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ltalyan'lar, 37 Numaralı( Günün T e oya~ 0 Ha be ır o e ır n) 
Resmi Tebliği Neşrettiler Zecri Tedbirler Dola yısile H ük ômet lliamutay'ın 
General Döhono, Italyan Bayrağının B. K L""' h H 1 d Bugünkü 
he ta ~, 0 1 1 d " sJt. I" , ır anun ayı ası azır a ı.. Toplantısı r raıı a 8 ga an ıgını uy uyor.. • .•. ~ 

1.taabal, 5 (Ôsel) - Genenl DGbono 37 aamnab HllD! teb· 8 b k p I • G b d J h l V d • it 1 Anlı:ar1, 5 (Özel) - Kı111•· 
llll aeıreımlttlr. Ba teblll ıadar: Turrammu, İkllleltetrlata aş 8 8Dlmlz, ar 1 rU UD 8 Z8 8 er lı 8 yan• tay bugGo toplınıcak .e bl 

lçlncl ıtnl baılamııtır. 24: s .. t içinde bGUln harekat mu••'· iar Sosyete Kendi Kendini Yok Edecek Diyorlar. toplıntıdı lhtleaı eocGmeolerf 
fakıyeıle deHm etmlıtlr. Birinci kolordu, Mıriutlda n Arladl ' ' eeçlml yapılaealı:tar. 
taylerhal, lklbd kolordu l1e Agoro'yu ı.-ı etmltlerdlr. Ankara, 5 (Telefon) - Blk6met, lıalya'ya brp birçok de.Jetlerce alınmakta olan ve bizim de 

Daaakll cepbellade 1Gr'a1tle denm eden huektı IODucanda lttlnk edeeeltmla seerl tedbirlerla tecim lılerlmlsde yıpac1gı ıeelrlerl •nttırmıı n ba haıaata 

Duyol, Atmak hatlı ele gec;lrllmlıtlr. T•Um olan Babeıler, yerli bir kaaan ltphuı hu1ra.mıft1r. 
ordulanmızla blrlJkıe harekata lttlnk etmek aınıoaa gftlter· Baıbalı:aa Geaenl 11met İaGnCl Kamutay Parti grubandı ha haıaıta btlkdmetln dtlıClneelerlnl 
mitlerdir. Her tanfta bayniJmıa dalplaaıyor. Tayyuelerlmlı etnfb bir ıarette luh etmlı •e tedbirler gıııbça ma .. fık gGrllmtlıtflr. 
ErfllJlh gala clYUJada n Tabu berinde faallyetL9rlae duam Zecri tedbirler, bJalm ihracat maddelerlmladen ancak pelı:Hıaı allkadar ettiği için, tecim mova· 
edlyorlu. ıeaemlade g6r6lecek tetir, o lı:wclar GaemU olmıyaeakbr. 

Cenap cepbetlnde de Uerl hareket batlamıft1r. l1taabal, 5 (Telefon) - lıalya'da İngtltere'ye brp olan ıleyhtarlık gtln geçtikçe artmıktad1r. 
ı • ı Din ltalya'nın balıı tehlrlerlllde İngiltere aleyhine hanretll teuhflrat yapılmııbr. 

Bekledl.g.., ı·mı·z ve Istedı·g--•• • İtalyan guetelerl, Ulmlu IOlyetethıfa İaglltere'nlD teılrl altında kaldığından ve ton alman ka· 
rara.rdaa bahlederlı:eD, IOIJetenln yakında kea.ı kendldnt yok edeceğini yazıyorlar. 

miz Zaten Budur. ltalyan'lar hükômetimi- Staviski Davası 
Ankara ve Istanbul Radyo Merkezi· T kl•.c B ) d l Bngfln de 
nin Islahı idaresi Tetkik Ediliyor. ze e ıde 11 un U ar• Devam Etti 

Ankara, ö (Ôael) - Aakua 99 İttanbul radyolarandan tlklyet T k J I 1~ • M k I • İttınbal, 5 (Özel)- Stnlıld 
11111amldlr. Ber iki radyo metkeaiala de uWu H banan için de Qr .. ta yan ecım u ave esı mahakemeıl, bugln de devam 
halı:tmeıoe ltletllmell tetkik ediliyor. T kJ•f. J ) • eylemloılr. Mıbkeme koridor· e 1 1 nce enıyor. lan baotanbafa •e •lon dinle· 

1 •• 

M H F • İltaabal, 6 (Oıel) - Tlrk •· ltalyaa ticaret mabYeleıl lçla ylctlerle dola idi. Janbarmalar, 
e eryo aşızm ladumı gClçllkJe mabafHa 

ltaı7a ~med; hüta1edmlae mlneut etmlı H •tr proje edebUmltlerdlr. Rele M. Darno 

Al h 
• d B J d yermlfdr. 811 proje etrafında teklifte bulunmamı• lıtenmlttlr. n heyeti htlı:lme f)ankl gibi ey Jll e 0 0 0 0 Projeala ıedklklae b8flanm-:·. • aamamdl. 

A 1 1 • 1 Eneli madam Stavlılı:I (Ar· 

''Zecri Tedbirler Sayes· d Ital 'd Japonya vrupa ş erı e let) dlnleadl. SIHlıkl'aln lıml 
10 e ya 8 ' aaıldıkça M&ıy6 Alek•ndr diye 

Mussolini Belası kalkacaktır. Dedi l\( 1 Ol k 1 • yadedmyor-du._ 

1-•aı, s (Oaoıı - Pute'••• u.ıır111yor, " eşgu ma stemıyor Klapayda Dikimi 
Fna111 IOIJallltlerl Lld.,rl M. lleryo fqlam aleyhlade bir dl· İltaabul, 5 (ÖSel) - Reako ajın11; Japoaya'aın Aff11pa ılya· J ı• ~ V d• 

ynde balaaamı Ye: aalle hiç m91Pl olmak lltemedlllnl Ye bagln için Japoaya'yı s ııasını er 1 
- 111ılya'y• kup tatbik edilecek ıecd tedbirler •yellade alakadar edea ea Gaemll mee'eleala, yalma n yalma Çin iti latanbul 6 (6sel) - Berlln· 

Babeelaaaa , .... ielllAluadaa brtalaeak Ye ltalya'da tt. Mwllal oldapna bildirmektedir. den haber •eriliyor: Klapayda 
laelAm blbcakbr. hlklml, lltlfaıını nrmlttlr. Ye· 

nemıttır. ••• Yediyüz Bin Liralık ;!r~~elıl~.7...:~11;:~; .. :;: 
l •ı' Akd • 'd rica edllmlı H kabul eımlıtir. 
ngı tere ve enız e Bir Takas Yolsuzluğu. :.-:! ~.:. N..,.. ... s..-

Italyan Nüfuzu! ıaa•aı. ı c Tetefoa) - Atüadar Bak•nhk1u Ye tettıı hey· Abdurrahman 
ederi, 1t1r 1Uu ........... tetkik ecterkea 100,000 Unbk ba· Naci Saylav Nam· 

Yeni Pakta Girecek Devletler ve Bu Jek .. n1t1tı-ı ..,._ çıkarm•ı•• •e .ıer11a1 boyü bir zedleri Arasında ... 
....ıe labklbta glrlımltler6. 

Pakta HAkim Olan Endişe! • ......... ,..... ....... oımat1ar. 
l1tanbol, 5 (Telefon) - Akdeals'de halya fqht lmpualorla· 

la•aa ntlfaı ve htldmlye&lal kırmak Gsere yeol bir pakt akdi 
dltGnllılag1aı btldlrmlıtlm. 

.~aber, bagla te7lt edilmekte •e pakta dott•dan dograya ta. 
glltere·İlalyaa nlfoı çarpaıma11 eadlplerlnln hlklm balaadulaao 
blldlıllmektedlr. 

Habeş'ler, ltalyan Dilek
lerini Kabul Etmiyor. 

lagll'tere, bir harb dahi menababı olm .. , geae ltaly•'mn Adll-Abaha, 6 (A.A) - Btlk6met çeHnlerl İtalyan · Babeı 
ildeah•de faik bir kanet olaıaaa Ye rol OJD•JlflDI humede· anlqmuhl'D• bir ç6sge bulmayı Fr1a• •e lagtlıere'ye bırakan 
memektedlr. Ceaene tamim komlhllala karannı memaanlyelle kaqılamak· 

Yeal pakta llpaayı ile Porteklı Ye Yaa11Dlltaa glreeekmlı. tadır. Mumaflh bu ÇftHrler ltalya'nın yeni dlleklerl j Babeılttaa 
1 • e tarafladaa lı:abal edllmlyec~adea dolaJI y•pılacak g6rGımelerln 

Tütün Mahsulü Busene .... , ...... .,..... gıınl•••k•edlr•er. ' 

l . p Ed k Habeşler, Guray Kasaba-
yı ara ece .. 

Ankara, 5 (Telefon) - Mln· 
bal bulanan alb ıaylavbk nam· 
sedlerl antıada, hava mldafa 
uaaa 120 bin Ura nren mCl· 
Jeahblt Abdurrahman Naci de 
bolanmıktachr. 

ltalya Kralı 
Adis-Ababa 
Elçisini Tebrik Etti 

Istınbal 5 (Özel) - Romı· 
dan bildiriliyor: 

Iıalyı knh Iaalyı'aıa ılmdl 

Clbotfde bolunın Adlı Ababı 
elçfılne gOnderdlgl bir telgrlf lı 
tıklb ettiği muvlf fakıyetli ıl· 

y11etten dolayı lı:endlılnl teb· 
rlk eımlttlr. Isveç Rejisi de Toton Almak için sını Mudataa Edecekler .. 

Bir Heyet G.A.nderdı· İttubul 5 (3ıel) - Adlı·Ababa'daa haber nrlltyor: Bas ~asa M Oşk ol 
U Ctnab eehhedndeld Gany kuabulnın, Babetler tar1flndan 

İttaabal, ö (Telefon)-· Baeeae memleketteki ttllla m1tbiuUl· mldafu edllaıeel mabılı:kak •yıhyor, Ba eebhede Ru N11lba Mevkide imiş 
•ID iyi fiyatla •blaeaaı aalaıılmaktadar. Bailçien •ltb toPI· balaamakla ır. 
mıfbl, Y.a.s 1aalr •mtakMındaa S mllyoa kilo tltl• alaeak ·------ .. -~ • ....,._.._.. ___ _ 

olan A•aıtarya rejlılDden b.,ı. ineç rejld de mlbay•t yapa. Bir Zenci, habeQ lmpara· 
eakbr. Ba ... I~ rfjlabae......, bir be7et telarl.._ plmlftlr. V 

Bu Ay içind;
0

Yeni torunu öldürmek istemiş 
İt~I, 5 (Öael) - Adhı·Ababa'dan haber •erlldl~ne gGre, 

Hatlarımız Açılıyor kim oWap laeals .. ı •• ı.mıyu ltlr aencl, Babeı fmpuatoraaa 
bombe llhllllk ıatedle salbld yapmak ll&emltdr. Zeacl yaka· 

Açılış Töreninde Başbakanla Bayın- ·1aam•t1•r. 

dırbk Bakanı Bulunacaklar.. Çurçil'in Bir Diyevi 
hbn. 5 (Ôsel) - Ba aym oahetlade y•I ywpdmekta oı.a Parla. 5 (Öael) - Loadn'du bildiriliyor: 

Afyon·K.aralı:aya Bardar·llpart• hatl•ra lılemete açılacakbr. M. Çaqll, .atbdaı deYledeılD Venay maahede1I etnfmda 
Bata.un •çab11m biaat Batbabmmıs yapacakladar. ..._fala. alaka Ye ..W,•t glltereoeklerllll blWnalt: 
hmalı: Fllyot balhmn lı:ltadıad. tt. S.,.adarlak klı:uı•• AU -h m..a..dett• tlallea laadatlana ...,,... delltmetlne lmktn 

Çedakaya balan11e11ktır. • ,...,. f>emltdr. · 

u•z; vw ... y ...,,,... .......... , --·r ..... y ........ 1.1 

görüşmeği reddetmelerinden 

lıtanbnl 5 (özel) ltalyanl1r, 
Rae Ka•nın mfttktll vasiyete 
dctııagGnG ve orduıonan dal•· 
lacatını haber veriyorlar. 

Toton Piyasası 
Muğlada da Açıldı 
Muğla 5 (A.A) - Bogln 

.. t 12 de tlttla plyuuı ac;d· 
mııtır. Ekıtra ICltGnler lnhl· 
•rea 80 85 birinciler, 80 B• 
abamaktachr. Kampanyaa.r da 
ply .. ya ittlrik etmftler •e 
baml 80 •en almaktadırlar. 
Aht hararetlidir. 

lnhbar ldared Mllllta da 
60,000 kilo kadar t61Cla al· 
11111t1r. 

ltalyan Ordusu 
Taarruza 
Devam Ediyor. 
otokarlar lolemeğe bıılamııtaf· 
Bu yerlerde hallı: lılle mel881 

olmıkıadır. Havzen -.e Adfbll· 
yı, molı:nemetelz İtalyan ar· 
dolarının eline geçmiıtlr. laıl· 
yan'lınn eJine geçen yerler 
hep dığlılı:tır. 

{Taymlı) gHeteıl muhabiri de 
ltal'yan ordoeuyle beraber bO' 
luomaktadır. 

Almanca (Beob•t~r) gaıeıe· 

ıloln Gzel · aytarı da haly•• 
cebbeelnde balanmaktad.r. Bil 
gHete, Babeı'lerden birçok 
kôyUllerln teıllm olmıkt• de· 
nm ettiklerini bildiriyor. 

İıtanbal 5 (ôıel) - Ge01' 

rel Santl'nln komandaıandakl 
ku•retler, Makalle'ye yakl ... 
mııtır. R11 Golı:111'nın kaY•e&· 
teri, atlvarl kıt'ıladle beraber 
yGrGyorl.r. 

İııanbul 5 (Ôıel) - Rodll' 
dan gelen haberler, MakalleolO 
muknemetılz bir ıekllde t..ı· 
yınlann eltne geçeceğini bileli' 
rlyor. 

Kemahlı hanıod• 
Bir Cinayet OldaJ• 
tere bir cnap verdiğinden pal· 
ron ile çaralı: bur1da bir bıfd 
ıııımıelar ve bonon ıoaoacll 
herlklal de ellerini bellerine ,a· 
tClrerek bıçaklınnı çıkaracaklll' 
ıırada mftıterller tınfınd•D •1" 
nlmııl1rdır. 

Buadın ıonra Sftleymıa ocak 
bııına gitmek Gzere KelDıbb 
hanına geçmlı; fakat Muıl ti' 

kO' kaıındın lı:oıarak kendlılnl 
ıldorda yakılamıı ve: 

- Sen benden ne lıtlyot' 
aun?. 

Diye aormaıtar. Burada dl 
el· bir mtlddet •ğız kngaıı 

•'ol• mleler. Do aırada Maı k 
baba11 da gtlrCllUıye yetlıere 
oğluna geri çekmlıılr. SO 

ı o· eanıdı Sftleymau ePan ttôy e 
mekte devım eden Moıl'1e ,. 
bağırmış ve blçığını çıklrır• · 

- Borada olmaz, dı!Jır•11 

gel!. 
Dem(ştlr. Bonı fena bılde 

c•· lçt)rliy,.n Muzl dtırbal tab•D 

llDI Çekmle Ve babHlDI ltete~ 
Süleyman'ID üzbrlne altı e 

ıtee etrnloılr. 

Korıonların altıeı da 54le1,· 
btell mın'ın vGcodunun mu 

k •. 
yerlerine lıabet dmtş ve ocı ç · 

- Yıadım!. 

Diye hığıraralı: yr.re dOt•0' 
ve dMhal iilmtl~tGr. 

Moal, etlih ıeılerlne k0fl
0 

el· 
Pollılere tabancaeını teılldl 

ı ot· mit ve kendi de teellm o 111 

de•a111 
tar. Zabıta tahkikata ktCll 
etmektedir. Katıl ve oaa 

1 d ad r· Karadeniz 111blll ahallala e 

Çin Parası OOştflit 
Ô ) Şıog· lataabal, 5 ( ael -

toto 
bay'da Çin paruının •0 k 
berine mall mebafll b01'

1 d k•. bir ıedlye mGtkCllill için e 



Şar haberlerl 
L· lteımt dairelerde, mde11eee· 
lltde kııallanılan defterlerde 
~ L 16mftlüıazab baneel var· 
fır. Bu bıım, bir nevi amal 
-,teridir .• Etkiden blıe, uğ 
-._mnıda bir melekln se· 
._. def terini, sol omuıumuzda 
4t dl~r bir melelda ırGnah 
d.fterlal ıuttqona ıGyler· 
lerdt.. Ba iki melek, ln•n 
ile Japaru yasar, darurlarmıf .. 
la.ı amal def terini tatarlar· 
lllat.. Balbiı ld mCllibaut ha· 
"-1 ite, her lklılnl de ihtiva ... , ... 

Ber ı .. n için bGyle bir 
.... e vardır. Bir inanı methe· 
~iz, tiyle çahtkaa, bGyle 
'-111uılo, f6yle temiz, Myle 
'-tletU n mQnener ve 11lre .. 
&akareıaıı ki, ka111a11ıdaJdler; 

- M6llhazat llaneelnl açık .... 
Derler. Bonaa mlnl11 fD· 

t..r: 
- Onan fena yerleri de 
~. ten bUmeuln!. 

Yine bir adam hakkında 
tGJlenmedlk kôtCllClk bırakıl· 
..... b6Uln ahvali çeklttlrlllr, 
._,r de, blrhl cnab yerlr: 

- Doğra amma, mlltbuat 
... eelnde de blrH yer bırak ..._m, o amana lylHkleH dr. 
~ .. 
•..- yakan, herkeeln mCl· 

111..ut haneel Yardır. Bana 
l.at anatmamabyıı. Etkiden ltlr 
....... yele••ett Yardı. Ve ba 
"'-· (klrU çamllflrln) mnt· 
.... geHrdl. Balbakl (m61tha· 
iti hanem) her Hd tarafa _ da 
..... eblllyor .. 

llatkalarının dlll, eli, g~Cl, 
"tltemadiyen ba m'llllıasat ha· 
'-inde dolattr, dmar. Def ter, 
'ilk olarak 11rt1mııdadar. Ge· 
'-. obr, geçen okur·. 116Jle 
ideer ta11mıyan laaalu, ma· 

~bk ki en bahtiyar olulu· 
~. Füat unlarıa da myuı çok 
~-

Bor flkria, her l7lllAla, her 
~lap, her 11kbAm, hala.a 
~~7ln mllthazat haneai açık 
"'llclıkca, iman eplyce GsClllı 
do1r1110.. Ben bile ıa utırluı 
haarken, kendi keadJme; 
...._- Mftühaıat hınellal açık 
""lak ·diyorum· ne olar, ne ....... ,. 

-.•. 
2500 Ton Toz BugOn 
Vapura Y Okleniyor 

Çamaltı tuzl11ından Belçl· 
kaya 2500 ton tuı ihraç edl· 
lecekllr. Bonon lçla Yunan 
bandıralı Egeon vapura dan 
akıım llmuumıu gelmlıtlr. 

BagCla Çamaltına giderek taı 
yClklem-:ge baılıücakbr. 

Kutuluk Ke
reste Mes'elesi 

Ptyaudaki tacalak kerelle 
dırh~ı devam etmektedir. İn· 
şaat kereltelerlnln flatl tadlrll. 
mek ıor.,tlle bir miktar kutu 
temin edllaılt ve lhracatcılar 

bu kutularla ihtiyaçlarını kar· 
ı:ıılamııludır. 

Ayın onunda Zlagal ılrked 
ply ... ya mlblm miktarda ka· 
tuluk kereete ~etlrecekllr. 

Milli Emlak 
3,5 Milyon Lira Ala· 
eaklı Bulunuyormuş • 

lzmlr Milli emlak dalrealnde . 
biriken lelerin çıkarılmaaı ve 

muamelealn lntlsamla gGıCllmeıl 
için teeiltlrler aluamaıı Flnam 
Bakulttınaa defıerdarhta bll· 
dlrllmlttlr. Mllb e.ıü tlalre· 
ılala muhtelif tekilde blrlkmlt 
al~ 3,5 mllyea Ura kadH· 
dır. Bu paranın borçla olu· 
lardan uıulG dalre1lnde aran· 
madıit anl111l11111tır. 

Odun ve Odun 
Kiimtlrft Yasak .• 

Ba yıl blllln rumlğ daire· 
terde odu .. odun klmClrCl 
t•kılmıyac.ktır. Tize (Adliye) 
clalreeladekl kaloriferi• onanl · 
maıı lçba ~000 lin7a ihtiyaç 
Yardır. Para TDıe Bakıulıjın· 

dan lıtenmlıtlr. 

İhtluı hakyerl (lılahkemeıl) 
yHdan kııbk odun lhdyacını 
temin etmlııl. Ba dalrealn de 
maden kGmlrl yakmaıı lhım 

geldiği llbaylıkça allkadarlan 
blldlrllmlıtlr. 

·-·--üzüm ve incir Piyasası Sağlamdır. 
Mersin'le Olan Muamele Aksaktır. 

••• 
TClrkof iı Bertin tubellnden 

GsClm, incir ve pımuk plyUUJ 
dorumu hakkına ıehrlmlsılekl 
alAkadarlua mtıhlm bir rapor 
gelmlıtlr. Banda deniliyor ki: 

M8a hafta plyauda bG1dk 
bir faaliyet gGr6huemietlr. 
Üıtım ve incirlerin iç plyaeaıı 
eağlamdar. Bu hlftakl durgun· 
lu~an plyı11nın yeni gelen 
mallarla Acil ihtiyacını kapatmıı 
olmasından ileri geldlgl bildiri· 
lfyor. 

Geçen bil ta içinde gelen 
bisı partUerlo ithal mDsaadeıl 

abnamadığından mallırın gtlntı 

gtlnlne teıllm edllemlyeceğl 

korkuıa TClrkoflı tınfandan 

yıpılan teıebbClalerle bertaraf 
edllmlıtlr. Yolda bulanan bir 
k•ç partinin bentls verllme
mlı olan mClıaadelerlnln 

-..ktlnde lıtlbeall için çalı11h· 

yor. ÜzDm plya1a11 11ğlımdır. 
Merelnden birkaç firma· 

nın kat'I ıatıı yaptıktan 

ıonra ·flıtlerln yClbelmell 
herine· malları almıı ve Al· 
manya'da lldncl ellere utmıt 
olan bir eve gGndermekten im· 
tlna etmle olmaları bu firmayı 
zorla bir darama ıokmuımr . 
İkinci alıcaların ılmdl mDblm 
bir f lat farkı ve tuaıln~t lı· 

temekte oldukları haber alın· 

mııtır. 

Ula orta utıı yıpan Te f lat 
yDklellnce taahhCldCl.nl boama71 
marifet uyarak ltlerbade onan 
yer ayırmayan klmeelerln oerefll 
tClcca~ınn Af lınncla da 7.ed 
olmamuı lbımcbr. 

'OzClm: 7 numara 100 kilo 
ılf Bambarg l 1,5 Un, 8 flD . 
marı 12,25 lln, 9 Damara 13 
lln, 10 au..-n 16,5 Ura Ye 

11 numara 19,5 Urad,,r. 
incir: İsmlr karo incir f lat· 

lerl ebtrbma cennln 11,5-12 
Ura araıında •e . •ilamdır. 

Ma-.ıta IOll ....... lclacle ... 
hlm bir kJwı ..,, ..... ,. ı.. 
fladerlnla A1lambp _.... 
sa edecell k ... d wr• . 

Pamuk: Tarklye'tlea "-· 
ya'y• geait 6._.. .... ,. •• 
ihracına he•ls batlumamıfbl'. 
Adanı Ye Menin •tıcılannın 

foh 41·'~ karat lltlMMklerl, 
ıif 101-102 mart tatua ba fi. 
atlerl (Pamuk iıhaltb mora· 
kabe dalreıl)nln bbal etme· 
dlAI Te iyi nnl pu:aula 97 98 
marktan fazla bir flat vermeıe 
mtıtemayll olmıdılı anlaıılıNk· 
tıdır. 

Doyçe Lnant IJnl kumpaD· 
yasının gemi ılgorta primlerinin 
anmaıı dolayıılyle ytlbeltdlğl 

geç~n hafta bildirilen (pamuk 
nakliye 'leretleifnl) ·yapılan 

teıebb6ıler tlserlne· eıkl bat· 
lerlne lrc. etti~ gftrtlmDGtGr. 

Son samanlarda Almaaya'mn 
blrleılk Amerika oeklllerln· 
dea kel tlıku mlfk61lerlyle 
10 bin balye kadar ham pa· 
mat tthal enltl dayalmQftar. 

U. U. Laburatuarı 
Bulaşık Hasıalıklar 

Uzmanı lzmir'e Geldi. 
lsmlr'de Bayna hıfaı11ıhha 

llbaraıaan ln .. .aına yakında 

batl1111aeaktır. Ltbantuar yeri 
• .... lltlmllk eflllliiltdr. •· 
kulık bulqık hatalıklar 1ek· 
alyen ....... Ceftil Attar· 
.... .bbta'm telirlmllle gel· 
..................... ol .. 
W.arataann pllalarun beaabe· 
rinde getlrmlttlr. 

Çoeuklara Yardım 
Çocuk ellrgeme Karamanda 

blrlncltepln ayında (253) çocuk 
bakılarak ilaçlan ,_.... •eril· 
dlktoa bqb (3') toeapcla 
mahaellf yiyecek ve P,eeek 
daiı•k 1Uıellle ,.rıh• _... 
mittir. 

it. Salh mtlsakerelerl nrmıı. 
L l7a taarruı etmlı, Babeı· 
L_'.'~e hleuma kalkıyorlarmıt. 
-,tUa thı bakanı tnyle ıOyle· 
~ Baheflltaa imparatora 
-,ae ııleDdt.. Kadlalar •ker 

Mahmut Esat Bozkurt -·------~----..-... --.-. 
İzmir uylan eıkl tClıe ha· 4n 5 n 6 va c: 1 n d akl 

kanı Mahmut Eut Bozkurt fll • ..,,, 

dlln Anbnr• gt•mı.ıı.. ÇocukOaır için 
"-cüı.rmıı, ılnema yaldnla· Yeni Neşriyat: 
~.. bilmem kimin hama B I k S .. __ avaeı ı ve por 
~-· •e Mire .. M61Mmt 
.,.....lerl açık bırakın kariler, Havacılık ye ıpor mecmua· 
~.. Bana, bu bealm ıoyle· •mın lM ClncG •JIP elllclea 
........ teJlerba hepelae de birer fula relimle ılılCl olarak çık· 
llaallbuat laaneal ayına! aıttır. 

Çimaık Değerli yuılarlle ve han· 
'--------·-------• cılık bareketlerial canlandıran 

Parti Kongreleri realmlerl ile her yarddaıı ilgi· 
Parti ikinci SClleymınlye oca· lendlrecek olan bu kıymetli 

lataaa yıllık kongren cama dergiyi okarlarımııa tHalye 
"-ı •k .. mı toplanaoaktar. ederls. 

Yusuf Hiza Okulu 
Çoçuk Yuvası 

Ebllyetelı ellerilea, rugeleye bırakılmıı bir halden ffftll· 

lıirım knrtumık lltlyen Ana ve Babalar çocaklanaı ba ,ao· 
dera ya•aaın mtltahulu ellerine ıerkelllaler. 

Yalılar Ye Aluncak 1emderladea çocuklar etlerllMleD ya· 
vaya otomobille Rellp giderler. · 

lteatelll cıddeel No. 80 Telef011: 2916 

Kuşadası'nda 

Gtımrok işleri 
Bazı GomrDk Memur· 

lanna Işden El 
Çektirildi 

Kotadaaı g6mrClk itlerini 
tefılte glımlt olan ve bir mCld· 
dettenberl orada teftlıle meıgol 
bulunan gClmrClk iıpekterl 
Zeki tehrlmlze dGnmCltUlr. ~a· 

eadı•nada yapılan teftlete ve 
gemrek merkes memarlarlyle 
birlikte YeSnem •e 8ba baı 
memarlara .... el fekdrmlttlr. 

Talaklkata .. t enak geael 
dlnk&Grlqe gl•Mıilee.kllr . 
lıpekter Z.kl bondaa IODra 
lzmlr gllllrtl6ade buı ıabkl· 
katla meıgal olacaktır. 

Çok Yerinde 
Devlet Demir1olları 
çocuklara Kolaylık 
Giiıteriyor 

Baymb c. B. PutW koa. 
gnlladekl Mz, dilekler laeılne 
dla De.Jet deadryollsı ye61a1 l••--1111 ile lllr le- ya· 
ptlmı--. 

S.1rakb, Tana ft ilenin· 
U'de ot11111b lUeJ• da•am .edea 
ÇOCDklar, ~at 16,20 de mek· 
teb4en çıkmakta H IUI bet 
buçap ~ Bumalıaaede 
tren beklemekte idiler Yaka· 
balan tetebb41 lserlae Mene-
men •e Lqtyab'h oocaklara 
tahlil edllmlt olan otokar'ıa 
ba çoeaklan da alma• •e ya· 
kaiadakl ltluyonlar'da darmau 
milfmltllk~ maftfık g8Hll· ...... .,. 

BIDMlll• bqb, memar ço· 
eaa- ela mekteplller, ebe•e7· 
lerlnla bhen ayın iki •eya 
Gçlade muı almaları dolayı· 
•lyle Mr aylalı: pıeolarda bu 
iki, iç g6ia loin bilet kullan 
~ak meebarlyetlncle kalmakta· 
lbilar. Y edlacl mlfettltllk ba 
•aıaetakl ricaya da, genel dl· 
~ktlrlClk neadlnde tetebbCllte 
l>alanacaaı ce•abını •ermlttlr. 
\Balk, demlryola idareli •e 
mlletdıUğln gGeterdJAt nesaket 
~e kolaylıktan minnet .., tClk· 
nn daymattar. 

yıp •aroyor .. 
• •• 

Bu elnayedn' bir deAH, bir 
kaç dClğllmtl •anlar. Gelin de 
beraber çGzellm .. 

l - Blade hala, lzdh..; 
hakkında pııkolojlk, eoy1al n 
alda aygan bir dClıtlnoe dng. 
ma11111tar. Erkek, Mil keadlal 
eılr puarında clolapa bir sea· 
ıla •j• olarak taunur ediyor. 
Kadın, dilet lııeeln, diler late· 
melin, uçlanndaa ve yab11n 
daa lulDlaoca, yatağa fırlatılaa 

bir ani mllteırlee olarak ıG · 

rCllGyor. &.lbl ve rubu ele ge· 
çlrilmemlt · bir kadınıa yalaıı 
TlcadllD8 Ulp olıpık, bence 
erkeklik talibine aiamlı bir 
suıdandır. 

Nlk&b ye altua; •dece bir 
formalite, bir hukuk itidir. 
ETWl&la temellal karaa Ye 
formalitede• toara &amambyaa 

ıey; mite.kabil rah, kala, ıevlye, 
terbiye, eeclye •a1naıma H 

anla11DU1thr.. Ve bann loln· 
dlr ki, bislaa allelerl.Wa ço· 
Auda 1akf lar ç4kak, çoAuda 
haJ•t braahk H çata .. gl· 
nCll pencereleri .. ceralar dl· 
yarıaa .topa eoakıer •. 

2 - Atk, •tar. Buon 
edebi taunarnau, Wkolojlk 
lfatlellal Wı tamfa atalam,fakat, 
.. hltblr ....... •algea Ye 

bn ınm 4e1Udlr. Bu clna· 
yette atkın roll, ~mlaci de· 
recede kalır.. Kana, •abtete 
mltemayll bir rah, kendi ara. 
zım g8eterebllmek için, mutlaka 
bir •ıkın tealrlae kapılac.k 
deAfldlr. 

8atb bir eebep •e •Hile 
de, onan patlamak Qsere bu· 
lanan çıbaaıaı •eteblllr.. Atk, 
clnll bir ••anan laMn ...... 
AllldKI 1emltol6 olmakla• ite· ı 

1• weçemes. Boaan blnm daba 
tembl, blru daha Uılkl, Mru 
daha maddlli, itin• daha eaklal 
HJa f.artıaablı olablUr. Fakat 
kana ıagmıı bir .. k olamu. 
Ba, bir kadus rahan dalama 
lhdyacıdır. 

O.R.G. 

Altınordu Kongresi 
Albaonla epor bllblala 

yıllık to.&nıl f'IC'l•nell gClnl 
akea.. mat 20 •e 'DWllk'te 
Alta..... lalllblnde top1-· 
cakbr. 

Telefon 

aıre Sineması 3151 Ta Izmir'de gUrilmemi, bir muvaffakıyet UIMYI 

Baba tef kati • Aile mababbetl • Blyaaet . Sefalet· Fel&keı ve nihayet ıaa .. ı mefham· 
larını caala•dlnn b6yftk f lllm 

------Y a v r u m-
Blytk bir mu .. Uakıyetle denm ediyor ye her gtln de beiealllyor, alkııluaıJ'W 

Daha İki gftn gGıtedlecek olan ha filim ıenenla en blyClk eıerlerlndendlr. Berke.ta met· 
eıull, berkeıln mtltehaıdı olduğu 

Vavırum 
tıı...ınt g~rmek için acele etmek IAıımdır. Çdnk6 filim aonra bemenletanbul'a iade edllecekdr 
41rlea TClrkçe 16111 Fokı dlnya haberleri •e (Mlkl Tayyareci) lllmll koml~I de gftreeekdnlı 

KASTA Dl A 
MARTHA EGGER'TH Bat Rol•e: 

Alıin ıali 

A 1. 

Bagtln s eean11Dda Almanca, 51e,D1ında İtalyanca, 7 ........ Almam, 9.15 lfl8DPDda ltal 

Dikka· t • Her iki f IUmie MARTBA EGGERTB'tea baıka bitin utlıtler ~kadar. 
• Ayal biletle iki filim 4e gll'lleblltr. 
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Yakın Tarihten Yapt"aklar: 

Stefanfta 
Avusturya Veliahdı Rüdolf'un ölümü 

45 Sene Sonra Anlaşılıyor. 
Esbak Belçika kralı ikinci 

Leopold'nn kazı preosee Stefaol 
hatıratını neeutmletlr. Bu eee 
rln netrlnl mfiteaklb A vuetur 

ya 'ya girmesi yasak edllmlotlr. 
Prense& Stefaol, 17 yaşında 

iken A voeturya · Macaristan 
lmpuatoru Fraosuva Jozerfo 
oğlu ve veliahdı prens Rodolf 
ile evlenmiş 1889 ıenesl Ka 
nunueaololo 20 alode vellahd 
Rodolf'uo feci surette ölümü 
ile nihayetlenen Mayerling hA 
dtıeel hakkında, o zamandan 
beri, yani tam kırk beş sene 
hiç bir klmıeye bir keJfme ·bU!d 
ıöylemcmletlr. 

Arşidılk Rodolf 'ün ölümünden birkaç hafta evel bir tenezzülıte 
alınmış r~mi il1:. sevgilisi Ermeni kızı .Mari Veçera 

tertip edilmişti. Znceılnln vft. dar beyaz ve kanııız idi. Bon· 

cudunı hiç ehemmiyet vermlyeo larm beni bir mtıcrlm addet· 

Rodolf, erteıl gan ailece bir tiklerini 81DJr gibi oldum. Ce · 

Hatıratı , pek çok ve şl mdlye 
kadar hiç görülmt'mlş veelka 

larla dolu ve ha facia hakkın· 
dıld telakkileri değiştirecek 
mahiyettedir. 

akşam yemeğinde bulunmağı vapluını veremlyeceğlm ve 
vadetmişti. verflmeııl bana dtıemlyen bir 

Ba eser, Arşldak Rodolf ile 
bedbaht bir kadın olan Mart 
Veçera'nın katmerli intiharını 
mtıkemmel eureue tenvir et· 
n ektedir. 

Bugfln 71 yaıında bulunan 
v 25 yaeında iken dul kalın 
ha prenıı, Mayerllng hldleeal 
hakkında ıu malumatı 'ermek 
tedlr: 

"1888 yazında, AreldOkle pek 
az olan buluşmamızda, bir teftlt 
ııeyıhatındın dönen kocamı çok 
değltmfı buldum. Vulyet o 

derece gergin idi, ki blrgtın ge· 
JJp ya k:endldnl •yada beni öl· 
dftreceğlne tftphe yoktu! Bonon 
lçlo hemen imparatora gitmek 

ve vaziyeti anlatmak lııterlm. 
"Fakat imparator benim söz 

terimi dinledikten ıonra, bışıoı 

eallıyarak: 

"- Kuruntuya kapılmıtıın .. 
Rodolf hlçbfrıey yapmığa kı· 

dfr olmıyan bir adımdır! Onun 

bfttftn marifeti, dalma mıbzon 
durmak, kızmaktır! Yalnız çok 
geziyor; hılbu ki ııenln yıtıında 
bolunmaaı IAzımdır. Maamaflh 
merak etme!11 . 

Dedi! Ve heni kucakladı, ben 
de elini öptQm . İmparatorun 

yınrnda bundan fazla hatnla 
madım ve aıııl söylemek aıec 

boriyellnde olduğum şeyleri 

söylemeden yanından çıktım. 

Kendimi blt'ıtk dairede bir 

kolto~ı attım; Rodolf 'on ha · 
ıında ·- b!r feJ4k~t baykoşnnno 
öttilğftrıe emin idim. 

28 K4nnnueanl 1889 da VI · 
yana'ya 40 kilometre mesafede 
bulunan Mayeellog'de bir av 

Ayrılmazdan enel çocnAnno 
bir dele görmeelnl rica ettim. 

Erteal gün Rodotf 'tan tu tel· 
gralı aldım: 

"Allınd - 29 kAounuııanl: 
Babama bu akeam Afüı yeme· 
ğlne gelemiyeceğlml yazmakh· 
ğını çok rica ederim. Çok arzu 
ettiğim halde, nezle olduğum 

için bir tarafa çıkmamak ve 
Jozl Hoyoe'la bkllkte kılmak 

mocburlyetJndeylm. Hepinizi de 
kalblmln bdtOn kunetlle ee· 
llmlarım. 

Rodolf 

Menhus gün 
"30 kAoonueanl, kışın çok 

kasvetli bir gQnd n çok kar 
yağmakta idi. Ben madırn 

Nlklaıı Kemp,er'le mQzlk deral 
yapıyordum. 

Öğleden sonra, Rodolf le her 
zamankinden kuvvetli bir de· 
ğlştkllk gördftm. Sıbırıızlını· 

yordu ve ıılnlrll idi. Her zaman 
(berinde taşıdığı tabancadan 
elini hiç ayırmıyordu. Rodolf 
gittikten birkaç aaat ıonra 

fam dö ıambrım yanıma geldi 
ve hanı kendisini taklb etme· 
mi ve mfthlm, korkunç bir 
haber vereceğini sOyledl. Ken 
did ile birlikte bhlelk ealonı 

geçtim. Fam dö Şambr'ın yd· 
zftndeki teessilr ve heyeean 
beni endişeye dtı~ftrmtışUi. Fam 
dö Şambr, Mayerllng'den mft· 
hlm haberler geldiğini ıöylerk:ea 

ben içimden: "Eyvah.. Ôldft!,, 
Demekten kendimi alamadım. 

" Ve... tahminim çok doğru 
idi. 

"Biraz sonra imparator beni 
yanına davet etti. İmparator 
ealonuu ortasında bir koltuğa 

oturmuş ve elyahlar glymlt olau 
1 mparatorlçenln yüzd kireç ka · 

• 
(}Al~ . 

'f' ""' 
t$te uykusuzluktan kıvranan sin: :ilerin bitmez tükenmez dilekleri ••• 
'9ıfllilen salah gelmez, her gım artan sinirlılıkten ıittikçe kuvvet azalır 
~rıesf gün fnsan )'OrgJın :: ı , hiç bir şey yapamamak halsilli~ile kalkar. 

Bromural ·Knoll· 
bu felakıllen kurtulmak 1çin kullan!lacak i laçtır. Asla ıararı yoktur, sinir. 
leri yalıştırır ve sakin ve salim bir uyku davet ec.Jer. 

10 Ye 20 lıcmprlmcyl lıa.-i tüp-
lndt ccıanelcrde reçete ılc satılır., 

~oll A.~ o., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwj~sha fen s/R hin. 

sQrü soıllerle karşılattım . 

"Nibıyet imparatoriçe bana 
hıkllatl tekrarladı: RodoJf 'o 
yatağında ve yanında bir ka· 
dınlk beraber ölmQe olarık 
boldoğuno söyledi. Ba kadın 
Mırl Veçera idi. 

<Vaziyeti daha iyi anlamak 
için La Baron Veçerayı, ölen 

knan anneelııf dnet ettiler. 
Bir çingeneye benzlyen bu Er· 
meni kadln, imparator alleıln 
den bir çok klıı.ıeJerln refaka· 
tinde geldi. Korku ve yeiı 
içinde idim. 

»Bana gelince> bu kadının 
vftcudu, evza •e etnrı beni 
çok hadden fazla eıktıf 

Rodolf'ün veda mektubu! 
< Artldftk Rodolf fta hını 

hitaben yazmıt olduğa veda 
mektubunu alarak boıuıi dal 
reme çekildim. 

< Bo mektub feci bldi1eden 
11 enel yasılmııtı. Tarihi ol· 

mıyan bu mektubda ıanlar ya· 
zılı idi: 

<Aziz Stefael! 
»1ıte, benim mncadtyetlm 

den ve sanı verdiğim ıztırap 

tan ILorluluyoreuo. Arza ve 
dileğin dahllfnde meıı'ud ol. 
Benden yegtae kılan kftçftğe 
kareı eeflk ve rahim ol. Btıtan 
doıtlanma, hllhaıısı Bonbel, 
Splndler, Lotur, No•o, Gllela 
Lespol'da eon aelAmlanmı IC1yle. 

Ölame gayet mft1terlh olarak 
gidiyorum. 

" Seni seven ve ııenl btıttın 
111mlmlyetl ile kncaklıyan Ro· 
dolf 'on,, 

• • • 
Prenıee Stefınl bundan ııon· 

ra Artldak Rodolfun ılyaal 
kanaatlerinden, çok temas et 
tlğl Abrar mehaf lllnden hah· 
ıetmektedlr. 

"Benim kanaatime göre Ar 
eldftk ozon zamandanberl yıl· 
nız ö)meğe karar vermletl. 
Fakat öldürecek, kendlsile ~e· 
rıber kurban edecek bir ki m~e 
bolamayınca Mart Vecerayi be · 
raber ôlftme sdrftklemletlr· Bo 
kız ırkının tam nOmonesl idi. 
Fıkat Rodolf bu kadıoı hiç 
eevmlt değildir. Bo kadını: em· 
eall pek çok olan kadınlardan 
haeka bir kadJD addetmlyordu. 
Don• mukabil, Marl· Rodolfu 
tam manaalle, bfttOn aşklle 

eevmlttl ve ölOme zevk ve 
neş'e ile kotmuıtu. Ben, aşkın · 

da hakiki ve ıamf mi olan bu 
kadına o zarnaodaoberl affettim.,, 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu akşam ~aşdurakta .:ııh· 

hat, Karatışta Santo, Tılklllkte 
Yeni lznıir, lrgatpazarında 

Asri, Güzelyalı'da Af lyet ecza· 
neleri açıktır. 
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13 Zabıtada 1 Hasta Avrupa! 
Pandantif çnlmış: 

Karatış'tı 9 Eylul sokağında Abdnlmecid'in 
Nazım km Azlze'ı::ln evinde "Hasta Adam,, ını 

Kaim Oldu. hizmet eden Mustafa karıııt 33 
yıtlarında Sıdıka; açık buluaın 

1andıktan 80 Ura değerinde bir 
pandantif çalmııtır. 

Sarhoşluk 

Tepecikte KAğıthane cadde· 
sinde 11rboı olarak }Olludı 

dfteüp bağıran Kaııım oğlu gar· 
ıon Kemal sağ katı Ozerlnden 
yaralaomıttır. 

Fuhşa vasıtalık ve 
zorla para almak 

Kartıyaka'da Muradiye ud 
desinde oturan Tahir kızı Ayee 
ötedtnberi Selim oğlu Kerim'e 
kadın tedarik edı rek fuhşa 

vasıtalık ettiği ve yine bnldoğo 

Eoref kızı Fatmayı göıOrftp 

Kerlm'le gezinti yaptırdığı sı· 

rada görQlmftttCir. Kerim o 

ıarıda Fatmayı e'lne göttırmek 
lıtemlıse de Fatma kabul et 
memlt ve elindeki çantaeı ile 
dört lira parasını zorla almıt · 

lardır. Haklarında tahkikata 
başlanmıştır. 

Kız Kirletmek 
Karataı'ta Celll'ln aile evinde 

oturan Nesim oğlu Frınko; e'· 
lenme vadlle iğfal ederek Roza 
kızı VAktorya'ya klrletmlıtlr. 

Keçi hırs1::lığı 

Bozyaka'da Kayalık mevklln · 
de oturan hafız Bayrl'oln e•ioe 
har1ız glrmle, dört tane keçisi 
nl çalmıştır. 

Ustura çekmiş: 

Basmaned'e Melez cadde· 
ıılnde Sftleyman oğlu İemafl 
llo Ahmed oğla İbrahim ara· 
sındı para me,a'elesloden kavga 
çıkmıı, Ismall ustura çekmletir. 
K~flye Sarmış: 

Iklçtımeltk'te şapta yııasına 

aykm olarak haıını kefiye 
ııaran Htıseyln oğlu H1111n ya· 
kılanmıtllr. 

Tencere hırsızlığı: 

Kemer caddeılode Tahtr oAlu 
Mehmed Bıçakçı oğlu hamndı 
Bftııeyln'in bir bakır tencereelnl 
çalmıttır. 

7 5 Lira çalmış 
Göztepe Tramvay caddeıılnde 

Abbas oğlu Kemal; 936 11yıh 
dOkklnı"Da Niyazi adında birini 
almıt, Kemal uyuduktan ıonr• 
kalkan Niyazi çekmeceden 75 
lira çılmıttlr. 

Belirsiz Hırsız 
Nımasglbta Dnodar ıoka 

ğındı oturaa Bohor kızı Coya 

nın odasını hır11z gfrmfe, 
elli dört Ura değerinde t~l 

çift ılt•D bilezik ile beı lira 
bir ~azak ve bir eırap çalmıı · 

tır. Çavdar eokığında tabak 
Mehmed Nurl'aln evinden de 
gftmftt bir kopa ile 35 kuruş 
para çalmıştır. 
Bırak çekmiş: 

Çukurçeeme'tle 58Z eayıh 

dOkkAoda oturan ve orada ek· 
mek aatan Ali oğlu Osman'ın 

dtıkkaoına giren Hüaey'n oğlu 

Cel4l bir alacak mes'elesloden 
kavga çıkarmıt n Oamao'a hı · 

çak çekmtetlr. 

Arnavutluk 
Buhrandan Çok Az Bir 

Zararla Çıkacakmış 
Iatanbnl, 5 (Özel) - Tiran 

dan blldlrlliyor: 
Arnavutluk hftkumetl Bıt · 

vekili Fraşerl, harici siyaset 
hakkında beyanatta bulunmuş 
ve hok:ıimetlo aiyHellnlo d ıi ma 
balkın arzularlle birlik yürü 
yeceğlnl ve halkın göstereceği 

maddi 'e manni müzaheret 
ile bogftnkü clbau bubranmdao 
en u Hrarla çıkacağını ııöy· 

lemlıtlr. 

Yerine -Bir vakitler Abdillmecld'ln chaata adamı,, cidden tetkik 

ortad "haeta adamı,. vardı; bilUln lAyık bir mevzuda: 
Avropa mtıtefekklr ve elyaıl· ölftme mahktim bdytık bir 1111 

Jerl ~hf'p bo hastı adamdan. parıtorluk ve bo lmparatorlo 
011maoh imparatorluğundan tızerlnde korolmue bin bl 
bahsederler ve kucaktır doluen menfaat ve allka vardı. 

kitaplar netrederlerdl. Bugoo de, »hBBtı Avrop• 

Aradan yarım (asır bile geç· ayni görtlt 11avlyeılndeo, •1° 
memlt olmaeıoa rağmtn bugiln ölç6lerle tetkike llyık bir oıe• 
bir "hBBtı Avrupa,. vardır; ve zudor! 
bu hususta şimdi kucaklar do · Avrupa bugfla, bftyGk bırb 
luıo kitap netrolunmaktadu! den beri, tam ylrmtblr ıe .'.>e 

Abdftlazlz ve Abdillmecld'fn denberl haPtadır. 

Tntnn P~yasası 
Hararetlendi 

Akhisar ve ödemişte 
de Piyasa Açılmıştır 

TılUln piyasası muhtelif yer· 
lerde çok hararetli bir şekil 

almıştır. Gavorköy mmtakasın. 
da tütQnler çok nef Is olduğa 

için Amerikan tO.lftn kompan 
yaları birbir ne rekabet ederek 
bo havalidekl bOtOn tfttünlerl 
kapıtırcaeına eatıo ılmaşlardır. 

· Bo mıntakada tOtfln kalmamıt 
gibidir. Fiyatlar 90 116 araeın· 
dadır. Ödemle ve Akhlıarda da 
plya&a açtlmıetır. 

Akhisar mıntakauoda birinci 
kaliteden ttıttlnler herine he· 
uaz mtıbayemı yıpılmımaktadır. 

Y alnım ikinci ve tlçftnctl kıll· 

teler Gzerlne iyi Htıtlar olmue· 
tur. Burada plya111 80 kuruştan 
açılmıştır. Tire huaU.lnde de 
80·82 kuruetan açılmıt olan 
plyaıı hararetli bir eekllde 
devam etmektedir. Bo havallde 
f iyıtlar ply111 açıldıktan sonra 
85 90 a çıkmıf •e bo fiyatlar· 
dan mtıhlm eatıelar olmoetor. 

ilbay Teftişte 
ödemiş, Tire, Bayındır 

Teftişi Bitti 
KGçQk Menderes bölgesinde· 

ki Uçe ve köyleri teftlıe gftmie 
ol11n ilbay Fazlı Gftleo ÖdemJı, 
Tire ve Bayındır'dın ııonra 

Torbalı'ya geçmlıtlr. Bugtın de 
Kntadaeı llçeıılnl teftlt ile yarın 
tehrlmlze dönecektir. 

Takdir 
AğırceH hakyerl bat eekre 

terli il vazlf eıılol vekil ol•rak 

gOren AhkAmı şahıılye bat sek· 
reterl Hakkı; vazlfe1lnde görtı· 

len ehliyet ve intizamdan ölftrG 
adliye encdmenlnce ıakdlrnıme 
verilmek suretlle taltif edil· 

mittir. 

lzmir'de de Bir 
Oezenfeksiyon evi 

Şehrimizde ziraat teekllAtını 
tetkik etmekte olın Ziraat genel 
dlrektörft Abidin Ege dao Af· 
yon eklsprealle Ankara'ya dön· 
mOttOr. 

Genel direktör; lzmlr'de iken 

gamrftk yakınında inşası takar· 
rOr eden (Tarım bakanlığı de· 
zenfekslyon evi) için tayin edi· 
len yeri görmftetftr. Dezenfek· 
ılyon evi 300 bin lira 111rledll· 
mek snretile ine• olunacaktır. 
Borada memlekete girecek ve 
çıkacak btıUio tarımsal ftrftnler 
dezenfekte edllecektlr. 

lzmlr'de ın,a edilecek olan 
bu mfiee~P-srnlo bir eol dô Ne v 
york'ta vardır. O kadar mille 
k4 .nll ve büyük olacaktır. 

Genel direktör; ziraat direk 
törd Zühtft Baysal ile mıntaka 
lıpekterl Nadir tarafındın uğor· 
lanmıştır. 

Bu h111tılığın 

sebeblerl nedir? 

tıebebl 

Ruıya'da ölen Fransız oıo 
harrlri Hınrf Barbus'e göre 
< Beeerlyet vicdanı > fennin te' 

rakkllerloe n~betle kıif l dere 

cede lnkitaf edememletlr. İlle 
bu oluncı, derdin çaresi d 
sarih olmıktıdır; Beşer vlcd• 
nını azami derecetle yftkaeltoıekl 

Diğer bir Franııız muharriri, 

Morlıı Martin dö Sard'ın flk 
rlnce, A vrop•da gı,ne feuolo 
ve aanaylfn lazla lakfeafı, ferdi 

veya milli benliği ve hotgAlll' 
lığı artırmııtır. Bu mabarrlf 
için de » Hasta Auupı" oıll 
lylleımeel lçlo basit blrteY ıa· 
zamdır: Matekabll bir emni1'1 

ve 1aygıt 
İnglltere'nln maral bir tef· 

blyeclıl, Stephen Foot da "St· 
yatım dGnden bıtJadı,, iılıoll 
eserinde cHaıta Avrupa> nıO 
lylleemeıl için "Vicdan la,.o· 
tar araııındı İsa peygunbet 
usolft se,gl ve saygı» foraıcılO· 
nft vermektedir. 

Kollej Dö Franeın maraf bit 
m4derrlsl ve Frınıın'ın trtao• 
ytlkııek bir moharrlrl olan pol 

Hazırd, "Anopa euuroDdt 
buhran,, onvanh bir e1ertndeı 
< Haııta A uupı > f çln bir buçuk 
iki a11r evelkl lçtlmaıi ve 11ıya1f 
prenılplerden deva anmaktıcbt· 

Pol Hazard, bugftntln derdl01 

"Fazla temas, yakandan ve fızl• 
ıltka Vd irtibat,, ıekUnde glSt' 

mekte ve 17 inci uırda ııly••1 
bayatta bir lıtlkrar mncudiye· 
tinden babeederek Boouet'IO 

Romı'yı gltmeğl bile aklındaJI 
oıJe· geçirmediğini, Mollere me 

kelinden harice çıkmadığını, '' 
Raclene'nio, reıml bir Vık• 
Nft•lı olm11ına rağmen 14 eacO 
Lfti'yl aeyıbıtl•rlode ancık ,,. 
ıaıo hU&fını takip ettlgtnl yat· 

maktadır. 

Bunların hay.attın çekilerek 

yerlerini bıraktıkları mtıne,,eı 
ve mfttefekklrler, Volter, Dl· 
derot ve .. irenln seyıbıtlete 

L fe baıhyarık bo mftsta.ar 
klAalk ılyaaetl bıraktıklırıll•• 

"Fitne Avrupa,, Dın bond•0 

ııonra doğduğunu iddia etmek· 

tedlr. 
• 

Fakat ancı'<• btkaçaaıo fi· 
kirlerini hftlAıa ettiğimiz ufUoe 

l ,e 
Avrupa ya lld bu eserler n 

il b b 
emııallnln gösterdikleri me e 

ve çarelere rağmen A•r•P' 

t 1lletmlyecek mi? 

Heyhat! bit 
Avrupa h111tad1r ve yeol dO· 

hayat, yeni bir yıt•Y11J ve 
ttlntlt ılateml beklemektedir. 

Adenı Hasib 

Mahktim Oldu 
1 angıo Bundan dört ay eve Y ,1 

H ddlJJ yerinde Pınarhaeıh ayre ~ 

bıçakla karnından yıralıyatl d 
öldtıren Burdur'lo Meboıel 
oğlu ağırce11da 15 tıene b t 
ay bapııe mahk.llm olmuıtor. 

.., s __,.-- riste ı-·ransız ve lngılız eırsper-
reddetmelerinden 

etmexreaır .. 
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imparatoriçe Taytu 
Habeş Kadın Alayları ile ltalyan· 

lar Nasıl Çarpışmıştı? 
8 -Aduaya dogru 

Pekaz gOn içinde, fmpıra· 

torlçe Tayta'nan tHnvar etti~I 
•Ldın alıyı.. tetekktll etti. 

Tayta'aun koydnğa mal 
•actblnce, çok çocukla n 
~yar kadınlar evlerinde kı· 
lleaklar ve bilhassa ziraat 1 el eri 
ile meeıul olacaklardı. Harbe 
ta genç, en dinç ve vGcud 
letekkGIAb saAlım kadın n 
... lar gideceklerdi. 

İmparatoriçe Tayta'aan vd· 
etada getirdiği kadın alayı 
elddea gOrtllmeğe }Ayık bir 
eterdl. BOUln Bıbeflıtaa'ın en 
"Alam, en mevzun vGcadla kız, 
kadınları herteyi gOze almıe ve 
datmını ıaldırmak için emir 
laekUyorlardı. 

İmparatoriçe, ha eserile lf. 
lllıar ediyor ve imparator Me· 
'-ılik'tn: 

- sı. kadınlar evlerde otar· 
llıakla mdkellefılnlz. 

Dedi~ aklına geldikçe mGs· 
tebzı bir tavırlı gtll6yordo. 
Tıyta bırp cepheılnde alı. 

)anın bqında harikalar yanta· 
~111 tamamen emin idi. Bu· 
''1ıla benber, Adlı·Ababı'da 
bta hareked ıadece bir heves 
.... anlar hAIA çokta. Fakat 
'lbayet ba kadın alayının cep· 
"'7e hareket gtha6 de teıblt 
idildi. 

Bir hayal, bir hulya artık 
hır htıklkıt olnyor demekti. 
"ladmlar alayı,. bir kadın 
~Prlıl deA'll, el ddl bir teeehbaı 
ldt. 

• • • 
kadın alayının baeında im· 

~torlçe Tıyta olduğu halde 
"Pheye mGteveccihen yola 
"k.auı b6t6n Babeelstao'da 
~k teaıhftrlere, vatani hft. 
....._ galeyanına eebeb oldu. 

ANADOLU 
'-- Gflıaldk Siyual Gaaete 

Sahip Te BafYUPDJ 
Baydar Rlfd4 ÖKTEM 

t111a11111ı nepiyat ve yan itleri 
L Ilı~ Hamdi Nöahet 
~en: 

İauıir İkinci Beyler aobiı 
C. Balk Partiai binua içbıde 
~ l'elgrar: İsmir .. ANADOLU 
tlet'en: 2776 .. Potta lmtua 405 

l ABONE ŞER.AiTi: 
lllıtı 1200, Altı ayhtı 100, Cç 

l ayJıtı 500 k1U'11ftar. 
..._. memleketler içia leMlik 

abone lcreti 27 liradu. 
Beıyerde 5 Kuruıtar. 

~ geçmiı n.bh:ı.~ 25 kuruftm. 

4ftAOOLU IUTBAASINDA 
11ıııı....__ IWILMIŞTIB 
~ 

Alay cepheye dııl olduğu 

vakit, Habeı muharfblerf ara· 
ıında alaylı bir dedi koda bae · 
lamıetı. Evet... Kadınlann 

harp edemlyeceklerl knvvetle 
aanıhyordo. 

Fakat, çok az bir zaman 
içinde bo kanaat tımamlle de· 
ğtotl; eaıaen vaziyet te değle· 

mi eti. 
Kadın muharlbler; erkek 

moharlblerln tasavvura veçhlle 
foe yarımımıılar değil, fıkıt 

taııanoron fevkinde fedakArbk 
ve kahramanlıklar 161termeıe 

bıılımıelardı. Bir defa, ba 
alıy inzibat ve disiplin clhe· 
tinden btlt6n Habee ordaıana 

gtızel bir nOmane olmaıtu. 

O zaman Bıbee ordusunda in· 
zlbattan eıer yoktu. 

Bununla beraber mahafaZ1· 
k&r kafalı Habeolller araunda 
y•'lf yav .. ltlnslu da bqla· 
mıotı. Bunlar; 

- Kadınları erkek lelerine 
kanemığa bıraltığımız için 
Allıhın gazabloe ogrıyacağuı. 

Batan bunlar, hep kıyamet 

allmetlerl! .. 
Diyorlardı. Bu lrtfcıkAr ve 

korkunç ltlrular Necaılye ka· 
dar aksediyordu. Fakat Necael 
herhangi bir samaa lmpınto· 

rlçeyl kadın alayını daAıtmağa 

teşvik teeebbftetl.ade balan•, 
Tayla hlddetlenl yor ve: 

- Bıbee kadınları, Bebet . 
topraklannı m6dafea haıuıunda 
Babee erkeklerinden fazlı hak· 
ka mallkdrler. Neden en mGt 
.idi bir zamanda erkekler Adua· 
yı dtlomaaa bınktılır? 

Diyordu. 
Mtlhlm !Habet kunetlerf, 

Adaı'yı çeviren ytlkeek dağlara 
vardılar. Adoa'da İtalyan ge· 
nenh Bentleri •arda. Bu 
adam, İtalya'nın en muktedir 
bir erkAnı harbı idi. İtalyan· 
larca general S.ntlerl'aln an· 
cak bir eşi vardı, o da Napol· 
yon idi. 

Bu sat, auarlyatta çok 
kuvvetli idi. Habeş erkekleri 
gibi o da, lmpanterlçe Tayta· 
nun kadın ılaylarlle e~lenlyor 

n bu alayı Habeı ordaeanan 
en b6yü bir 1116 teltkkl 
ediyordu. 

Ba sat ta, Babeı erkekleri 
gibi ae kadar atdanda8ını an· 
lımıkta geç kalmadı! 

Tayta B•bet erktnı harbiye· 
sinin içtimalarında bir alay 
kumandanı ve ayni samanda 
1 mparatodçe sıfatflf' hasır ba· 
lanayordu. Bu fikri, Tayto'ya, 
Babet ordnlan baıkumandanı 

- -
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Haftanın Piyasa Vaziyeti Borsada p•ketıer1nde, bası kaçak pDI· 
lalar vardır. Bunlarda ekaerlyı 

'Ozam - Geçen halta 26,899 
çuval ve 232 kata asım ... 
tılmıetır. 

Evvelki haftanın •tıı yekd· 
na 42,013 çuval n 429 kata 
idi. 

Flıtlere gelince: 
No. Çuval 

8 1,427 
7 2,190 
8 5,921 
9 14,588 

10 
11 
12 

1,845 
841 

78 

v ... d Fi. 
6,56 
7,8S 
7,87 
9,08 

11,90 
18,78 
16,10 

V aıatl f lıtlerde geçen hafta 
enelkl hıfıaya nlıbetle l ka· 
rot tereffG vardır. 

İncir - Geçen htıfıa borR· 
d• 12,532 ça•al incir •bl11111· 
tır. Evelkl haftanın 11tıe yek6na 
18,923 çuval idi. 

Fiyatlar •eağıdıkl gibidir: 
Ctnıl Çnval V a•d fi. 
Sbme 1, 723 13,32 
Elleme 4,187 10,40 
Pıçal 3,905 7 ,83 
Natarel 8 7,50 
Borda 97 5 6,08 

" V1dell 1, 724 S,87 
Evelkl haftanın Atıı yekdnu 

18,923 çavaldı. 
v .. u flyıtlarda ıl•me •e 

ellemelerde lereff6 •1811 clnı· 

lerde tenesza l vardır. 

BoAdıy - Geçen baha için· 
de borRda 6;90 daa 7;50 ku· 
ruea kadar 1·814 çuval buğday 
1aıı1mıttır. En afağı flat 6, 775 
en yGkaek flıt 8 karuıtur. 

Evelkl ha~a 12,941 çuval 
n•tl 6·7,50 kuraıtan •tılmıt· 
tır. En aıağı flat 6, en yakan 
f lat te 7 ,SO idi. 

Arpa: - 4,625 den 4:,667 
~~~~~---ı~~~~~-

t ayin edilen RM llakoae• 
verml•tl. 

Ru Makonm'ln barp pltaa 
btltb ltaly• ukerlerbdn 
Adaa'da toplıamuma ·meydaa 
bırakmak ft b-dan IODn 

6natlardaa hd6"1e etmek n 
ihata htırekedae geçmek idi. 

Ba anhk bir 6r1at oWa: 
Mlnl•J Albertoaa kmBan ... 
aada 500 klelllk bir Italyan 
tabura bir ileri hareketine bat· 
lamııt•. Ba taburaa ileri htı· 

reketlne Babeı orda111 ehem. 
mlyet vermedi. Bu mlnlay, 
cel1l1' ve lı adamı idi. 

Bir hamle ile, Babeı orda· 
111nnn gaflet •e lbmalladea 
llllfade ederek gerilere geçmlt 
•e Bıbet orduıaaan ma•-· 
laııada roltl b67tlk elan iç 
k.GprGytl tahribe teeebbll et· 
mitti. 

- Sona Vu -

den 800 çu•al Mblmııtır. 
Evelkl htıfwnn •tııı 

çavaldır. Fladerde 10 
kadar terfi vardır. 

860 
para 

Bakla - 5 karaetan 485 
çuvaı •tılmııtır. Fvelkl hafta 
f latlerlnde ı.havvtll yoktur, 
Abf 107 ça•aldır. 

Darılar: - 8·8,25 den 38 
çaval kandan, 4,125 ten 42 
çuyal akdan •tılmııbr. 

Flatlerde ev.eliti htıf taya 
allbetle terefftl Yardır . 

Fuulye:- 8,75·9 karaetan 
457 ça•al •tılmıfbr. 

Geçen baf taya altbetle 10 
pan dltmlttlr. 

Hububat: - 6,5· 7,5 dan 7 4 
çuval nohut, 13, 75 den 100 
çu•al ıa•m, 4:,25 4,50 dea 187 
çaval ke"adlr tohuma •tal· 
mııtrr. 

Kendir tohumlarında ve DO• 

hat flıtlerlnde tereffG vardır. 

Pımak:-Preeel blrlacl 41,5· 
42 den 248 balye, ikinci 40 
karaıtan 28 balye, birinci 
Tadell 42,5 elan 25 balye kaba 
birinci 41,5 dan 97 htırar A· 
tılmııtır. 

Pamuk çeklrdeAf huar 2,35 
den 13,000 kilo, vadeli 2,50 
den 100,000 kilo 1atılmı1tır. 

Birinci preeel pamaklarda 
tahavvtll yoktar. İklacl preee· 
illerde 1 k111111 teneall •archr. 

Palamat - 225 4:85 karat· 
tan 4,190 kental pal1D1at •· 
blmıetır. 

&ura yemltler - 12·16 b· 
roıtan 2911 kilo kabakla cevls, 
61 karuıtan 515 kilo tatlı ba· 
dem lc;I •tılmıetır. 

Cevl•lerde 4:0 para terefftl 
vardır. 

Zeytlnyqı - Geçen hafta 
lçlacle seJdayqı 1a11•-•111ı. 

Afyon - G.- hafla afyoa 
tlaerlne maamele olmamıfbr. 

l..__P-iy_a_s_a_v_a_zı-·y_eu_·_.1, 
-Oaam - -Oılm flaalerlade 

bllhuea klo6k aamanh mal 
larda ylbellt nrdır. 

Dla ...... 2881 ..-..ı 

tlatlm 8,75 · 14,625 den •bl· 
•fllr· 

İaclr - 8,75 den 1' ka· ra.. kadar 68 çuval •blmıfbr. 

•1•1 - Dl• bonada 
7,75 den 689 oa••• •lılmıfbr. 

Kambiyo 

Alim. Muk 
laterlla 
Fr. Fruga 
Dolar 
Belga 
ltalyan Ured 
Inlçre frangı 
Florin 
K.r.Çekoelovak 
Avallar. Şilini 

{>0.20 60.70 
617 622 

8,28 8,30 
80,05 79,55 
21,17 21, 
10,17 10,27 
40,75 ıll,16 
85,25 85,76 

5,23 ö,27 
23.50 24: 

Czllm eabtları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

700 1. J. Taltt 8 125 14 
453 K. A. Khım 8 25 12 
430 M. j. Tanato 7 50 12 50 
357 Alyod Bira 8 13 50 
198 T. Debbu 6 75 9 50 
172 -O.am karama 9 25 9 25 
14:9 Ş. RlllB halef. 8 11 
100 Koope. htlha. 9 26 9 25 

73 Manlaa B. Ko. 8 13 
S2 Sipahi bin. 7 75 8 50 
52 Suphl Mamln 8 25 9 SO 
45 S. Gomel 7 25 9 
43 Vltel ve 9d. 8 50 8 75 
20 Ş. Bencaya 7 75 12 
18 B. Alyod 10 11 
ıs S. Slleyma. 14 625 14 625 
4 D. Ardld 7 25 7 25 
2881 

395485 
398366 

incir ıatıtlan 
Ç. Abea K. S. ..K. S. 
68 ilah. Al. 8 76 14 

Zahire 1&tışlan 

Ç. Clnd K.. s. K.. s. 
637 Buğday 7 75 7 75 
209 K.. badem 12 12 
168 K. ceris 11 50 ıs 50 

5890 k. T. badem içi 43 49 
575S il acı " ,, 41 50 43 

78 8. Pamuk 42 • 43 50 

Germencik'te 
Bayram 
Çok Gozel Geçti. 

Germencik, (Ôsel·geclkmlıtlr) • 
C•marlyet bayruu Germencikte 
btlyGk menılmle kaılalanmıttır • 
Bayram için çok evelden haıar· 
tıklan bqlanmıt, 28 ·10· 985 
•balu b6ı6D mahtılltt, çareı, 

mtleue•t ve dtlkklnlu meiala 
ve defne dallarlle •e bayrakla· 
rımı•la ddenmlı, birçok taklar 
karalma1t aynea belediye tan· 
fındu da geçit mahalline bir· 
çok muratlarla btlylk bir tak 
knllllafhl. 

29 ·10· 985 •balu bltb 
Wk Ye. ıepkklller blytlk •· 
"fi• ilen ya.lene tehldla b· 

•dece idarenin f lrmau yası· 

bd•r. eı., birçok eeylerlmlal 
yapmak mecburiyetinde oldu· 
ıumoza g6re, neden bo ılgara, 
tlt6n paket ve kutalanndan da 
latlfade etmiyoruz? 

Meııelt, ılgara kotalarının 

iç kapağına k6hGrel bu fikir, 
bir alDUI .as, bir ioıyal vecize 
koyamaz pııyıı? 

Ve meıelt, ılgıraların ara· 
ıındakl o k6çGk puılılarda, 

yarddıta hltab ederek oaa yeni 
blrtey öğretemez mlyiı? 

DDeftnftlıGn ki, bu memle· 
kette herıan önemli miktardı 

ılgara ve t6tln p•hd kulla· 
nıbyor. Her ntandıı, btr ıl· 
gara veya ttlttln paketinin içinde 
yeni bir vatındathk direktifi 
göne, yeal blrteyden haberdar 
edllıe n eeerlerlmlzl, amaçla· 
nmııı ba ıuretle y•yNk fena 
mı olar? 

Kayler var ki, ga. ete, kirıb 
yaza ~OrmGyorlar. Onların re· 
jlaılm, Cumurlyet, lnkıllb hık· 

kındald telikkılerl de yıalııtır. 

Daymam•ıler, okamamıelar· 

dır. Saçları da yoktur. Da gibi 
kGyltl yarddatlar; 

· - Cumurlyet ıudar! 
- Comorlyet fll&n yılda 

koraldu.I 
- Sen TGrk'ıtla, dlnyaıun 

en eakl medenlyedni, en eıkl 

tırlblnl yıpaa aemln. 
- V atandaı, utlı,tna, te· 

mlsli~ae iyi bık! 
- Tark o~la, muhakkak: 

oku! Çocuklarını okul, karan· 
lıkt• kalma! • 

- Ey Ttlrk, dlllal ae•! 
V e•lre ıeklladekl ctlmlelerle 

ika• edflee fena mı olarP Eml· 
nls ki, ba ktlçtletlk paılalan, 

yurddatlar ıeve aeve okuyacak· 
tardır. Gasetealn Gmrtl yirmi 
d6rt uatdr. Gtla gelir, k6ye 
•anncıya kadar haftuı geçer, 
k6y oduında minderin altında 

çtrlr. Bılba ki llpra paked 
ve katuu muhakkak açılacaktır. 

Bu da bir propagandadır .e 
hatıl, en mllbet propaganda· 
lardandır. 

birlerine giderek htlytlk bir ı----------
tBren yapmıılardır. Banda bir ltdraklle camorlyet alanında 
tebltllk aıh dikllmlı ve anıta milli oyanlar oynumaı, akp· 
çelenk koamaetar. K.6ylerdea· ma kadar iyi bir gtln geçiril· 
de pek çok atlı •e t6fekU ••· mlıdr. 
cılar ıelerek t6reae kablmıt· Akeam; program mucibince 
lardar. gençlik gtlcl tarafından bir mG· 

30 ·10· 935 çar .. mba gtlnl 1amere tertip edflmlı, (Yıkılan 
geae havanın yıgııh gltmelln· ocak ve bu toprak için) plyea· 
dea 6gleye kadar hlçblqey ya· lerl temeli edllmlıdr. Ba 11nda 
pılamımıı, Gğle nkb yığma· gençlik potl bqkanı toplanan 
ran darmulle k6ylerden gelen kalabalık halta htından koran· 
mUU kıyafetli yarddaılarıa •• mı hakkındı da gthel bir kon· 
llar•Uı mekteb talebelerinin de feraaı nrmlttlr. 

'I rlle ne yıpacataaı bllemlyen 
mtllblm, ılmdl tamamen abl 
ve lehine bir vulyetle bqalae· 
mıı bulaaayordo. Ba htıyret 

içinde: 

beri on gtln 
· olmuıta. Her 
kırkaekla •· 
attı, yalandu 

ÔnftDde bir takım ecısalarla 

dola tleeler, ktlvet ve ayni ••· 
manda 8f'rlln'ln Adlon otellnla 
ktA'ıdına yasılmıt Noel'ln mek· 
topları vardı. 

~~.bir kobraman, bir ma 
kıyet eaerl IAnm. 

' Balbakl.. 
•ı;' itirazı yer yok. Mavafla· 

etin bGyakıftr. Dinle bak: 
'' ~t.,,elt, aenln nılfen Erna 
~ &enaa'yı ortadan kaldır· 
~· Erna ortadan kalktı. Şu 
~ •azlfenln birinci kıımı 

,,'1n111el ıurette yapalmııtır. 
'~tık blae zarar verecek 
~ e detll. 

S: lara hayatJnı tehlikeye koy· 
~ b11 bir fedaktrbktır, bir 

la •abltlnln en bq •ufleel 

6 lkinciteşrin 935 

bodur. Sen banda da geri kal· 
madıo. Sonra... Fhar ettin. Bo 
da btly6k bir kabiliyet ve ma· 
Hffakıyettlr! 

- Generalim .. 
- Rica ederim ıoı. Ben 

raporuma bGyle vereceğim. Sana 
bir terfi ve bir mGkUat temin 
edeceğim· 

Fon Strımer, mtlıtakbel ka· 
yınbabasının bu hallol hay· 
rede karoılamakta idi. Fakat 
itiraz lhdmaU yokta. lsdhbırat 
itlerinden alınarak orduya atıl· 

mık, göıden dftımek 1 htlmalle· 

- Çok teıekk6r ederim, ge· 
neraltm. Her vakıt emrinize 
ıAbl bir kulanazam! 

Dedi. 
~neral harbiye bakanına 

gitmek kere ayağa kalkınca: 

- Ba.. Dedi. Unutuyordum; 
bu akıam eereflne bir •lyafet 
veriyorum. En IHllmf ve ytlk· 
sek aevat bulanacak. Manffa· 
kıyetlalzl bu dyafette tebrik 
etmek iıtlyora•. Haydi oglam .. 
ŞI mdi lıdrahat et! 

- 16-
Komller Rokar ile Noel Ser 

vlnyl'nln Berlln'de Adoa ote· 
llne Ltllyen ve Nlkol Delmoat 
llmlle kaydedildikleri gbden· 

anneleri olan 
Madam Del· 
mond'a bir 

mektup g6D 
derlyorl1rdı. 

Ba mektup· 
lar oteUn bq 

bkh btlytlk 
ktgatlanna ya· 
•ılıyor ve bir 

ılrtl aeyahat 
lhtllulann · 
dan bahaedi Uyordu. Benua mektubu bir mandalla 
Mektupları hep Nlkol ipe asıı ve okurnaga ba,ladı. 
J1S1yor ve fnla iti olan bir Bag6n ya.batı Benaa, Fnn· 
adam gibi kıs kani... La.yen n• laarblye babnbta lltlhbarat 
de k69tlk bir hqye ile anneel· blrola klmyahaellade çalıp· 
ala hatJnaı 10rayorda. yordu. 

Benna bu mektuplan kim· 
yevl bir takım muamelelere 
ttbl ıutuyord11. 

Bina eonn, ecza içinde da· 
ran kAtadda Noel'ln yasalara 
kayıp " yerine yavae, yafft 
bqka bir yası kaim otla. 

Ben• ba kqadm kurum••• 
bile beldly .. edl, Ye ..... Mı 
mandalla, ameliyat • H• be· 
rinde prllmlı bir ipe latl-.tu 
ve okumağa bqladı: 

4 Numaralı Mekıup 

"A - Vasiyet iyiye doğra 
lakleafta de~am etmektedir. Yal· 
••• aert deAfldlr. Ben de ıialn 

gibi dahtı 1erl bir Uerleylı ta· 
- Sona Var -



Ôkeiirenler mutlaka 
cOkameotol> öksürük te
kerlerini tecrübe ediniz. 

t 
f 

Doktor 

Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bolatık, 111lğtn hatalıklar 

mfttehauım c 
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Jlırı 
BumaJaaM ...,.oaa b .... ndMi dibek IOkak ltıpnda 30 • .,... 

h e• Ye maayeoehauetiııde aabab Mat 8 dan ~ Hat 6 a kadar 
haatalanm kabul eder. 

Mftracaat eden hastalara 7apdm111 lbımgelerı laİr tahlillt Te 
mik.roekopik muayeneleri ile Yenmli Ustalara y•pılmuıaa ceftS p 
rlJeu Puomotorab maayeuebaDetinde munfaumH yapılır. 
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Ve POrjen Şahabıo en 
üıtüo bir müshil tekeri 
olda~ona noutmayımız. 

Kuvvetli müshil iııtiyenler 
Şahab ıiirgüo haplannı 

maruf ecza depolarından 

ve eeaaelerden araeınlar. 

Ali Riza 

Telefon: 4115 

sa; ın öğretmenlere 
Yavuz K!itab Evi 

Kıra•t n tarihten bııka bCUfta okul kltablarınıa 
toptan eatıı yerldir.ı 

lzmir Kemeraltı 56 No. Jı 
Yavuz Kitah Evi 

Dr. Zekii Tarakçı 

Mocellithanesi 
... 

Yeni Kavatlar çarşısı IKUrU/ 

.N'CA 
oJI ıU r 

Merkez hastanesi Dahiliye Mlltehassısı 
İkinci Beyler ıobgı TClrk mOuyede uloaa ltthallnde 

numara 45. Butıı.naı GAleden eonn 15 den 18 e kadar 
kabul eder. TELEFON : 3806 

No. 34 1 &ircıc.l ..DANL<A!.ı l v. N. 
-----~----------:---~-W. F. H. VANDER· 

N.EDKAL·MiNA 
Bergama Evkaf Memurluğundan: 

Bergama n Dlklll kazaları içindeki bilumum seylla bahçele· 
rlnla bu aeneld mabıula eatıbğa tıka.-ıfmıftlf. Alıealann 7. tef· 
rlalunl 935 pertembe glnl IHl onaltıya kadar Berpma Etbf 
dalredae gelerek pey ıtlrmelerl n t•rtla11 anlamaları illa ola· 
nur. ~4 30 6 9'98 

Izmir vakıflar direktörlOğDoden: ZEE & CO. 
Mnkll No. Seneliği DEUTSCUE LEVANIE LlNIE 

Kaıtıyab Kemalpaea C. 129 400 
Karutlaa hamam s. 12 120 "SOFIA., motGrl IW.en il· 

manımısda olup Aateu, Rot· Y okarıda Ja&la Hlerbı lllalHI 8 • 11 • 9 IS ouma gGntlne kadar 
terdam, . Bamburg te Bremen 

u.adaıtar. .faekll olularaa hmlr .,.kıf lar tltrektGrll81ae mll için yat almaktadır. 
raeaıtluı. 3585 "AMSEV• Hpara balen u. 

Bölge San'at Okulu Direktôrlo- manımmda olup Aa•en, Rot· 
terdam, Hamhrg Ye Bremrn 

g"' Onden: 1'1in ,n atmaktaaır. 
.. AVOLA111 wpana 1 m t ... 

3066 Ura 48bıuı bedeli ketlfll okolamaa tamiratı 24.10 935 rlade bdlealyor, llambug, 
tarihinden bath111ak 20 gftn ıtlre ile açık eblltm11e konul· Bremen te Aawıre'&ea y6k çı· 
maıtur. Bu tamiratı yıpma~a lıtekll olanların keflfname, prt· karıeaktır. 

nıme, fenni tartnıme •e r8ilmleriul hergln okul yGaetıeelnde "MANAU,. mot&I 11 2 el 
ccSreMllrleT. At;1k e.,llhelye paekler 2490 namarıh kanunun tefl'lnde bekleniyor, 15 2 el 
llihicl ft ilÇOllCI amddelerlade Ye prtnımede JH•h belgeler tetdae bdar AaYen, Beller· 
ile n ketlf hdeltnha ,. .. de '1,S nlllbedlitle ltiekm lnanmn dım, 9ambaq Ye Bremea iti• 
olıa zaO lirayı ım1l1U~a yatmp alıcaklan mıkbus ile ben· ylk ılaakbr. 
bu ıa,11,935 a.ıllalMMl&la,_ çaquıilltı gaD6 uat 16 te ilbay· .. MACEDONİA .... ra 26 
bk Mmıtı kDllh dlrektkllla dlJrWnd• taplan• :alım •tim 2 el &eırlnde bekhal7•, S8 
kd .. fOllW ........ lan Mlldllr. 25 Sl 6 11 2 el lefliae bdu Aann, Bo&· 

SIHHAT 
Balık Yağı ~ Akşehir Bankası 

••••• 

terda•, e..bmg n lke .... 
lçlD yak a18Cıbr. 

AMFRIK.AN ExPOT IJNES 
NBVYORK. 

._ &CELSloB.11 "tapma. balın 

il-••• o1ap Ne•y•k içim 
yit Mlmk ..... Norveçya'nın Halis Mo· 

rina Balık Y agıdır. Şer 

beı Gibı içilebilir. iki De· 
fa Silzülmüştür. -Biricik S•t•e Yeri 

BAŞDURAK. 
Hamdi Nnzbet 

SIHHAT 
ECZANESi 

D•mlr şubesi 
lkinei 'ord011da Boria ehıarindald kendi blaamıda 

TılEuEF'ON: !23B3 
TI ... 1 

HerUlrlO (Banka ve Komiıyon) M._meleleri Yapdır. 
Vadeelzlere ~ '& 

Mevduat Şartları• Albay vadtdiye " 5 
• Bir eene va.teU Je ,r, 6 faiz --------

Zahire, a.Gaa. tacir, pamok. yapak, afyon veealre komlayooeafoğo yapılır. 
allle nanı ~erilir. 

Fratelli Spereo Vapur Acentası 
ROYAI. NEERLANDAIS KUMPANYASI 

11GOftANT11 môt8rt1301 et: 
tetrlude beklenmekte olup yft· 

ktlatl t11bllyeden ıoora Rot!er · 
...... Bamltafg, Cepenhıge, 

Dmlls. Gdyala oelo H lıkan · 
.. a.,. ....... için yak ala ...... 

66DtiW"91 (JR11 Taparn 
el tetrfnde beklenmekte olup ytl· 
kClnft tılılfyeden ıonra KlJlten· 
ce, Salanı, Galu te Brlyla JI. 
mınları için ylk alacaktır. 

11BERMES., •apara elyn il 
aumıauscla olup An•ere·Rotter· 
dam •e L ımbarg llmanlın için 
yak alıyor. 

"TRAJ ANUS11 ftpuru el yevm 
Umammısda olup yilklntl tah. 
Uye.len IOlln Aann. Rotter· 
dam, ADllter.... '" B..ı.arg 
ltmwlua .. yak alaeakbr. 

.. OBBIWN,, wpa,. 5 j iklM 
..._. Mkl.,...ıe olep Jtl· 
klaa •"1 euikaea •an 
Aater" llcııue"-9, Amııeram 
•• S..barg ilmmluı için y6~ 
alacakbr. 

11GANYlılEDDES., ••mu 5 2 
el tepbacleMldeamekıe olup ya. 
klal tôUJedea eoan Anten, 
Rouerdam, Amıterdam Ye Hım· 

baq Unwala11 itin yük ala· 
cakbr. 

11CERES11 vapura 1 2 lal teı· 

rlade held ...... e olap yeke· 
ntlbo ....... ta -a.rp., 
Vana " &lll•ee llmm'r 
için ,. ılaeakta. 

UCERF.S., .. ,_ 181 
leirfade AllHU. ........... , 

Ameterdam H B...._, -· 
lan ltla ,.k •u•ıır. 

s-.• Ot-.. Liıdm 
11NOllBUKD.. ... S 2 el 

tetıla.. ...,,.. 
klatl ......... 

dam, Cop ı 'ar• O..llg, GtlJ. 
na-Odo M ....... 919 U... 
larıaa hareket edeeekdr. 

"Vll.INGLAO" mot6itl 12·2 
inci tetrlndea 16 2 inci tetrlae 
kadar Rotterdam, Bambarg. 
Copeah•ge, Dandg, Gd111la oelo 
Te 11kındlnavya limanları için 
yClk alacaktır. 

&/lep Peulca S. A· 
148All"ACIA,, mot3rtl 20 2 

iMi ı t ' d· .. klenmelte olap 
( ..... ) hten.Cdyni• liman· 
lua ltla ylk alacaktll'. 

S.ıicse Jlcriıim Roumain 
Mı,.. ••para 13·i inci 

_... bel: ...... ekte ot.p yft· 

.... tah..,...n MDra K6ı· 

llAndıkl b1reket tarihlerin· 
dekt değlelldik.lerdea mceate 
meı'olfyet kabul ctmes. Fada 
tıfellAt için ikinci K.ordon'da 
Tahmil H Tıbll7e blnıu arka· 
ııacla FnteW Spereo qpu 
acenıabgıaa mtrae. edllmed 

rica olunur· Tel 2004.·2005·2663 

.btodakl geU,.g1411f t_.blertle 
nHlunlaftlakl M81tlklenea 
acenta mea'n.,.et kabul eeme.. 

teace, Sulln•, G alae Vf' Brlyla 111-.. ....,,~--.----,... 
u....ıarı tçı• 1ık aı.caıtıır. Muallim Dr. 
~L8A JUUA .. .,.para 20·! A. Hıı IA,,,

1
• AlatAQ 

loel 1f'fl'lu•e gelfp 22 2 hm ue -v 
.ıef"lad,, Mıh•, Ceuo•a, Mar· iç Uutabkları Daktora .n,. te b•r•elona Umantauna Şamlı tolllill Ne. 10 
ydk alacaktır. 

"ExlllNSTER,, ......... 12 
2 d tetrlnde beldeel,ar, Jrn. 
york için ydk alıcaktır. 

ExEllllONT apan 18 t el 
tephade IMklealyor, lf"'foi* 
için ylk ılaaabr. 

"lx•&CB., Hpan SO 1 el 
teflhlde bekle•lyer, Nuy•k 
lola yak •I.eMtır. 

,,ExECUTlVE,, wpan 15 
8 el .._•nclıa bekı..lyor, NH· 
yerk lçla Jlk ıbakbr. 

•:Bxll.oNA,. .,., .... il Bil 
ka.•• lteklulyor, No•JeK 
lçha yü alaaaktır. 
SIRVICE DIBECT DA~uaı . 

EN TUNA BAITI 
"ALISA 11 •ıpan h•len il 

manımızda olup Beograd, No. 
tlead, KalDUllO, Badıpette, 

BrallılaH H Viyana için y4k 
alacaktır. 

ARMEMENT DPPE • ANVES 
.. ESPAG~E,, •ıpana 5 ikin· 

el tetrfnde bekleniyor, An•en 
Direkt için yok alacaktır . 

ARMEMENT e. SCBULDr 
BAMBUG 

" HANSBURG 11 npura 8 
ikinci tf'şrlode bekleniyor, An· 
vere, Rouerdım ve BambHg 
için ylk •lacıktır. 

DEN NORSKE MIDDE L· 
DA VSLINJE ( A S. D S. 

SPANSKELINJEN) 
OSLO 

Olivier ve Şore
kiisı Limited V s

por Acentası 
Ceadell Bu. BlrlDcl ~ordall 

Tel. 2"8 
The Ellermaa Llnea Lid. 
Ll•erpool Battı: 
••LESBIAN11 ••para 26 191· 

rlncl tetlfnde IJHrpool fe 
Snanaea'dıa gelip ıabllJ .. 
balamcak " ayal ...... j 
Udael tetrlae kadar 1..1.,...pal 
Glugm• itin ylk alaaebr • 

.. ALG.EBIAN.. apara ıJ 
ikinci tetrlnde LIHrpol ff 
Sfameadaa gelip tahliyede btl· 
lunllelbr. 

L>odn Ball Batbs 
"POLO .. .,.para SO btrtad 

tetrbıde Loadn n Bali fi 
All•entea gelip tahliyede .., 
lunacak •• ayal umuda 
ık1ao1 ı.trln• atlar L6DDa " 
Ball loha yit alacahr. 

11 MılBONIAN" ,.,_. P 
ikinci teerlnde ıeUa 12 lk .... 
tetrlae n.tar LmMtra w •oll 
kin ylk ıl•mbr. 

110POBTO., upara 18 atıa· 
el ..... ı-... lhU .. 
ılnTenlM plip .. ....,... .,.. 
lunaoaktır. 

Net: • ..,.. tlllflalerl .. ... 
pulana lalmlerf "° Datlon ~ 
ledDla deltlkllkleNm .... 
Hyet kabul edllmes. 

ı __.,. 

Satıhk Ev 

.. ............ .. 
ana, Ga •• arkuı aoık. hllllP't'~ 

kordooa yl• metre War 
lıkıa, ÇUll'9 çok 1••a. u.._, ... _....,., .. 
..u, elebrtk, .. .,..... Milil~iil· 
111ya, ıelefeaa, b•nyolu, , 
ıula tulumbala kayma, ~ 
11ada lftçGk bir b.taptl, ·-•t&.J 
ııhhl bir n oygaa bir f ~·· 
eatıbktır. İıtlyeıalerl.D BeJlet: 
bgıada mbıyede •io911 

bibi bay hafıs 1h.u •""' 
atlan illa olunur. ___..,.. 

"BANASEROS" me1aıO t~ 
lklMI ı .. rlade beklealt•• ı:. 
kewk n Dlppe ~ 1• 
ealdlr. 

JOBNSTON VARREl'i 
LINES LlVEBPOL ' 

..QUERNMORE,. .......... JJ• 
ikinci tepde lıeklealJ0f• ~· 
nrpol n A..a-.enten 7lk ça fi 
rıp Burgu, Khtence, GallO 
Bnlla için 70k aladibf · 
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~ltere'de intihabat 

M. Baldvin, Son Diyevinde 
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il. Baldan Uterpol'.t. h,ı 

bin kiti huanada lndhabaı 

mlauebedyle bir aatak inde· 
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