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Zecri Tedbirler H h } J} • J } T • D h D .. • d • 
"eTnrkiye. a es er, il ta yan ayyaresı a a uşur · 

ler.'Imp rat r D Ce .!ıe e Hareket diyor. Malftm olan Lirıey var: 
Türkiye, taabbüdlerine eadıktır. 

Sulbperverdir. Uluslar sosyetesi 
Paktındaki iııııaıııoa karşı ssygıll 

•e sosyete) e karşı da bığlantıeı 
tardır. 

Gene malum olan biruey var: 
Türkiye, kuvvetlidir, müdafaa 

gücü yerindedir. Sınırları perı;im· 

lttııni~tir ve her zaman, uyanıktır, 
1Ctiktir. Başkasının haklarını na.ıl 
çi~nemek. iı;tenıezee, kendi baklan 
lıatrinde de ayni lİtizliği gösterir 
"c yüksek preneiplere lıoğlı bir hii· 
kunıetten beklenen de budur. 

Üçilncü bir malUm da ~udur: 
Türkiye ile ltalya arasında 

11ıırınal Lir münasebet vardır. Ara· 
llııtda dosıluk itiliifı ile ticaret 
llıukavcleleri de okcledilmiştir. An· 
tak SOS) ete kararlarıdır ki, bize dP., 
l.tr devlet gibi, halya'ya karşı zecri 
ltdbirler cehhesiude ·er aldırmıştır. 

• • • 
Dilnkü gazete haberleri arasın· 

d• iki ~ey gözümil7e çarptı: 
J - Hükumet, zecri tedbirler 

1•thikatının ihracatımıza yapac4ğı 
lteirler bakımından bir kanun lfiyi· 
b•aı hazırlamıştır ve Kamulaya ver· 
llıiı \'eya vermek üzeredir. Başba· 
~•tıımız da, hükumetimizin bu hu· 
•bıtaki düşüncelerini Kamutay Parti 
&tııbunda anlatmışhr. 
, 2 - İtalya, aramızdaki tecim 
~lerile ilgili olmak üzere hilk6me• 
liınize bir proje •ermiş ve bu proje 
dahilinde kendisine teklifııt yap· 
ltıaJtlığımızı istemi~tir .. 

Bu haberlerin berikisi de, yu· 
~•tıdaki birinci ve fiçüncü nıalfimu 
leyid etmektedir. 
. Sulhperver Türkiye, mecle.qJye· 

11
Q ve insanlığın geçirdiği sıkıntı 

~t iiıüntünün ne kadar bfiyük ol· 
dııguou çok iyi takdir etmektedir. 
llutıdao baoka, Habe~istan'Jaki ea· 
'•tın .. Diğer bazı devletlerle olan 
hkııı hi11:iei nokta ıodan ·• .A u upa· 
h eirayet edebilece~ini de düoün· 
llıelttedir. Böyle Lir akibetin Av· 
~Pa i~in ne kadar korkunç netice· 
d t vercbilect~i, ııp·açık meydanda· 
bıt. Doğa Afrika'daki bir savaşın 

1
11gun hile Avrupa'da yaptığı akiı· 
~t hu kadar ii

0

uemli iken bizzat 
~·"rupa'oın kucağında patlıyacak 
ır Lombanın, Avrupa göğde ini 
~t bale et.kuca~ıoı berk.es takdir 
tdcr. 

Hu it.lıarlıı Tiirkiye, kendi 
!ttrıeiLlerioe de dayanarak, FP\"a~ııı, 
,~•laue bir esa~ dahilinde durıfıı· 
~I 

1 
llıa ını \"f' anloşnıazlığııı kaldı· 

•lı . rıa ıuı ıı.ler. 

b· Oi~er taraftan, zccıi ıeılhirlf'rio 
t~td~ki ak.islerini, te iı inim tcdkık 
~ Ctek ona, gerek i.;ten, gerek dış· 
~ 11 Çareler aramak ta c;ok tahiiılir. 
~ 11~ı·ımeıiruiz dücyanıo ı•k.onomik 
tı'tlıAı içintle Lulııaoıo bizim pa· 
~~l"l.a düfen hissesini azaltmak 
~·ıı en kuvvetli, en esaslı tedbir· 
hte bıı vurmaktadır. Ekonomi si· 
'ıı '-llıız, büyük Lir iotizanılıı ifle· 
~~~te, memltketin tecim mÜ\'aze· 

'
1 düzelmektedir. 

h llu meyanda, zecri tedbirlerin 
~~t•cıt,ı tesirlere Je, hemen her 
ııı_ fltneuen evel, el atınıo bulun· 
·~ ~tadır. Bu yüzden bizim göre· 
it ~1tııiz zarann az olacağı ve eea· 
~-tı İtalya He olan alım·eatımımızın 
111 ti bir çerçeve içinde kaldııtı da 
\~.eı:ınıtktedir. Bununla beraber, 
~t IQ olarak umuyoruz ki, bülni· 
lı,1'• ~il zararları da karşılıyıcnkıır. 
itti Yanın, bize ticari bir teklif pro• 
hıı.d~~rmesine gelince, bu boeuıta 
Pto· ılılı: birşey ıöylenemeııı. Çünkü 
~,!ttıin, ıoııyete kararına ne dere• 
tıbi kadar uygun dü~tiiğünü, ne 
~t tartları taoıdığıoı bilmiyoruz. 

tt tedbirler kararı ve Tfirki7e• 

lt~lyan'lar Makalle'yi Zaptettiler, Fakat Haheş'ler Bir Gece Baskını ile Şehri Kurtardılar. 
Habeş imparatoru Dün, Düşman Topraklarımızda Kaldıkça Çarpışacağız, Dedi 

. 
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Adigrat'ta lıalywı askeri korarglihı ı-e tepede lınl)artlar ıarafuıdwı çizilen 

İstanbul, 6 (Telefon) - Ba· 

beş imparatoru, Pött J nrnıl 
gazetesi muhabiri V18ılasfle 

M . .Mussolini'11irı portresi 
Fransa ef kArı umumi yesin" yeni 

bir hhabıa bulunmuş ve rz 
cOmle demiştir ki: 

- Çoktanberl taeanur edl· 

len taarruz, ailel vaeıtılarm en 

kunetlllerlle n bir pfdo dahi-.. ..................... ~ ......................................... ~ ............................................. ~ ................................................. .. 
l\'I. Mussolini lngiliz Elçisile Konuştu 

lngiltereAkdenizdenDonan
masını Şimdilik Çekmiyecek 
Çünkü ltalya, Libya'da 60 Bin Kişilik 

Bir Kuvvet Bulunduruyor 
Loodra 6 (A.A) - Royterio 

öğrendiğine göre, Uün M. Mue 

sollol ile İngiliz büyük elçllll 

aromda Romll'dı!:yapılan gö 

M. Mlls.~olini 
~~~~~-----ı~~~~~--

nio ~oeycte kararlarına olan mu· 
tavvaatı İtalya'ca maltlm olduğuna 
göre, bunlar haricinde bir tek.lif 
yapmıyacağl da aıiUrdır. Binaena· 
leyh bu teklifi gayri tabii bulma· 
mak iktiza eder. 

Cumuriyet hiikıimeti, dıo siya· 
sada oldogu gibi, ekonomik mfina· 
t1ehet ve ası~larımızda da büyük 
bir bastıaııiyet göetermekteJir. Sonu• 
cu, güvenle ve iç rahatlığı ile bek· 
1iyelim. 

ANADOLU 

lrıgiliz Donanması 
rüşco,.de müebel hiçbir netice ıer<'nio Roma bilyük elçisi Str 

elde edllm«'mlş olmakla bera Bromınd M. Muııeollot ile yap 

ber bu ~örüşme eenaıında hl lığı görii~melerl wütraktb gaze· 

raz daha nikbin duranılmıotır. lelere beyanatta bohınmuş ve 

M. Mossollol Hbyadao bf r bu görOımelerden hiçbir netice 

ltalyao fırkaeımo geri alıudı · e•de edtlmedlğlni, ancak müz11 · 

ğına işaret ederek 1nglhere,nln kerelerin Habeş · İtalyan dava 

bo hareketi ıamımen takdir smın hallini ilerletmekten geri 

elliği omudunu göstermiştir. kalmadığını söylemiştir. 
BOyı'lk eJçl mftsbet cenb İstanbul, 6 (özel) - Mas 

vermiş n fakat Ltbyada henftz aolfni Brf mand görüşmelerinden 

alt mı o bin ftalyan askeri yani sonra neşredilen hl r resmfğ 
İngiliz Ml8ır k11aatanıo üç misli tebliğde; bu görQşm~lerde Ak· 
kuvvet mevcud olduğuna işaret deniz durumunun lncelendlğl 
ettikten sonra Akdenlzde ta· blldlrllmekte ve Mussolhw'oln 

memen ihtiyatlı bir tedbir Llbyadakl kuvvetlerden bir kı· 

olarak bulunmakta olan logllfz eım aakerin geri çekilmesini 

donanma kuvvetinin azılmaaı emrettiği 11!\ve olunmak tadır. 

zımamn henftz gelmediği ZJn İstanbul 6 (T~lefon) - İn 
nanda boloodnğono l'Ave ey· glltere, ltalyan gazetelerfnlo in 

lemletlr. glltere aleyhindeki neşrf yah 

İıtıobol, 6 (özel) - logll· Sona 6 ıncı 7Gıde 

. ' 

"" 
So11 çarpışmalarda ejir diişen Ilabcş cengaverleri 

gumizonlara $Cl'!.-edilirllen 
llnde tatblka başlanmıetır." Bu meğe başlamışlrrdır, Şimdiki 
savaşın kı11 olmasını temenni stok, normal ihtiyaca göre an 

ederim. Fakat dOşman toprak· cak 6 haftahktır. 

larıı:ııızda kaldıkça snaea devam letaobol, 6 (Telefon) - Bn· 
edeceğiz. Ancak ordularımızao gün öğleden sonra Habeş harbı 
bir muzafferi yetidir lt.l, kesin hakkında gelen haberleri şöyle 
eoouçlar elde edebilir. hul4sa edebllİrlz: • İstanbul G (Telefon) - Bir Makalle, ltalyanlar ıarafındau 
Roma telgrafloa göre, ltalyao alınmış, fakat Habeşler ikinci 

ktşlf kollarının Makalle clva tılr hücumla " şehri istirdat et· 
rıodakl faaliyetleri devamdadır. mlşlerdlr .. 

lterl kollar arasındaki bazı Adle Ababı'dan .blldlrlldlğloe 
müsademr ler neticesiz kalmıştır. görr, halyan kuvvetleri Adlgrat 

fuanbul 6 ( Telefon ) - istikametinden gelerek şehre 
Aden'den Deylt Telgraf gazete akşam Qsın girmişler, fakat 

sine blldlrlldfğloe göre, Italyen Habeşler makabli bir t11rrazla 

orduları, petrol sıkıntısı çek · - Sonu 6 11tt~ı yü:tle -

SON DAKiKA: 

Habeş Kralının Sarayın-
• 

da Biı-- Hadise OldL1 
\'le~lıur 1-labeş rrayyare~isi Krahn 

i\l• 1 ktubunu Alnıca Oüşilb Rayıldı 
---~-------~ 

f ·tan bul G (Telefon) - Royter Ajamıoıa bildirdiğine göre, bu 

l!abab IJabeş imparatorunun Enrayında fevkalade bir bAdlse 

olmuetur. İmparator tarafından kabulünü bekllyen ve siyah 

kartal unvaoıoı taşıyan meşhur tayyareci albay Oryan, kendi!lne 

imparator tarafından verilen bir mektubu okur okumaz garlb 

garlb bazı hareketler göstermeğP. başlamış ve bayılmıştı. Yüzüne 

tenekeleri" su serpilerek ayı~tılmlş ve gözlerlol açınca; 

- Benim borada işim kalmadı. Beni çok nzdüoilz! Demiştir. 

----+. ·----

Rusya, ~ngihere üzerinde 
Tesir Yapıyormuş 

----------------
Italyan'lar, 

Devirmek 
Rusya'nın Mussolini'yi 
istediğini Söylüyorlar --·--İstanbul 6 (Telefon) - İtalyan gaz -lelerinden bazıları, zecri 

tedbirler mee'eleelode Sovyet Roıya'nm henüz kat'Ueşmemlş olan 

ittifaka rağmen İngiltere ilzeriode teek yaptığım, bundaki 

maksadının da M. MuesoUnl'yl devirmek olduğuna ve aynı 

zamanda Rueya'nm Fransa eıyaısaeı iizerlnde de müessir olmıy• 

çıhotı8anı yazıyorlar. 



İet•nbul, 6 (Oıel) - h•ly•'oın Zmn•dmn k.OyGn<le bGyftk. bir 
· ıeylAbı mfttnklb köy ev ve eokakluı yıl•nlarla dolrnoetor. 

Köy balkı çoluk çocuk ellerinde eopılarla 5 hin Eugerek ve 
iki bin Suba yılanı ôldftrmaelerdlr. 

Astronomlar Ayın Ya
kınd~ Par.;a la nacağını 

Söyliyorlar ! 
fat.nbul, 6 (Özel) - Londra astronomları, k•merln, yakında 

t~hlikell bir mıntıkayı girerek parç•lınaca~ını ve bu suretle 
daimi aydınlık huıule geleceğini blldlrlyorlar. 

Amerika ve Italya 
lııt•nbo~ 6 (Telefon) - Amerlk•'dan uıly•'y• petrol, p•mok 

ınldyaeta ıle meehur yeni Orle•n limanında vaziyet birdenbire 
değtemletlr. lbrıcat durdorulmuetor. Kontrol için bir komlıyon 
teıldl edllmletir. Komlıyon sekreteri, petrol, pamuk, kömftr, 
demir, bmyoo ve otomobiller için M. Rozveh'ıen ealthlyet al· 
mayınca ihracata izin vermlyec,.ğlnl eöylemletlr. 

, 7 ' 

4o So 6 Vaşoını<dakn 
ÇocukDaır Dçün 
Yusuf Hiza Okulu 

Çoçu k Yuvası 
Ebllyeıelı ellerden, rugeleye bıralulmıı bir halden vuru· 

larını kurtarmak hılyea Anı v" Babalar çocuklarmı bu mo· 
dern yunnın mGtabH11ıe ellerine terketeinler. 

Yalılar ve Aleaacık semtlerinden çocuklar evlerinden ya· 
uya otomobllle ~ellp giderler. 

Kestellt caddesi No. 80 Telefon: 2914 

İttaobul, 6 (Telefon) - Parlateo blldlrlllyo.: M. Beneeln eon 
eöyle•I Franeıs gaz~telerl tarafından telılr edllmekteıdlr. Eto DO 
Pul gHeteel; M. Gömb3ıtln 1 numar•h halk dftımanı olduğnnu, 
Juraal lee A.vrupıda bHı elyaul eahılyetlerln bulanık euda balık 
avlama~ ve ortalığı bulandırmak lstedJklerlnl, bunfar,n hareket· 
lerlnln A vropa barııı için tehlikeli bir durum gôetermekte oldu 
ğonu yasıyorlar. 

Jurnal; M. Benesin eôylnlnden bıbıederken; hiçbir eöylelln 
bu kıdar kuvvetli olm•d•tını ve Çekoelonkya'nın bo kadar kov· 
Tetll bir dorumda bulunduğunu göstermediğini de llhe ediyor. 

18 ler Komitesi T~plandı 
leıanbol, 6 (ôıel) - Cenetre'den h•ber verlllyor: 18 ler ko· 

mlteei, bogftn toplanmıe n zorlama tedbirlerinin tatbikinden 
eonra ba tedbfalere lıtlnk etmlyen devletlerin ne suretle kon· 
trot edilecekleri mee'eleılnl konuemuetor. Kllmlte bııkanı, asaml 
bu ıyın 10 uncu gftntlne kadar hentlı . cnab •ermlyen de•let· 
lerfn raporlarını bekllyecektlr. 

Zecri Tedbirler Komite~i Don 
Bir Karar Sureti Kabul Etti 

ldt.abul 6 (Telefon) - Zecri tedbirler tAll komlteel bogtln 
Cennre'de toplandı, bir karar ıuretlol t~bll~ etti. Bu karara 
g3re, tedbirlere lıtlrAk eden de.,letler gerek kendi arazilerinden, 
gerekse mftııtemlekclerlnıien yıpıJao lhr1cata kontrol edecek ve 
bir fazlılık. görGrleree t~dblr alac•klardır. Bu karar suretinde, 
tedbirlerin muhtelif ıeklllerl teıplt edllmlıtlr. Defterler, arzu 
ettiklerini eeçeceklerdlr. 

Hazer Denizinde Petro Y nklo Bir 
Rus Vapuru Patladı .. 

letınbul 6 (Özel) - Sovyet Rugya denfs nakllyet komi· 
eerlltl haber veriyor: Baser denizinde mGhlm miktarda 
petrol yakin olan Bavarkon adlı yapar dlkkatelzHk ytlıftnden 

ateı almıe ve patlamııtır. 14 t•yfa ôlmftı n 7 t•yfa kurıarılmııtır. 
Geçen ay bir Aıerb•ycan petrol gemlel de böyle yanmıı n 

patlamııtı. Yangınların eebebl dlkkatelsllk ve Hpurlarda eOndGr· 
me Yaııtalarıaın Hh~ıdar. 

Viya· 

lıtaabul, 6 ( özel ) - Tok· 
yo'dın haber veriliyor: 

Japonya bakumetl, l,ondra 
d• bıılıyıtcık olan deniz kon· 
fennıının, Birinci kAaunan be· 
ıtnde açılma1ını rtca etmlıler 

ve çftnktl delegelerinin ondan 
evel gelemlyeceklerlnl blldlrmlı 
lerdlr. 

letanbul, 6 (Özel) - ltaly•· 
nan Babeı ordoeunun neıretdl' 
reıımlğ tebliğlere göre İtalyı•· 
ların lıgal ettikleri 111h•lard• 
aerbeıt bırakılan eslrlulo ..,ıt· 
tarı ld,''00 t bulmoıtor. 

Bu eslrltr, ılmdl ltılyao'lal 
tarafından muhtelif lelere ıe9-
kedılmektedlrler. 

Kamutay Toplandı. 
Ankara, 6 (Özd) - KamottY 

bugtın toplan ı, encOmen aye· 
lerhıl ıeçtl. 

lngiliz 
Kralının 

Oçüncn Oğlı1. 
ı~taobol, 6 (Özel) - BugO• 

Inglltere krıhnın OçGnca oğlO 
Dak GlOçeeter'in dftğftn 111e· 

rasiml yapılmııtır. Londrı'd• 
büyak tezabtırat y•pılmıı ,e 
preoele ze~ceel çok alkııl•0• 
mıetır. 

Havanın elell olm111ına rd' 
men Bo~logam sarıyı oocıode 
toplıoao halk pek kalabıbkl•· 

Polis Atanması 
Pollı lntlhıb heyeti dBD .EOJ' 

niyet dlrektôrlOğünde topl•0 · 

mıe ve bo, polleltklere ye•1 

mftrıcHl eden bu:ı geoçlerdtll 
mftoaılp olanlaraoı eeçmletlr. 

~~~~---~=-=-========-====::::::=-=~ 

ltalya'ya Karşı Zorlaıt1S 
Tedbirleri Layihası. 

Ankara, 6 (özel) - ltalya'ya karıı alınacak zorlama tedbirleri 
için ealAblyet verllme11i hakkında bük.umetç" tanzim oluıı•D ı•· 
yiba, bogan bltmlı ve Batbakanlığa verilmiştir. Baebakaohk ı•· 
ylbayı •cele Kamutayı ıevkedecektlr. 

... o· 
Bu akpm toplanan B•kanlar heyetinde bu lAylbanan • 011 

eulmuı olm1111 mubtemP.ldlr. 

Italyan'lar, Taarruzlarını Durdt1t" 
mak Mecburiyetinde Kaldılar 

Ö d~ letanbul 6 ( ıel) - ltalyanlar bııladıkları t11rruzo dur 
bll· mak mecburiyetinde kalmıelardır. Son çıkan resmi fUb~e te 

ğlnde, Babet kunetlerlaln mukabil bir taarruzu netlceılode 
lıtalyanların Makalleden kofoldukları ve ıtddetll eurette pGıtOt 
UUdCıklerlnl bildirmektedir. 



unanistanda Kralı Kar-- Günün Şar haberi eri 
•ılamağa Hazırlanıyorlar 
Londra'ya Gidecek Olan Heyet, 

Don Gece Hareket Etti 

ilbay, Küçük Mendres 
Köylerini Gezdi. 

Lise ve Orta Okullar 
için Bir Anket. 

~~---------------------~-- ---------------,~--~------
Ltıabal 6 (özel) - Atin•· 

tıı. lıüer Yeriliyor. 
kete hazırlanıyorlar. Yunanlı·: Gazetemize Bir Diyev Verdi ve Ted- Mekteplerde imtihan Talimatname-
tan earbıyları, Atlna f8rbaJI , • 

B.tbakan General Kondllla, 
._halli lerln tam mhlılyle 
letbeat olduklarını boaaala 
lıeraber kral bakkınia hiç bir 
'-ktdla kabul edllmedtglnl •e 
--..ı y.panlann, hemen te•ktf 

(Koçyal) ın bıtkanlagı altında kiklerinin Sonuçunu Anlattı. sınde Talebe Lehine Değişiklik Var. 
oldukları halde Londrıya gt. 
deceJderdlr. 

-.Ueceklerlnl ıGylemlttlr. 
kralı dAHt eylemek llzre 

loadraya gidecek olan hey'et 
~ akl8m hareket edecektir. 
•tt1nt hey'etten batka, halktan 
4- mahteUf bey'etler hare· 

'-----~~~----~~~~-
Çekoslovakya 
labinesindeki 
beğişiklikler. 

Kral, Londradan Yanan 
kıblneelne çektl~I bir telgrafta, 
Y onan halkına kendi namına 

teıtekkClr edllmeelnl blldlrmlıtlr. 
Y oı:ın hllkdmetl, matbuat 

için koymoı olduğa ıanıGrll 

kıldırmııtır. Yuaaolıtanıa dıı 

memleketlerdeki elçileri, alAka· 
dar de•letler relılerlne yeni 
hlmatnameler •ereceklerdir. 

Elli kruvazGrG, amiral S.ke· 
lırlyo 'ya hamil olduğa halde, 
inalı almak için Br~odlzl'ye 

gidecektir. EIU kranzôrG Ko 
rent tanahndaa geoçerken Yu· 
nın donanmuının mGtebakl ge· 
mllerlnl alacaktır. iç itleri b~ · 
kanı M. RaUı, A.orent'te amiral 
gcmlllne binecek n Breadlıl'ye 

giderek krab. kartıbyaca .. t1r. 
Kırplama programını, blzaat 
baıbıkan general Kondllla tın· 

zlm edecektir. 

Yunan hClk1imetl, kral gelin
ceye kadar hiçbir mea'ele hak· 
kmda hiçbir karar Termiye· 
cektir. 

l.tubul, 6 (ôzel) - Pn&· 
... haber nrtllyor: lıtlfa eden 
'-tvekll Malpeter, ParlAmento 
... anı olmaı Ye yerine Ziraat 
"-ı Unalt geçmlttlr. M. 
tTıtalt Slonk'tır. Çekoelonk· 
h'da ilk det. olarak Slonk· 
ı..-.. bir .. hlı bıtbakan ola· 
to.. Komlaletlerdttb baıka bil· 
lla partiler bu tebeddCllAb hll· 
~ teltkkl ediyorlar. Dıt itleri 
....._. M. Beneı, Çekoelovak· 
>l'aın cbt llyaH11nda değlılk · Kral gelince, kabine letlfuını 
1ıı .erecektir. 
'ıııııııt olacıgını beyan etmlttlr. ----

jiyon Dönor Ni- Mısır Hokômeti 
tanını Kim Aldı? Italya'ya Karşı Aksi 
t.a.nbul, 6 (Telefon) - Urag· Tedbirler Almış 

Bir haftıdanberl kGçClk Men. 
dereı mıntakaaındakt Uçelerde 
teftltte bulunan ilbay Faslı 

GClleç don tehrtmtse dGamlt 
Ulr. Ba geılde ııhhıt mlldftrCl 
doktor Cevdet S.nooııa da 

llbayımız Fazlı Güleç 
balonmoıtor. İlbay Fa1b GI· 
l11ç, tetkik geıtıl h•kbnda 
moharrlrlmlze ıu dlyHde ba· 
lunmuıtar. 

- Ôdemlı, Tire n Bayın· 
d1r kazalarını gGrdlm. Verilen 
direktif dahilinde kGtlllerln 
kGy blzmetlertle mantuıman 

meıgal olduklarını anladlm. Bu 
tene o hanll köylerinin lktmdt 
nziyetlerl de iyi olduğunu n 
köylerde g011el bt r refah dara· 
mu hClkdm ıClrdlğbG tevfnçle 
ı\ıapıhıde ettim. But köyleri· 
miadı içecek ıa n baıllannda 

anıl darbgından tlkAyeder din· 
ledim. Bunların da iıtelderl ye· 
rlne ıetlrllmek lobı icap eden 
çarelere bıı•aralmaıtor. 

K.Gylere yakın haunenln, H · 

kalın malı olaa topraklar be· 
rinde tetkikler yapılmaktallır. 

Bunların borçlancbrmı ıare· 

tile kôylllere nrllmeıi çareleri 
bulunacakt1r. Sa itlerine bak· 
mık n yıpılmM1 geregen ted· 
birleri tetkik etmek için bil· 
baua Ôdemfte mlheadlı gOn· 
dertlmlıtlr. Baıtalıklardan tiki· 
yet eden köyler olmamırtır. 

Buı yerlerde bilim ıClren Ye 

menim hutılıklınndan bıtka 

blrıey olmacbgı anlıtılaa rahat· 
ııılıklara kartı da beraberimde 
bolunu ııhhıt madara ... ım· 
gelen tedbirleri alm11tır. 

Aılyl~ ba mıntakalarda ca· 
murl7et denile b.tlacbgtndan 
köylCl bu almeıl rejime med· 
yan olduğuna çok stsel takdir 
etmekte Ye haglnkl idareye 
kaqa •llım lnbatalarla b9lh 
oldapna her mille ...... ey· 
lemektedlr. 

Blrook yerlerde k6ylerln de· 
lf ıen elmaları Ye nobanlannı 

ikmale çabııa köylCllerln hali 
çok Gmld vericidir. 

Köy muhtarlarını topbyank 
yaptıgım gnreımelerde aldl~m 

netlcelerdftn de ook memnanam. 

KCllıClr bakanlıg.; orta okul 
ôAt'elmenlerl ar~da mOhlm 
bir anket açm1fbr. 9 ikinci 
tetrfa ak .. mına kadar ceHp 
ları lıtenen bu ankette aora· 
lanlar ıaolardır: 

1 - Orta okul programını, 
llıe öğretimi bakımından null 
buloyor1anmı ? 

Programda dellılkllk yapll· 
maııoa llıom 'f'ar mıdır? 

Ba ıoraya nrlleeek ceYapta 
programın kacaklada&ı madde· 
lerla fulabk nya ektlkllAI, 
bonla11n ıınıf lara dı~dılııı, 

her dene 't'e laboratanr çahı· 

mal.r•na ayrılan eaatlerln uy111 
hakkındaki dltlaceler de ta· 
yılacaktlr. 

2 - Llıe 6jrenlmlnln yClk· 
ıek Gğrenlme latedlgl' kadar 
kunetll bir temel olmuı, lf. 
ıemlaln değer H te•lyece ileri 
memleketlerin orta 8ğrenlm 

kuromlarfle boy ölçllıece~ bir 
IGkelllle ylktelebllmetl için 
bathca ne gibi tedbirlere bat 
•urmahdar. 

S - U1e&erln teıkllat n 
programlarında deattfldlk ya· 
pılaıau l .. ım mıdır? 

alan talebe; dere yılı eonlarında 
deralerlne ltkayd kabyordu. 
Bunun eebebl talebenin eınıf 

geçmek için not ıHlyealnl dol· 
dormat olma11 idi. Dere yıb 

bapnda çalıımıyan talebe lee 
yıl ıonunda çabııa bile eınıflnı 

ı~oemlyordo. 

Y~nl imtihan tallmalname· 
ılnde bu mahzurlar tamamen 
ortadan kaldınlmıktadır. Tıle · 
benin dera yılı eıuuında ala· 
cağı notlar; hacdan ıonra bir 
mlıll mClıterekle urbedUerek 
bundan çıkacak neticeye gGre 
talebeye not .erllecekllr. Ancak 
aon aözlCl imtihan notu; ııaıf 

~eçmeğe eeaa totolıcaktır. 

Bu tekti; talebenin dere yıb 
içindeki masa.kerelerde alacağı 

notlarda çalııma ıevlyeılnl •e 
kabiliyetini meydana çıkıra· 

caktır. 

Hukuk işleri 
DirektfirO .. 

Şehrimiz hukuk iılerl direk· 
törel Dilber Argun haetabgt 
ylzbden iki gGndenberl ödnl 
bıpn• gelememlıtlr. 

B. 8. Laboratuvarı 

--, camur reidne Lejlyon Del· Ietanbol; 6 (ö.ıel) - Mıur 
'ııt •itam nrllmlttlr. Camor hClktmedain Italya hakkında 
~anı bir dlyevde bulanarak eon alclağı gayri doıt•ne hare· 
Ltag.ay hak1imethıfn 1ta1ya1a kederden Italya ılyaa:al çenn· 
...,._ _,,,, tedbirler kannm lerl hayrete dGımGttClr. Mııır· 

"'-1ı1e lttlrak eufjbıi, bitin dakl Italyaa elfitbıln Maaır 
~r arunda ba1111n koral· hllkt\metl nezdinde te,,ebbllte 

Belediye Yakında Piya· 
saya UnÇıkaracak .. 

Lle mesaDlanaın ytk11ek 
öğreıdm (Tıhall) bakımından 

bllgltlrllgl, programın yllldCllCl· 
il Hya eblkllAI, dera eaatlerl, 
den maddelerinin ö&renfm yıl· 
lar1na dqıh11, IAbonta•ar t;a· 

hımalanna Yerilen yer Ye Gnem, 
talebenin kendi kendine çabı 

malarına bırakılan lmkla hak· 
koldaki dlttlnce .e baatler 
ayn ayrı yuılacakaar. 

Llmaaımııda IDl8 edtlecek 
olan hıynn hıf1111ıhba ltbora· 
tanrı için lnı•at 7erlnde tet· 
klkaıa gelen Tarım Bakaohğı 

balatık h11talaklar aekıiyoaa 

asmanı Cnad Akklrman dlla 
baytar dlrektôrG Adil Y erg8kle 
birlikte ıehltlerde llboaala•a· 
11n lnıa edileceği yere gltmlt· 
tir. Planlar Clzerlade tetkikler 
yapılmlttır. ----

"-anı latedlglnl 16ylemlttlr. 
• 
ınayet Yeni 

bulunıoou kendlalae blldlrllmlt 
•e elçi teoebbGıte bulanank 

bunan tebeblai tormot Ye 

dOltlalDD de•aauaı lıtemifdr. 

lzmir'deki 63 fırıncı bu unlardan al
mağı kabul etti. Ekmek ueuzlıyacak. 

4 - U.. kitaplarında buı· 
lıı, dil pedagojik bakımından 

gôrdClğGab eblkler nelerdir • 
KClltlr babahg. . ba ankete 

bayClk Gnem •ennektedlr. Ser 
nareamea kendi dltlaeelerlnl 
1erbettve yuank bana cenp 
•erecekUr. 

Dr. Demir Ali 
İki ay enel mealekt teıklk· 

ler yapmak Ye korta dnam 
için 1.mlr'den aynlmıı bala· 
nan cilt hutabldarı mGtehaNm 
doktor Demir AU Kamçı din 
aktam eehrlmlze daDmlftlr. 

Saf haya Girdi 
Kadının Asansör 
n ftzerine Mu· 

eme Yenileniyor •• 
le la .. dua'ma Dantlar k8yln· 

Said Ç8YOf'I bbuca Jtaqa. 
~ l!dlrmelde ıa~la muhacir 
..... olfa Moetat.'nın A~r· 
~ hakyerlnde benetlne kanr 
~"lllllfd. Gene ba kôydea 
...... ad.ada bir kadln; Kaı· 
~ol •nmnlılım mil· 
\ Said ça•aıan Şebabet· 

ldlada biri tarafınun nldtl· 
~ltntl haber nrmlı ve de· 
~ gnttermlıtlr. Ba ihbar 
~· yapllan tahkikata ald 
l~ Şehabettln'la dara...,uına 

~•mak Gzere ıehrlmlz Ağır . 
lıakyerlne gelmlttlr. 

Ocak Kongresi 
Atane6r C.B.P. ocağı kon· 

grellnln ayı• 9 aaca Camar· 

teei glnl akl8m• 1aat 20 de 
yapdacegt Gırenllmlttlr. 

Mahkftm Oldular 
Camao•au nahlyednln Bal· 

garca köyllnden Bahrlyeyl la· 

banr..a kartonlyle yarabyan Ha· 
ili İbrahim, Maıtafa ve Alinin 

Ağırceudakl dorvımaları bit· 
mittir. Bılil İbrahim Gç ay 

15 •Cln hapae mahkt\m edUmlt 
n cezaıı tecil olmattur. Moı· 

tafa n Ali 17 ter gl• upee 
mahlulm edllmlılerdir. 

Belediyece yakında u fab· 
rlkuıam ltledlmedae Ye plya· 
ıada an 1ab11na batlameaktar. 
Belediye d•lmt enctlment ha 
gClllkCl toplantıeındı; tehir mee· 
Hainin •ermlı oldago ealahlyete 
dayanarak kanrım verecek •e 
Zlnat bankU.nın tatbit bal· 
daylardan mtlhlm bir kıımw 

Parti Kongreleri 
C.B.P. Aune6r oca1a yıllık 

kongrod 9 ikinci tetda ca· 
mart111I gloCl akpmı ocak hl· 
naeında toplanacaktır. 

ikinci ~Gleymanlye ocatı U· 

kadaılan da yarın akpm .. ı 
yirmide kaman merkeslade 
toplanacakbr. 

Şehir Meclisi 
Şehir mecllıl bogln uat OD· 

alll otuzda toplanaeakbr. 

Telefon Tayyare sınemaso 3151 

Senealn en bGyak monffabyetlnl kaaanan bClyGk fWm 

Yavrum 
BagCln eon defa olarak İsmlr halkına göıterllecektlr 

• 8 İkinci teşrla cuma gGnClnden ldbaren Anay Ondra ile dlnya 
• tamplyoaa Max Scbmellng'ID blylk f ilimleri Yarın bokı 

KNOCK OUT 
e. iki f6hretll bn kocenın hayatlarını tema eden ba f ilimde yblerce gbel rntl 

kuunın muauam numaraları 7 5 bokınr kısın entereaaa mıçları 

~ AYRICA : Foka (TGtkçe ıöslll dlaya haberleri) - (Mlkl Fakrlkatôr) komik 
"4'lllba G Qn Q • Glpye hCl'f'lyet nrakalannı gn.terecek olan ıporcalar 15-20- 25 

• karoılok biletlerle ha itimi ~6reblleceklerdir. 

' 

u halinde piy .. ,. t1brmak 
için baab dlrektGrlqtae bat 
••neakaar. Ziraat bank•• ı.. 
mir ıabeel dlrektôrlQll ba 
mancuı berine ıeael direk· 
drlGkten mtl•ade llllyeeet •• 
mtlBMde ıeUace beledlyafu an 
fabrtbtı aoalacakbr. 

Fabrlkanm ilk amular yal· 
D•• bir k11mı lıletllecektlr. il· 
aaabal'a an g8aderflerek onda 
da an plyUMJnın auımh&ı 

mea'eled mnıaabablolanca 

fabrikama iki tarafı blrdea q· 
ledlmege . ba1lanae11ktır. t.mlr. 
deki 63 fırıaC1; belediyenin 
ply .. ya çıkaracagı anları al 
mak kararını vermlftlr. Da fa. 
rıaeılardaa baıka dllerlerbafa 
de ucaıla&a aebebt7le beledi· 
yenin çıbnaalt anları terclban 
kallınacagı tlphetbdlr. Bele· 

KGltOr Bakaabpaea orta 
okullarla llaeler lmtlbu tali· 
mataameelacle buı delitfkllk· 
ler yapılmaktadlr. imtihan ta· 
Umatnameti berinde tetkikat 
yapmak here Ankara'da ha· 
ıad bir komlayon tetkll edil
mitti. Ba tetkikler mlnuebe· 
tile klltlr dlreka8r1Clklerladen 
de vaktlle buı mal6matta lı· 

tenmlıti. 

Yoklıma talfmatnametlae gôre 
den yılı ba11nda en çek not 

dlyenla anlan, an ply.. flatl · 
ne anana epey uca• n ea 
iyi anlar olacaktır. Ba 11yede 
ekmek ftaderl de acaılallla · 

cakbr. 

Doktor, Vlyanı, Peıte n Al· 
maayada mahıellf 11halarda 
etldler yapmıt, Peıte'de ara· 
alatal dldlye ve efrenclye 
kongretlade de balanmuıtur. 

Doktorumaıun, bu yeni çabt
ma Ye tetklllnrden ıonn daha 
genlt Glçlde monlfakıyetlerlnl 

dllerls. 

Kuşadası Şarbayı 
Haber aldıgımıu göre Ka· 

tadaıı yeni belediye ıe~lmlnde 

eıkt moalllmlerden n Kueada · 
11nın tanıamıı, te•llmlı mClnn· 
•erlerinden Mltat, fBrbayhga 
getldlmlftlr. Yeııl tarbay ça· 
bıkan Ye fızlletll bir gençdr. 
Manft.kıyetler dllerfı. 

Izmir'de gôrfllıiıemi, bir muvaffakıyet kazanan 

KASTA DIVA 
Baı Rolde: 
Altın ıali MARTHA EGGERTH 

EEHAMRA 1. 
lıllW KltGpbane 

SiNEMASI 
Bagla 3 teBDllnda Almanca, 5 IHDllDda ltalyaace, 7 te~da Almanca, 9.lö 1eaa11nda İtalyanca 

Dik kat • Ber iki f Wmde MARTBA EGGERIB'tea batka btltCln aralader bqkadlr. 
• Ayal bllede iki filim de g6raleblllr. 



l*~G~ü-n~d~ü-z~T~e~l-g .. ra·f~'l1a·r-ı• I Borsada 1 Kemahlı H anJ Ci nayeıi-
Piyasa Vaziyeti .. 

Iran - llind Tecim. Müza- Üz6m - G~~::ay Boreada --Ç.-Alao-cız""!l!"'llm_ı_a:-~·;-~-K-. --s. nin iç Yüzü Nasıldır? 

kereleri için 
~~~~-----~~~-

lng il tere Tecim Bakanı Bu AY. için-
de Hindistan'a Gidecektir. 

lstanbul, 6 (Özel) - Tahran'dan bildiriliyor: İran ile Bldletan 
araııoda ba§hyacak olan ticaret mQzakerelerloe letlrak etmek 
üzere 21 Tefrinlaanldı Tecim bakanı Bfo(lfstan'a gtaecektlr. 

Bfndfetın ile lrao araeındBkl önemli ticari mün11ebetlerln bu 
m6zakerelerden sonra inkişaf edeceği eöylenlyor. 

İrıın dıe bakanı BJndlstan'dao eonrı Kabil'e de gidecek ve 
Afgıoletao ile mQzıkeraua balonacııktır. 

• • • 
l\larkoni'nin Diyevi 

ltalya'ııın Uluslar Sosyetesiııce (Mü
tecaviz Gösterilmesini Reddetti. 
Ietanbol, 6 (Ôzt.1) - Telsiz telgraf veaalr milbim keşif lerlo 

sahibi ve Iıalya ayAnından M. Markonl, radyo ile bir ııöylev 
vermft ve ltalya-Habeş davasında Italya'nm uluslar sosyetesi 
tarafından "Mütecaviz~ ilin edilmesini redde çıhtmıştır. 

M. Markonl'ye göre, lıılya yeoJ toprak lhılyıcmdadır ve bu 
non için Habeşistan gibi yıırı medeof bir yeri ilhak etmesini, 
hem kendisi ve hem de beşeriyet he11bına faydalı görmektedir. 

••• 
lngil'tere ve Italya 

Bir lngiliz Şirketinin Italyaya önemli 
Miktarda Petrol Sattığı Anlaşıldı 

letanbul, 6 (6zel) - Anglo·Pe.eıa petrol şlrketlnln ltılya'ya 
mObim miktarda detrol sattığı hakkındaki ıaylalarıo yalan olma· 
dığı ınlııılmıştır. 

Loodra'da, henftz zecri ıedtifrlerlo taıblk edilmediği bir sarıda, 
başkasının verebileceği bir maddeyi bir lngl iz tlrketlnlo verme· 
ılnde bir mahzur olmadığı kanaati vardır. 

••• 
Cumuriyetin Eserleri 

Filyos-Irmak Haltı Büyllk Bir Tö
renle Açılacaktır: ,. 

Zonguldak, 6 (A.A) - 8 aonteşrln Tftrkly•'de maaen kômftrft 
keşfinin 107 fnci yıldönllmüdür. Her yıl HalkeTI tarafındın ozon 
M~hmed kômftr bayramı olarak katlının bo tırlb1el gftnftn bo 
yılda heygcao1a yaeıtılması için hazırlıkları baılanılmıttır. 

Zonguldak, 6 (A.A) - 12 eooteşrlo Salı gftnft Fllyoa ·ll'mık' 
battı Bayındırlık bakanı Ali Çetlnkayı tarafındın tôrenle ltlet· 
meye cçılacaktır. Pazartesi akıamı Ankarıdın 250 kltlllk Jkl 
tren ka!kacıktır. llbayla birlikte bir heyet mleaf lrlert Kırabuk· 
Sıfrınbola leta yonnnda kar~ılıyacaktır. Açılma hazırlıklarını hı· 
raretle devam ediliyor. Zonguldaklılar c;ok ııevlncllatrter. 

••• 
Almanya, Haheşistan'a da Silall ve 

Mühimmat , ,ermektedir. 
İııtınbul, Ü (ÖıeJ) - Cibuti'den bildiriliyor: Son gGnlerde 

mOtuddld npurlar tarafından Habeşistan heeabına pek çok mQ. 
hlmmat, ellıih ve tayyare Clboti'ye çıkarılmıetır. Bunlar ırasında 
Almınya'dao yftklenmlş iki büyilk vapur vardır, bu vapurların 
bumu leleri pek çok mhralyliz, tüfek, f Iıek ve tayyaredlr. 

Gelen mQh(mmat h"men Adle· Ababa'ya eevkedllmektedlr. 

••• 
Italya Adeta Dünyay,a 

Boykot Açıyor. 
Dükkan, Mağaza, Otel, Lokanta ve 
Heryerde Tedbirler AlınmaKtadJr. 

~------------~~--------
Roma, 6 (A.A) - Yabancı mleBB•ler yabancı memleket· 

memleketlerden gelen mallarıq lerden gelen her DHI mallarJa 
lstlhlAkl nl aıılrmık için yeni· istiblAldnt en ufak hadde kı· 
den buı tedbirler abnmıııır. dar indireceklerdir;. Boslbl mal· 
Bo meyanda otel, lok11ata ve lana mHcad atokn blttlliıen 
emull gibi y~derde ıon gGn ıonra Y••WN ı.-dt edil..,._ 

lerde yalnız bir kap et ~eya hı· cektlr. Baglbl mallar tercihen 
bk yem,11 Terlleceğl kaydı hu· yıbancıluı 11tılacıktır. 

154.618 çuval ve 1,627 .torba 522 T. DebbH 7 10 

oztım 11ııtmı11ır. 395 Iobııar lda. 5 2s 6 5o " Ellerin Kırık Değil ya, Plağı Sen 
Evelkl ayın ııatııı 160,975 388 P. Pacl 6 50 13 75 

1122 torba tdt. 385 Atyotı bira. 8 11 Çal.,, SözOnden Sonra Atı-
N!~atlerın ~:s;~!et tö~!:!!;=, •. 860 tJzam kuru. 9 25 193 25 Jan K.ıı~şun1ar Ortalıgw ı Kana Buladı 

298 J. Tara. mıh. 6 50 
5 213 4197 262 K. A. KAzım 9 11 60 
6 9,574 6 20i H. Ştşbeş 7 25 9 50 
7 22,186 6,61 
8 321618 7122 

150 M. j. Taran. 10 50 15 

9 
10 l Mani. b. koo. 13 14 

71,638 8,38 9 
ı O 12,628 11,67 O Ş. Rfza halef. 8 50 9 5$} 
11 5,251 18,64 87 S. G"mel 7 75 9 50 
12 510 15,58 86 H. Alyotl 9 9 50 

Evelkt aya nlebetle vaaati • 
I fatJerde teref fü. vardır. 

incir - Geçen ayın yekdo 
eıtıeı 65,998 çuvaldır. 

Evelkt ayın lee 91, 195 ço· 
val idi. Vıııati f latler eöyledlr: 
Clnııl Çovıl Vaaıtf f J. 
S6zme 10,793 12,75 
Elleme 32,348 9,44 
Pıçıl 18,255 7,25 
Nıtorel 103 7 
Horda 21775 5,55 

~ vadeli 1,724 3,87 
Gf!çen ayın vasatllerlne göre 

hordılardın başk• cloelerd& 
tereffQ vardır. 

Buğd•y - 27,927 çuval ea· 
tılmııhr. EYelld ayın yekun 
ııaheı 27 ,64.,4 çuval idi. 

Vaıatf f lıtln aııgarlıl 6,05 
ızımlıl 7 boçuktor. 

Evelkl ayın atg•d neatlsl 
4,875, uamı •eeadal 6,51 idi. 

Arpa - 3,937 den 4,667 
ye kam 2026 çuval utıl· 

mıştır. 

Bakla - 4,5 . 5 ten 1802 
ço val eatılmıştar. 

Daralar - 5 · 8,25 teaı 228 
çuval kumdırı, 4.375 ten 4,5 
kadar 32 çuval mmrdarı, 3,25 
4,125 ten 910 çunl akdarı, 

3,25 ten 900 çonl akdarı n 
dell Nlılri!ıJfllr. 

Fuolyı - Geçen ay 
8,5 • 9 kur11flu 936 
eatılmııtır. 

Bobobıt - 5,5 · 7,5 tın 
419 çunl nobaı. 5;5 tıa 29 
Z9 çuHI böğrftlce, 12 · 13,75 
t p 828 ÇQHJ -am, 8, 75 
~g tın 1051 çuval kendb: to· 
boma satilmııtır. 

Pamuk - 41 43,5 tın 
2686 balya tilrlnel1 preıell, 40 
4~ koruttan 1"24: ikinci preeeU, 
4l,5 · 42,5 ta• 353 harır bl· 
rlncl pamuk 11tdmıttlr. 

82 F. z. Abdol. 8 10 50 
78 S. Emin 8 75 
67 K. o. Ahmet 10 50 
51 Sipahi bira. 8 25 
30 Ş. Remzi 8 

7 B. Hanri 9 
3643 

398366,5 
402009,5 

incir sahşları 
K. S. Ç. Alıcı 

450 Mahte. ılıcı 9 

Zahire satışlan 

10 
11 25 
8 75 
9 
9 

K. S. 
17 

Ç. Cinai K. S. K. S. 
44.5 Ton Buğday 7 8 70 

1000 Boğilay 7 8 75 
35 ,Nohut 6 25 6 25 
34 Mısırdan 6 6 

384 kilo T. b. içi 65 65 
10~ " ecı b. içi 55 55 

7298 » K. eniz J 2 75 15 50 
712 Ken. pala,. 365 480 
108 B. pamuk 42 50 43 75 

1 Piyasa Vaziyeti 1 
ÜzOm - Don Borsada üzil· 

mG dftrftrmeğe çahoanlar ol· 
moıtur. 'Üzttm koroma ve in· 
hisarlar 7 55 çunl Oıftm al 
mıtlardır. Ffıtler 5,25 · 14: ko· 

Sıtıt 36(3 çuval ol· 

9 · 17 lforuıtan 

450 çoval1 aatılmıthr. 
B•A•Y - Dftn flatlerde " 

gene yftbekllk gôrftlmdş ve 
7 · 8, 75 ten 445 ton ve 1000 
çnval aatılmıttır. 

Alim. Mark 
laterlln 
Fr. Frangı 
Dolar 
Belga 
ltılyın lireti 
Inlçre frangı 
Flori o 
Kr. Çekoılovak 
Avoıttur. Şilini 

Alıo 

f>U.20 
617 

8,28 
80,05 
21,l 7 
10,17 
40,75 
85,25 

5,23 

Evvelki akıam Kemeralun'da 
Kemahlı hamoda kanlı bir 
cinayet oldoğuno ve Rlfat oğlu 
kahveci .'\ıluzaffHlo; han kah· 
vesinde ocakeahk eden Silley· 
maoı tabanca kurşonu ile öl· 
dürdüğüoQ yazmııtak . Cin•yet 
tahkikatı Müddeiumumi mo· 

Kntil Muzaffer 

nlnl Orhan Könl tarafındın 

don netlcelendlıllmfş ve katil 
Muzaffer; tahkikat ev~aklle 

mGetıotlkliğe .erilmiş, latlcnb 
edildikten ııonra tev.:lf edil· 
mittir. 

Tıbklkata gôre cinayet; Ka· 
ıım ad.loda birinin katilin f>9. 
baeı Rlfat'la mfteterek lılettlk· 

JerJ Salepçloğlo kali•eıılndekf 

ortakltğı0t bozmak için bazı 

teovtklerde bulonmaınodıo ol· 
muştur. KHım; evelce Sılepçf . 

oğlu kıhveahil bıtka orta~larla 

fşletfyordo. Rlfat'tın 1200 lira 
borç para al ırak bu ortaklarına 
yol Termit, fakat borcunu da 
zamanında ödeyemediğinden 

Rlfat'Ja ortak olmuştur. Rffıt; 

l:io kahveyi leletmek için loğla 
Mo11ffer'I memur etmiştir. Rl· 
ıe'll olan maktul Bdııeyfn de 
Kemahlı ban• kıh veıılnde 'ocak· 
çıht; ediyordu. 

2,30 · 2,40 tın 927 ,680 kf. 
lo pımok çekJrdegt buır, 2,36 
2~ tan 200,000 kilo n.dell 
ııatılmıttır. 

Evelkl gece Kemahlı kab:ve· 
sine l111il maıterl gelıDfı ve 
nagUe kalmamaıtır. Garıon Hü 
aeyln giderek Mozaf fer'ln it· 
ıJuiğl kahveden bir nargile 
almıı, blr111 ııonra Kaelm'fn 
te11vlklle ocakçı SGleyman dı 
gidere bu kahvede kılan bir 
nıgUeyJ ve tebetlr tıhtılarlle 

bir paket iskambil k4~ıdını 
.ııı"'!~lll!""-~~~---~---..-ı- .ımış, götOrmOotGr. Muzaffer: 

Pılımtit - 220 · 480 den 
10,228 ICentıl palamut ııalıl· 
mıttır. 

Afyon - 380 korootan 40 
kilo ealllmıttır. 

Zeytl o yatı - 28 . 29 dan 
59,900 kilo h11ıt lıpınt, 25 · 
26,5 tı• 20,000 kilo aıra va· 
dell eatılmııtır .• 

Kura yemlıler 12 · 16 
dan 89,719 kilo kabakla eniz, 
11,5 · 12 tan 13,93(5 kilo kı · 

boklu tıtJı badem, 50 · 61 ka· 
ruıtaa ' 3166 kilo tatlı badem 
içi •e (2 · 46,5 tın 2862 kilo 
ıcı biiam IGI utılmııtır. 

Y. ngın 
S•kll cacWeıl•cle Bayrl'nia 

2'J 8')'.1la :kahYeMDeılndea atet 
~••I• ~~ bk kıamı yan· 
dıktan ııonra itfaiye tarafındın 

ııöndftriilmGotftr. 

BU ıkşım Kemeralbnda Hl· 
141, GGzelyılıl:la Altıntaş, Ttı. 

kUlkte Faik, Eırefpııadı Et· 
rc:fpıea eczaneleri açıktır. 

Can baz 
Zadenin V11siyeıi 

Cınbaz ude Cevdet'ln ôl· 
mezden evvel senetlnden moh· 

telif hayır mleaeeıelerlyle le· 
ıekkaUeriDe verllmealnl •ulyet 

eullf 8000 liralık tebtrrG için 
nreee teraf1n4la• abkA.. ıab. 

üyeye daH aoılmıfbr, 

Mahkeme; vasiyetnamenin 
tnaml ıır11ında bulunmuş 

ola• dört ııhldl yıkından din · 
llyeeektlr. ----
Aelagide'de Yangın 

Ôdemfo'ln Adaglde nahiye · 
elach Camlkebir mahılle!!iode 

- BGyle yapmayın.· O kıh· 
.eye btışey )Azım çarııdan alıp 
tamımlıyabm. 

Demiı, Soleyman çekilip git· 
mit, fıkat biraz sonra tekrar 
gelmiş ve: 

- Bana gramıfondı gazel 
bir pllk çal! 

Demlttlr. O tında Saleyma• 
biraz sarheımaı. Md•ıffer; 

- Ellerin kırık de811 ya! 
Sen çal! 

Demlltlr. Bu yl•ien ıratw; 

rıadlı bir kavp olmuş, Saley., 
man elini bellne gôtftrmlttlt. 
Ve belinde bir bıçak t• varmıı .. 
Bundan ıonra Sftleyman Ke· 
melab blamı gltmlıse dfi Ma· 
11ff er de arkasından gltmlıtlr. 

Sülevman ilk kortonla oaaG· 
zandın yaralanmıf, lldncl kllf' 

şun karnını .., ııaplmarak delip 
geçmlı ve barsaklar1nı delmlfllr· 

Üçclnca kurıon; kah•ede 
bulunan Kasımı sağ baldı·ıd• 

dan yıralamıttır. Sabıkalı oll'O 

Süleyman ölmtlştör. Tabklk:at• 
adliyece dnam edilecektir . 

5,5 Milyon Kilo 
Tütün Satıldı 

TOtün Pi yasası Çok 
Hararetli Gidiyor 
Tütfto plyaaaaı, bötiln mııı· 

takılarda f yl f latlerJe devıJIJ 

etmektedir. DGo akeamı kadıt 
muhtelif mıntakalarda kumpall' 
yalarla tacirlerin ve lohh•f 
idaresinin satın ılmJt oldur 
tilUin miktarı 5,5 milyon ki• 
loyo bolmoııur. 

Pi yua bo hararetle de•ılll 

ettiği takdirde rekolte kıta bit 
zamandı tamapıen eatılmıf ol•· 
caktır. 

Bir 'Tacir 
Keresteyi Pa· 
halı Sattığından 

Mahkemeye Veritai. 
İhrıcatım1zıo sekteye otır•• 

mamHı için piyasadaki lotı•t 
kereııtelerlnlo f lıtled Jndf r1Ja1ek 
suretlle Tür kof la tarafınaan lh· 
tlyaç temin edilmektedir. Bit 
kereste tıclrt; teııblt edilen fi' 
etten fazlaya kereıte satbğı IÇIO 
liaıt.:ında lhtlkAr tetkik: Ar;an11' 

nana göre dan açılmaaı lib•1' 
hkça uygun g3rOlmttııar. 

Kaza Oluyordu 
Lokomotif 
Otohfl e ~arptı 

Diln 111bıh hGk6met 30ID' 
den 22 yolca ile İımlre gitme~ 
Clzere hareket eden 333 aayıb 
otobdı Bornava letaeyooand; 
demlryolo dserlnden geçm~ 
ftzere iken İzmlr'den gelen S 
treninin lokomottf I maneY11 

halinde otob6se çarpmaı, çl' 

morloklarının zedelenmeeloe •• 
camlarının kmlmasını sebebly•' 
vermlttlr .. 

Otobftatekl yolcular bftyft" 
bir lieyecın ve korku geoit' 
mlşlerdir. E~er mık.ine bir" 
hızlı gelmlt veya otobfts yarıdJ 
metre daha fazlı llerlemit bll• 

ilan• idi bOylk bir ka_.., 
öo6ne geçllemly~ktl. ŞqiM 
dlreblyona birdenbire kırdl•I 
Ye otobfts yın tarafa çe.ıi1• 
mlfdr. 

Horada en bayık kıbıb•'• 
manene yapılarken yola kete11 

zeaclria• çekllmemealadetlll'· 
Her yerde olduğa gibi 111•· 

ne'ft'a yapılırken zencirin çe· 

kllmeel •e orada meınaroO 
gdnddz l1e kırmızı bayrıkl•· 
gece ise kırmıaı tehlike feneri 
ile durman IAzımdar. Bar...,
ııbıtaaı lıe el atmıı •e tabkl· 

kallil haılallllftır. 

tınan h~ gOnftoe teımll edU İtalyan doktorları federasyonu ~------~---,----~--~-

Bunda ıgız kn,ası tekrar 
baılamış ve orada bulananlar 
Slleymaulı Muaafferi tutarak 
ayl'rmışluea da Sftleymaa kea· 
dlslol tntaolarm elinden kur 
tulmuı ve Muzafferin önftne 
kadar gelerek bıçağını çtkmlı 

tir. O sırada Muzaffer de k:en· 
ılnl tutanların eliodtn kurta
rak tabaaeaeıaı çekmlt 'fe sa 
leymana altı el atmııtır. 

Askerlik Dersleri 
mittir. bdtdn doktorlara hHtalal'ı İıal · 

Mltterllefln kendilerinin ge· yın ilAçları, İtalyan kavvet ıu· 
tlreceklerl ~soğuk et, ancak ve ropları ve lıalyan aletleri Vfl· 

emaıll de bir et yemeği olarak rllmeelnl ıavelye etmlıtlr. 

teJ4kkl edllece.ktlr. BerUlrld Mll4no, 6 (A.A) - Resmi 

gazete benzin ve her nevi mı· 
deni yağlar Qzerlnden ılıomakta 
olan vergiyi yftkeelten hnunu 
neeretmlttir. Bu tedhlc ~ 
olırak bu maddelerin f lıtlerl 
mlclhlt ıarette fırbyacaktır. 

, .-

Olman oğlu Maatafa'nın evin· 
den yangın çıkmııtır. İçinde 

ISoO liralık ee1• bahının eri 
yan•ıı ve yangın ııönd4rftlm6f 
t8r. Nafoıca 11yla1 yoktur. Yan
gın kau netlceıl çıkmııtır. 

Tftrk vatınclııı olan gayri 
mlallm talebeye de aıkerllk 
deralarlnln mecburi ıekUde ' 
gGtterflmeıl kllhltr bıktnbl111' 
dab llbayhla bn41tll~lttlr. 

oCfe ı ı. Hu ma ·] 
h ~!~..ı~k ~kü-

goruşmegı reddetmclerinden tıste rransız ve ıngmz eKsper
Jeri barış~ıJ bır çözge bulmak sonra kraJm y ne cumuriyetçi-

dt 
il 



imparatoriçe Taytu 
Habeş Kadın Alayları ile ltalyan

lar Nasıl Çarpışmıştı? 
7 

Bo vaziyet, Taytonun nazarı 
dikkatinden kaçmadı ve alayı 
ile ltalyan kıt'aeının hattı 
rlcatını keemeğe kalkıetı. Er· 
kek kumandıolar bu fikri be· 
~enmedller ve battA bu kadının 
kıprlelerlndeo Adeta şikayetçi 
01nıığı başlad•lar. 

Fakat Taytu bunlara zerre 
kadır ehemmiyet vermedi ve 
faaliyete geçti. Gece karanlık · 
!arından istifade ederek, dığlık 
'te geçilmesi mfişkll yollardan 
g'çtl. Ve, günee doğarken 
kadın askerler Albertone 18· 

ketlerinin önftnde bellrdller. 
F.e .. sen, Italyan kıt'aeı da, he· 
dtf ittihaz ettiği köpriUere 
1erıt yaklaşmakta idi. 

Tayto ıskerlerloln bu hare· 
kete baş\ama11nı asıl Habeş 
0rdoso bile hissetmemişti· 

Ordunon yakeek şahsiyetleri 
1aıparatorlçenfn böyle bir ilk· 
tinden haberdar idiler fakat 

hpıcağına emin değillerdi. 
Taytunuo bu beakın için 

lı.a.rıadığı kunetln ateşll silahı 
toktu. Hepsi . de baltah, hın· 
~rll, mızraklı idiler. Taytu 
bn ıoretl hareketi bllhaHa il· 
liıam etmişti. 

ltalyanlu, ateşli sllAha malik 
{)ltnıyan fakıt eski usul balta 
~ .. lrelerle mOeellAh kadınların 

df kuvvetlerini görmekle 
~rıber mOhlmeememf elerdi. 
'kıt lk:t cepheden ve yakından 

"-:ruza uğrı8ıUarı zaman ne 
{)1doklarını ıaşırdılar; o kadar 
1, ateş etmeğe vakit bulama· 
~kları gibi, mırılnlerlnl de 
~llllanmığı lmkln bulamadılar. 
e., .. kadın Babeelllerle erkek 
'-lyanlır arasında gö~üa göğfiee 
l' boğuşma bışlad•. 

8ıbeı kadınlaunın cesaret 
t tec11tı htrUlrlti tahminin 

ANADOLU 

•tıyıoı. Fakat bu gidiş bize 
•t lermemekte ve mevkllmlzl 

~ •ağlamlaşhrmaktadır. 
eçen mektubumda dı yaz· 
ttı leçhlle, işe iyi bir cep· 
~il bışlamış bo!onoyoroz. 

Cidden mftkemmel çalışı · 
j ller akşam çıkıyor ve ge· 
i,01'Qz. Bizim Mıka, dilber 

ı_; karıı şimdiden yınmığı 
~ •. Ben, iyi bir erkek 
'• gibi Noel'I gılya biç 

'tt t1b. kıçırmıyorum, kurd 
''•odan . çok kork:1r gôrtı· 

'>tQrn! Yıloız bazı, hızı, 

fevkinde idi. ltalyanler belki 
o kadar korkak değillerdi. 

Fakat kadınların hu Ani hGcn· 
mana karşı hareket lmkAnı 

bulamıyorlardı. 

Silngft hile kullanamıyan 

Italyınlar, Habeş kadınlarının 

hançerlerine, baltalarına göğtıe 

geremlyorlar ve birer birer 
kanlar içinde yere dôktılüyor· 
lardı . 

ltalyanlar, hemen hiç bir 
mukavemet gDsteremedlJer ve 
geldikleri yoldan kaçmak iste· 
diler. Fakat hona da lmkAn 
yoktu. ÇOnkii kadın Habeş 

askeri buna da lmkAn bırak· 

madılar. 

İtiraf etmek IAzımdır ki, 
Italyanlır beşyüz erkek.ten, 
Habeşliler de bine yakın ka· 
dındao mOrekkepdler. Italyan· 
lar zamanın son elatem ellAh· 
Jarına malik oldukları belde 
Habeş kıdanlaranda bir tabanca 
bile yoktu. Fakat göğüs göğOee 
harpte Italyan kıt'aeı imha 
edildi. 

Asıl şayanı dikkat nokta, 
Babee mohırlb kadınlarının 

yarı çıplık. bir vaziyette olma· 
ları idi. 

Bu imha harbıodın sonra 
ancak beş on ltalyaa kurtula· 
rak Adoa'ya dönebilmişti. 

Bunların dönmeııl, Adoadıkl 

Italyan askerinin manevlyahnı 
mahvetmişti. ÇünkO, Habeş 

.kadınlarını, Habeş kadınlarının 

cesaret ve şecaıtını anlatmakla 
bitiremediler. Ve, cihanda gay· 
d kabili mukavemet bir kuvvet 
olarak anlattılar. 

Asıl Aduı mağldblyetlnln 

ltalyınlar cepbeelnden mD.blm 
ıebeblerlnden blriıt de budur. 

• • • 
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pek nadir olarak bu hemelreyl 
·Ancak işimizi görmesi kadar· 
serbest bırakıyorum! Maka bu 
manevralardan zerre kadar şftp · 

helenmlyor! Maamaflh ben(bs 
çıldırası, aşk: devresi gelmedi. 
Böyle olmakla beraber, deli· 
kanlı eski neo'eslnl kıybettl. 

Eeklden zevk aldığı eeylerden 
zevk almaz oldu. 

Fırsat doğmak ftzeredlr. 
Maka bıkkındı bo sırada bir 

sO.rQ maldmat topladım. Bu 
delikanlı bizim lolmlze çok ya· 

rıyacak. 

Ras Guksa, En l yi Askerlerimle Kain-
,.,.,, \ 

pederimin KarşısınaÇıkacağım,Diyor . 
Tam Bir Zenci Gencini Andıran Bu Ras, iyi, Şık Gi

yinmekte, Fakat Hala Bir Kravat 1,akmamaktadır 
10,000 aıılr.erlle beraber, ff• 1 

tanına ihanet ederek İtalyan'ln 
tarafına geçen ve Tlgre eyale· 

Rae Gaba, hendz yirmi ıe· 

kiz y•şında ve koya eımer, 
ıdetA Zenci rengindedir. Vakıa 

şık ve iyi bir terzi l llnden 
çıkmış elbiseler geymekte, fa
kat bfttftn bo tıklığını rağmen 

kravat tıkmımıktadır. 

Gakea, muhabire karşı be· 
yınat1Dd1 devı.m ederek: 

- Boraya 1,500 11kerlmle 
birlikte geldim. Çünk:n İtalyan· 
ların arza ettikleri şey, mem· 
leketfm için en faydalı bir ııl

ratora karıı herbten men'e· 
demez!. 

- Tiıre ve halkı hakkındı 

lıtlkbalde neler yıpmık doıtı · 
nftyonunuz? 

- Bu hoıueta heoaz kat't 
olarak kararlarım yoktur. He· 
nD.z işin 11kert 11fha11ıodı bu· 
lonmaktıyıs. Bfttftn mevcodl· 
yetimi hearedeceğlm bo saf hı 
hitamı trdlkten sonra, idari ve 
içtima! itlerle lıtlgale baılıyı· 

cağım. Borıdı bayat şartlarını , 
ı yaııetln teeblt ettiği netlcelerdlr. 

ıslAh hu111Bonda ltılyan'Jıra çok 
mftfld olıblleceğlml 11nıyorom . 

- Siıden başka ltılyan'ları 

teıllm olma' latlyen prensler 
var mıdır?. 

Ras Guksa 
tinin harbsız denecek bir 
surette ltalyau'lar eline dOş· 
mealne eebeb olan Raıı Gokaa 
ile Parl Soar gazeteıl hırb mu· 
bıblrl bir millAkıt yapmıı ve: 

- Mukadderatımı İtılyan'
ların eline terkeımte bolunu· 
yorum; tuttuğum yolda ıonuna 
kadar gideceğim ve en iyi H· 

kerlerlml kayınpellerlmln k1r· 
( 

şıeına sevkederek onunla harb 
edeceğim . ., 

demiştir. 

Jtalyı nam ve heaebına, İtıl· 
yanlar eaflırındı barba bazı· 
rım ve eğer )Azım oloraa Tig· 
reden tedarik edebileceğim 

-0nbeş, yirmi bin aekerle Adlıı· 

.Ababa Ozerlne ylrftyeceğlm. 

Demiştir. 

- · Fakat, elz lmparator11n 
damıdıeınız . 

- Evet, imp.ratoron kızını 
almıştım, bo kadın bundan aç 
sene eni ölmlıtftr. Fakat hla· 
ılyatın maddi ve ıtyut işlerde 

yeri olımaz! 
"'Damadı olmak, beni lmpa· 

M. Çurçil Yazıyor: 

- İtılyınl1ra tes im olmak 
için karar nrmlo bir çok R11 
tıniyornm. Bu hoaoetı İtalyan· 
J1rla ha Ras'Jarınlarııınd. mft. 
saker,,ler bışlımııtır. 
İtılyanlaıın bunlarında dehıle 
tini kabul eaecklerlnl amit 
ediyorum. 

"'H1rp Ye mftcadeld belki 
osun ıarecektlr. Fık:at netice 
muhıkkık İtalyanlar lelilnde 
olacaktır. 

Bitler Bir Canavar Mı, 
Bir Kahraman 

Mı, Tarilı Gösierecei ? 
Bu Yazı Dolayısile ~iman Sefiri ln

giltete'ye Bir Protesto' Ve:tdi. · 

çiye, bırakmadı. Ve, mantoyu 
alırken genç kadının yanına 

fazla ıoknlır1k yaHıçı: 
- Ne kadar dllberelnls!. 
Dedi. 
Rokur, 
- Acaba beni de 11tiıreıslıkla 

bekliyor muydunuz?. 
Dedi. 
Makı, yıptıgı hatayı anladı n, 

...... 
Dış Piyasa. 
larda Son Gnnler 
Fiatleri Ne Vaziyette? 

ÜzGm, incir ve yOnlerlmJ•in 
dıt ply11al1r f latlerl hakkındı 

ıehrlmfr. TGrkoffaine dün tel
graf la aeığıdakl mıhimıt gel· 
mittir: 

4 İklociteırlnde İzmir malı 
Gzümler Londrı plyae11ında pe· 
tin 36, ndeıl 22 4.6 tillndlr. 
Hımborg boreaıında 7 numaralı 
12,25 lira, 8 nam1rı 12,57 
llr11 9 nomara 13,50 lira, 10 
numara 16,50 lira, 11 numara 
19,5 liradır. NeYyork bora11ında 
İımlr Sohıoa croYn 31, kotu 
içinde 12,5, yeni mal peşin 13,5 
dolardır. 

İncir f fatlerl; Londra borsa· 
eında Cenevln naturel peşin 33, 
vadeli 22, ekstra petln 35, 
ndell 2~, bkelerton bir libre 
4 elltodfr. 

Nevyork boreaeıoda 30 libre. 
ilk torbada peştd 17, yeni mal 
pe~ln 15 Tftr.k lfraaıdır. 

Hımborg boraaeındı Anldolu 
zOnQ 8 9, yık•nmamış 4 5 dlr. 

Edison Evleniyor. 

Amerlka'dan gelen bir habere 
I 

göre meıhur mucld mütelef fa 
Edleoo'onan 70 yaşındı bolu· 
oın dol zevcesi, 7 3 yaşındı ve 

meşhur fabrlkatorlırdın M. 
HGg ile evlenecektir. 

Bu iki ihtiyar, çocoklok zı · 

marlarını bir aradı geçtrmlt· 
lerdl. 
~~~~~-..... ~~~~~-

M. Bald•ln, Froyen Ollııte 

iken Almanya'ya ma~hl.p ve 
galip fatkı gözetmediğini eöy· 
)emişti. Ben de diyeceğim ki, 
magh1plar, galip me•klloe geç· 
mek lzeredlrler! w 

Demekte ve makalenin 110· 
nuoda, cTarlh, Bitler bir ca· 
onar mıdır, yoksa bir kahra· 
mao mı, elbet eöylecektlr! > 

Demektedir. 

- Affınızı rica ederim! Dl· 
yeblldl. Rogftn hemşirem Mlnı· 
nın nişan merasimi .• Wraz fazla 
meşgolftm de .. 

Kemlıer kendi k:endlılne; 

- Anlaşıldı. Herif bogftn 
Noel'le nlşanlıomık teklif ede· 
cek .. 

Dedi. Ve meydını mfteald 
bırakmak için genç kııı Mak:e'lı 
yılnız bırakmak lGzomnnu hlı· 
ıettl. 

- Bana mlıHde ederaeolz .. 
Biraz arkldışlarla görQşeceğlm. 
Malumya.. Bls de atıla aileniz 
efradından ıddolunıblllrlz! 

Dedi. , 
Mıkı lçlot çekti: 
- Ah .. Dedi .. Ne kadar lı· 

terdim ki .. Fıklt ıöıftnG tamım· 
hyamadı. Çaoka, Franıııı, hem· 
şlreılnl yalnız bırabnk 1110· 

- Sonu Vır - • 



Babeş'ler, iki M. Mussolioi Denizli ili Ktıltftr DirektörlOğftn· . 
deu: ltalyan Tayyaresi Iogiliz Elçisi 

Daha Doşordoler. ile GörOşto. 
••••• 

- Başı 1 inci yüzde -
pee nkd ltalyanluı oıkarmtt 
ludır. Babet kanetlert, ba 
neticeyi Adlı·Ababa'ya bildir· 
mitlerdir. 

l•tanbal, 6 (Telefon)- Roy 
ter ıjaa11aın Adlı AIMN ma· 
bablrlDla blldlrdlglne g6re , 
Babeı'ler her ae bıbuıaa olur· 
• olen Makalle'yl terketmek 
niyetinde dellllerdlr. 

fıtaabuh 6 (61el) - L•tı. 
Ababa'daa blldlrtllyor: 

Cephelerden haber lıtlyea 
ecnebi mahablrlerl möıbet bir 
cenb alamemaktad1r. Mlphem 
bir tekilde a11l mukavemetba 
daha loerUerda olaeap .., iki 
Ilalyaa tayyareal dG1Grlld1ACl 
I07Jeamektedlr. 

A ynl umanda Italyaa yerli 
ukerlerlDln Babeıletan'a deha 
lette denm etdklerl baberl•rl 
••rllmekte •• lmpanıorua ba. 
glalırde cepheye gldecegl 167 · 
lıamektedlr. 

lluhaltlrlere cepheye gitmek 
mwaded kat'! lllrelle •eril· 
'lleme .. tedlr. 

Adll·Ahahacla tecemmCl ha· 
rekedafa lwab hitam halma· 
dalını •e halea gayri maata· 
um kanetlerla •eak ltal,a'•· 
hn ... ile aanıbklan reeml 
lan& le bir defa ..... .... ... 
rllmltdr. 

...... 
- Baparajı 1 inci sahifede -
keıllmeylace Te İtalyan ka•· 
~etleri Ubya'dan çekUmeylııee, 
f lkrlnden d&nmlyecektlr. 

Şeyed ltalya lnaalan kah 
eder1e, loglltere, Had H Re· 
moa ile kıabn, bir kratldr 
ve bir torpido gemlıl çekecek· 
ılr. M. lla•olfal'ala ha mi· 
11kerelerdekl fmak1acbnın, Ak· 
dealade bir kanet ma•uened 
hanle getirmek oldaıa teklla 
de 11ylalar dolıpaktadar. Alt· 
kadar Italyaa çeTenlerl ile, M. 
Mauollnl'nln Babeı ltlade bir 
barıpnı •• denlsJ koDferMDB 
dlıtlncelerlle ba mlukereye 
glrdtllnl 167leıaektedlr. 

lıtanbal 6 (isel) - Italyan· 
B•beılıtaa barba mlauebedyle 
Italy• ile Inglltere arandaki 
mbakereler duam edl7or. Ro 
mada Mauollnl Ingllten bCl· 
yDk elçlıla te Parllte mlS17lS 
L.Yal da l&alya elçlalal bbal 
eylemlflercllr. M61yG Latal'ua 
temulan dHam etmektedir. 

laglltere'nla Boma blylk 
elçld Slr Dromon tarafmdaa 
Londraya gGaderllea npor, çok 
laemlidlr. Bu rapor ... rlae 
l•glltere kablaeal &oplaamıı •e 
asaa mlddeı kon11tmaetu. S. 
toplaabda doauma lorda • 
basar llalaamuttar. Ma..ken 
ler hakkında bit bir haber 
11smamııtır. Baaanla benber, 
llerlledlgl kıaaad kaTHtlldlr. 
Mbakerelerde 

Ahnıcak K.ll011111aa f lıd Tatm 
Erubn cbad Kilo &arae S. Un kr. 

1 - lluekmek·lnmala· 
Mankkat temlaab 

2 - Kasa .,. koyan ed 
~Ue n ançlıeı 

18000 20000 11 50 18'0 
ya.de 7,5 »138,, llndır. 
sooo '°00 25 
500 1000 25 

Dana eti 500 1000 12 
I 

Munkbt temlnab ya.de '7,5 c'70• llndır. 
S.deyıla 1500 2000 80 
Zeytlnyılt ·Aynbk· 500 1000 50 
laek yol81'da 500 700 10 
Koya• n torba 1ot11rda 1000 1800 20 
Çtl llt -laek· 1000 1500 15 

S.laman peyalr ·Edime clad· 900 500 60 
.. yerH koyan peyniri 150 800 'O 
Yeril b .. r peyniri 150 800 100 

Maftkkat temlnab ya.de 7,5 cl66• Uıadar. 
4 - ı.ım. 9000 5000 2 50 

ltpaaak 3000 5000 2 60 
Ta• kabak ·ta•e· 100 200 1 
l!lrt•o ·yerU· 2000 1500 18 
laae teker 1000 2000 Z8 
Ie11De .. ker 200 '00 81 

Ua ••irmik ekltra ektin 1500 2000 16 
Makanı •• 19brtye 800 1000 S0 
Pata&• 8000 5000 4 
Kara t.ealy• JOOO 1500 8 
Nohat 700 1000 8 
llenlmek 50 100 6 
Batday 100 150 8 
Btalgar SOO 500 8 
Jtua IOlaD 1000 8000 4, 

Zeyda1aaell ·AJ•abk, drllya· 500 1000 40 
Ya•arta .aa...a. 10000 15000 1 25 
Kan b.mya ·A••IJ~ çl~k· 50 100 26 
S.lta 200 "°° 20 
&an pıthcu -61. 200 SOO 8 
PlllDt ••• 60 100 ~ 
Tıhla 200 SOO 25 
Pekmes SOO 500 ıs 

750 
126 
60 

955 

1200 
250 

60 
200 
150 
1so 

60 
150 

2110 

75 
75 

5 
860 
280 
8J 

240 
z•o 
120 

80 
56 
s 
8 

24 
80 

200 
1ı5 

1z 60 

'° 16 
?0 
50 
45 

• 

Mlıtahkem MHkl 1a. al. ko. daa: 
1 - ı...1r denls komataabAanıa 581 lln bedel ketlfli ..... 

bkelellnla tamiri açık ekelltme nredle mClDau.ıa 
koamattar. 

2 - lbalell Y. 2.teİ. 955 nmvt~d glal .. t oacla ........ 
kltlada Mıt. m•. uba alma komllyonaaıla yapalaG1klll'• 

S - Teminatı mankkate üçe11 44 llı•dır. 
4 - Şartname keılfname H reılmlerl heıglD komlıyOIM1a 

g6rtlleblllr. 
S "':""9 lıteklller ticaret oda11nda kayıtla oldaklarana dair •etlb 

g61termek mecbarlyetlndedirler. 
6 - Ekılltmlye lıtlrak edecekler 24:90 1ayıla arttırma n ek• 

ditme kıaaaaaaa 2 Ye lçtlnctl maddelerinde .,. ..,e-
namedncle yasıh Telibl•n •e teminatı mankbte .-k· 
baalulle blrllktı ihale uaıindea Hel komltyoatla ... ,, 
balaamaları. 23 27 2 7 8'91 

Mlltahkem M'f. •· al. ko. dın: 
Mlktan Tahmin edllea Betlr kilonaan Teminatı •11nk 
Klloea mecmu tutarı tahmin edilen flatl kate atoeel 

LIH kr. 
2218 00 
2025 00 
,695 00 
2109 00 

219000 
200000 
530000 
208200 

Lira kr. Kr. ı. 

29565 00 13 50 
27000 00 13 50 
68900 00 13 00 
28107 00 18 50 

ihale tarihi gtla Ye 1aab 
12 lklacl teorin 935 ıab gtlnl ••t 15 
12 ikinci tetfln 9SS •h gln6 IUt 16 SO 
12 ikinci tepin 935 •h gana uat 16 
12 ikinci telffn 935 1ab gtlDI ... t 16 SO 

1 - hmlr Mı. mT. kıtaabnın d6rt bt'ı .. rtname De •1" 
ayn kapalı urf la mtlnakuada balanaa yakanda ,
.., mlktulan yHıh d&rt kalem an lbdyam• taUp ... 
madıııaclaa ayrı ıyn puarbk 111Ndle •b• alaa..,.ktd'• 

2 - lbılelerl bluluında yualı tarih gClD Te .. tlarda ..... 
kaılacla Met. m•. utın alma komltyoaaada yape~ 

8 - Şutaameleri hergla komltyoada 16rlleltlllr. 
6 - I.ıeklller demet oduanda byıth oWa .. ı.naa ... r .,.., 

gllt•rmek mecbarlyedndedlrler. 
6 - Eblltmlye lfdnk edeeekler 2'90 1ayab UbnU " ,._ 

llltme ku11111111u iki n lttlilel -•delerlHe •• 
namellade JUlb Tedkalan Te temlaab mankbte _. 
bularlle birlikte ihale ualllldaa HTel komllyoacla ....., 
balaa .. lan. 860' 

._ 5 (A.A) - lleMa· 
jero psetnlae aamuı, Ma 
bile 1a.,r1ne yapılaaakta olaa 
amamt bırektt Pıurtetl ak. 
.... 48 •at lola dardaral· 
mllflar. 8a mClddeı ur6ada 
lbdyat kanetlerla llerlemlı 

olaa kanetlerle blrletmetl •• 
ihtimal dopua, tlmalden " 
Dolo lldbmedadea ayni .. 

- A•denls'de lhllJ8d IJfr 
tedbir olınk tatulan lagtU. 
doaınmuınıa ...ıblarna a 
mıaı henb gelmemltdr. 

Tau fnalya SOO 500 7 60 
Salaman :ppnk SOO 600 ıs 

22 
45 
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-- 1•plmcak ileri hareket 
l•rle Mak .. leDla iki gladea 
a ...... mrlaada abamaa 
mlmkla olacaktır. 

'Dgre cephed 5 (A.A) -
8aftl ıjuatıDID haber alcll&ıaa 
g&re, BM ltula'ma damadı 

olab Seılt nehrlala 6btlr ta. 
nfa•dı barb etmekte balam 
Ru Haile Ubara lıal7an'lan 
mata .. at etmek ni7etlal bee-
lemekted r. • 

&tanbal 6 (ÖSel) - Azma· 
mua'daa Loadn tulklle bH· 
dlrlldl&lae gire ltalyan'lar 
Tremlea'ia cenab ka11mları111 
ltgılden IODra yol faaUreıloe 

batlamıtl•rd1r. Mıkalle'ye doAru 
yeni •e bGyGk ltlr yol yapıl· 
maktadır. 

Yerli kanederdea bir kıımı 
Ru Gakla ukerlerl ile birlikte 
Uerlemete beflamıılardar. 

Tayyare fullyed, hem ceaab 
hem de tlm••de artmlftar. 

Goadar -taba ........ 
bomba ..... Mllmlt .,. B•beı 
ubrt.latepl•..au. bomba 
larlr dalıblmıfbr. 

Ge••al lılua1'1al, Adldola• 
•- eea•baada llerllJerek bir 
.. Baltet kou .... Miatmak 
Te ybdea fula Babet maba. 
rlM ...U.. olmattar. 

na. .. ı oebllellade paenl 
............ tak .. llftrllerf 
M-U'81a tl-1 prlM clhe· 
da4e ......_., w Babet ileri 
bllaam geri ~killele meebu .......... 

Slyala glmleklller, alplai h· 
taryalan ile, Erltre yerli ka '. 
•etleri •• ıeaeıal Saatini H 
Brlyoll kanetled aruıadı lrtl· 
•ıt teah edllmlttlr. Temblea 
mıntabmada temlslik amellyab 
dn,m etmekle.Ur. 

l.tanbal, 6 (Öael) - Boma· 
dan blWlrlllyon 

Boma'da M. ll11110llal Ye 
lngUa.re blylk elçlal U911acla 
g&rlfmeler denm etllektedlr. 
M. MallOllnl; ba ılrltlMlerııle 
laglltere'nln Ll•ye'dakl ltalyaa 
kanetlerlala geri ce'llmetl 
~-ki ..... , .. bbal .... 
rek Mı farka Italyaa 11ka1a1a 
aerı teklldllbd lly ...... .... 
riae ~ltere teflıl ...... Llb 
, ••• 60 ... ı..ı,.. ...,. .. ......... ..,.. ............ . 
llnl'ala Aw.ata'dekl .... 
barit ......... 19kll•tll .. t. 
uı ........ ,.~ 

Ltaabal, 6 (hel) - Ro• 
do bildiriliyor: M . .._.,.. 
ile İagD'tere m.a,ık ...... 
undaki glSrlfmeler Bo .. 11,.. ... '° .... ..,. ... .,. tadlMlu 
btnkmıfbr. 

...... olarak ..... • •• 
nokta, bubaa Babeflıtaa'a 
mtlnh•r kalmaktır. 

I1taalnal 6 (Telefoa) - P6d 
P.rı.t7-. pMtall 1"1111 .. •• 
Italya 111a11Ma Wr aaı...

lola Gmld nrlel mlakenleds 
Ro•'da il. M-1181 n Ja. 
glltere ltlylk •1"'1 .,.. ... 
denm etmekte olda,_ 1•· 
maktew. fasllter• ~ ..... 
çldala M. MaMOllal ile eliılıa 
g6r .... lahala ... ıdll Mı te· 
kUde denm etdglnl yaan ... 
•ete; agllten llek6 .. dllla At• 
deallıdea bMı lapU. bnb ge~ 
......... ged te ... 861 Wli 

Sirke öO 100 10 
Tel bMylf 100 100 18 
Dmek bdllJ'lf I 25 ö0 SO 
~ ... 800 600 15 
Çeklrtlebl8 lmra .... soo 500 12 60 
Bmkl ldm 100 200 20 
... 800 500 '1 50 
a ... • .,... 100 200 s 
Portabl ..... ile· 1000 2000 2 ö0 
N..._ 26 60 SO 
C..• iti 40 IO 80 
, .... k iti 5 10 80 
~ ... ·OW ...... 5 10 80 
.... 500 1000 z 50 
Ga ........ 60 70 190 
..... 100 150· 16 
SalMlla 500 500 il 
Seda soo 600 17 60 
ÇaJ 10 15 soo 
T• 500 1000 6 

5 
18 

7 50 
45 
87 50 
20 
22 50 
s 

2ö 
'1 50 

12 
s 
s 

12 50 
195 
16 
83 
51 60 
80 
so 

2911 
Mankbt ...... , •illan ye.de 7,5 ·~na. llndır. 

6 - lladea k&mld ._ llelablle 30 60 ıoa 1250 376 
Al-o k&mlrtl 1000 1500 kilo S 80 
Y11 -- 60000 60000 M 50 250 
&ara odu 10000 12000 • 75 '15 
l.p1rto •J• · 10 16 85 s so 

788 50 
llankbt aeLllı'lb ya.de 7,6 1155. Undır. 

Y•ı~ elıl w ..,.. •nkz•a•• fllllleri ,..ıa J>eal.U U.. 
...... tetrlnltaal 1996 ıarlldatlea .. ,.. 1986 ..... a kHu yedi 
aybk ylJaoek, yakaaü " temrsllyecek llatlyatlan ltet IL11ma •J· 
nlank 22,10,985 tarlbhulea ldltuea ylnll gl• mlddetle 9t1k 
ebltmlye konmattar. IWe lS,tetrl......,916 ...,. • .,. gtbll 
-t 1( te o. ... n kıl• -..ıor1oae bnianda yapalaeakm. 
Manllat teminat mlktan yakanda gİteutllllltdr. Şutauıed 
klltlr dlrekt6rlqtıa•edlr. lttetlllerla yasılı gibi •• 1aaıta .... , 
1t.ıumalan llta olaar. 1 ı& ? 10 8550 

lzmir Memleket Hastanesi ~a,ta· · 
hibli • den: 

ga.tereeek bir an. ol 2 .. bmlr lle~et " '4rfpata laMlaaelerlala 7 ayhk Uad1•m 
b••dı• •••a.a- • .__..___k olaa 15800 ••tre .-besl•lı temlal tedariki .. mlle· 
llA•• .~. -..-1-____ _ ....,. ______ .... defal1r llta edllea •CJak eblltmedae taUp •ahm et..Ulladea 

Loryen Della Sern'mn .ı. 6,11,935 tadbladen Jl,11,985 t•rlblae kıd.ar 15 gla mlcldetle 
dıiJ bir hüere g6re ltaıy.. yeıldf'D açak ekdltmele çakanhDıfbr. Eblltme 19raltlal g6rmek 
tayyıtelerl oenab cebhetıla•• lttlyıaler beıgl• 11...a.koı b11taoetl batheklmUllae mlnaaatları 
bir ce•laaellll ber•n •11111" Ekllltmeıe bıekllt,r becleU ma~mcneal• 11• 7,6 alaltetlade 
tir. Mablle cl,armcla ela Wı .... ıaatlarlle ekıUtme pi olan 21,11,985 tadldae ntthyaa 
Babet mtlhlmmat depom ı..ı. peqealM .... ..a 9 dea 11 1• kadar •lllyet ... 1111 eaelaM· 
,.. .... ılble tllpalfllr. •• .......... 7 11 1~ 18 1809 

Barnaftda kart 6mer caddellade 10 aamuala dlkkla 
Ba• uU...t mehmet 10bi••• 26 Nkl 16 yeni ...... 
nb blaTebane. 

ıs 

&abn ... nlar ıepetçl 10bia•da 106 eekl 80 yeal Dama• 
nb dıkk••· ısa 

Yakanda yadı emnHa bir ıenellk lauuıa baddl layıklle • 
Up sallar etmedl#adea oa gla mlddetle temclldlae bnr •~ı 
mittir. letekUlarla 1•,ıt,935 peqembe gtlal .. t 15 te ~ 
emllk mldlrlyıtt.. mlnautlu. S602 

lsailr 'Dcaret llabkemealn -dcleliae teTf lku Mı dll1I 
dea: mahkemeye k•bal olaa•~~ 

hmlr'de Akıekl bankan H · •• 408 laol m..W. • .........., 
klU aTDkat Ebem &anfaaclan buman dermeyan ettl&I ~· 
emre malaaırer 1eaede mllte· lan lknr etllllt ..ıdola--' 
aldea S'50 Unma tabllll bak· ilAnen teblll olaam. No. ~ 
ka ... Gut Wnn ,&r,_ .. MllAI len ............. 
•••• .Ulm tltb tlctln MllAl'ta Toban O. fela•(lf 
, .... Cmld .ıe,1atae ikame 15.2.982 tulb •• 179 '6 ~ 
eyledlll daftm• talıklbb et manb aot• teDedl Ue iP 
-ac1a ibra ol••• •aedla Un Termeı• boqla Ge ...... 
ıetklbb lola 5·11·985 tarihine. dere kaybde• lklP O. ~ 
leladlf edea S.h .... ..t •ereHlllldea kdl .. flk•m• _., 
10 da daTed mltesam•n telt metgllu belli ol ... dılı• ...... 
11181 ma...Ueybla lbmetgtba nen tebligat lcra1aa karar .,,. 
methal •alaamuı lllberlyle rllmlttlr. Tarllal llAadam 1-
putelerle Uta mredyle lora na oabet glD llllfuade 

kah-e idi. mbe mlneaatla kaaanl bll~ 
YHml mellk6rda dtnd b · bllaamadaiJ takdlrtle 

aulyeye lmbet eımetllllnden len yola ile lakl._ta J. 
llakkaa4'8 laabk -·· •a•· olaawlt .... olaam. s60!_ 
kemeleri baa .. aa 401 •Del ~ 
ma.w.1 lalk•lae tedba gı Iamlr lnbltulu ...... ~ 
yab karan ..Umlı " Wr gh ı......-.: _ _.. 
ma ... ıe yapalmayank lalakl- Çamalb tasla• .. (~ 
btıa denmı 10·12 935 tart kilo kıtlık.,. bla kiloda~ 
bine te1adlf eden. Satı gla6 makine yılı puarlılda .ı-aı 
uat 15 e tıUk edllmlıdr. abnıcaktı~. ldeklllerlD __ .;.ar 

Blueaaleyh batak ualD bir batak Ura temlaa& ,..---_ 
mabakemeled bnaaanaa 141 rlle 12.11.935 glal -'; 
laol •adtltllae te9f lba mH· befte batmldlrllltl• .... -t• 
ktı pyab bnnma dahi llb laaacak abm komltyoa ... ı-
nıedyte tebllllae kanı Terli· meled. 8618 ......,,,..,,.. 

mit., ... ,.., bnnaıa bir ıa. ltalyan Papazl...
red ele mahkeme dlnahaaedae 

ıaak t.b.... K 1 r Mtldclelaleyb Ahmed Cnad 8ÇlyOr 8 • 
JHm H 1'akd mepk6rd• lamlr l.taabal 6 (a.el) - A'1r 
Alllye mabkemetl Ticaret dal· Abaha'dakl ltalyaa ~ 
ndade tahkikat laaklml •a••· n hlllllll lautaaeler --; 
ıacla llbab T6eod etaDedlgl n '1oktorlan At111 ....:,. 
takdirde laakak mali -bak•· terketmltlenllr. Bular• 
melerl baaa•u '05 lıeıi 10mallllae gt•yodaı. 

ennestemr .. -



SIHHAT 
Balık Yağı 

Norveçya'nın Halis Mo· 
rina Balık Yağıdır. Şer 
~t Gibi lçilebilir. iki De. 
l'f Süzülmüştür. -Biricik Satıe Yeri 

BAŞDURAK. 

Hamdi N llzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

. F. H. VANDER· 
ZEE & CO. 

TScl:IE LEV ANJE LlNIE 
"SOFIA,, moıôr6 hıalen il· 
11•1Dıada olup Aanu, Rot· 

ID, Bambarg n Bremen 
JGk almaktadır. 
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4MSEL .. Hparo balen 11-
IDıada olup Aanre, Rot· 
ID, Bamborg Ye Bremrn 
JGk almaktadır. 

"4VOLA .. nparo 2 ncl '"tq· 

bekleniyor, Bamborg, 
en •e AnJen'ten ylk çı· 

ktır. 
"llANAU .. motôrl 11 2 el 

de bekleniyor, 1 S 2 el 
e kadar Anvers, Roller· 

• 8.amborg Ye Bremen için 
ılacakbr. 

""ACEDONIA.. Hpara 25 
: teırtnde bekleniyor, 80 

letrlae kadar An•ere, Rot· 
, Bımbarg n Bremen 

)Gk alacaktır. 

l'ftlKAN ExPOT LINES 

" NEVYORK 
tlCELs'IOR .. npara balen 

IDııda olup Ne.yort için 
, •l1naluıdır. 
fll'tı.!t!INSTER" npara 12 

leırlade bekleniyor, Nn
t lçlo yak alacaktır. 
l:f:QMONT vapuru 18 2 el 
de bekleniyor. NHyork 

,{_Gk alacaktır. 
tARCH,, nporo 30 2 el 
de ll,eklenlyor, Ne ~york i'k alacakhr. 

~ l~CUTIVE" Hporo 15 
k&11onda bekleniyor, Nev· 

't 1t111 yak ılıcaktır. 
~lLoNA" nporo 31 Bel 

bekleniyor, No•york 
t'k alıcıkıır. 
tıcE DIRECT DANUet. 

,
4 

tN TUNA BAITI 
l.ISA.. ••puro balen il 
~ olup Beograd, No· 

kamarno, Budıpeıte, 
'• •e VJ1aaa için yık •r. 

,~ENT DPPE • ANVES 
~ AG~E" Hpuru 5 ikin· 

de bekleniyor, An•ere 

Bol ışıklı·· az sarf iyatlı ve uzun 

ömOrlll METALLUM lamba .. 
)arını tercihen her satıcıdan 

mutlaka arayınız 

~~iatlerde Tenzilat 

Mehmed Tevfik 
Elektlrlk, telefon mılzeme depoıu u 

Slemenı fabrikaları ıılOmeeaUI 

Pt'ştemalcılar 77-79 Telef on 3332 

TURK 
IHAVAKURUMYI 

TAYYARE 
PiYANGOSU 

SAYI LiRA 

1 M6k4fat 20000 
1 Ik ramiye 25000 
1 .. 15000 
1 .. 12000 
1 .. 10000 

.. (2000) 4000 

.. (lOOO) 4000 .. (500) 15000 .. (150) 9000 .. (100) 10000 .. (50) 25000 .. (30) 15000 
(20) 12000 

~ 11111111111111111111111111111111111111111111111!!lfffiifjiffi1111111111111111ıııı1111111111mııı1111111 mmirnnı ı ııı mnınınımrn ıı ııı WlWl~ 

~ Akşehir Banliası ; 
Dzmnr şubesn 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 

TELEFON: 2363 

RertDrlfl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapıhr. 
Vadea\dere % 4 

Tasfiye halinde Istanhul liman iş
leri inhisarı Türk anonim şirketi 

tasfiye heyetinden: 
Asık artırma ile ve toplan satılığa çıkarılan, taef iye halinde 

letaobul Hman ştrketlolo baharlı romorkörled, cer te tenezzüh 
motörlerl, su vapurları, muş g\bl makineli ve maçuna, duba, 
mavona, orıakayık, ııukayığı, sandal gibi makioesfz ve yelkenli, 
yelkensiz bilcümle deniz vasıtaları lçlo teklif edilen bedel hıddı 
lAyıkta görftlmedlğloden ihale yapılmamış, açık artlırmaot0 de· 
vamıoa tasfiye heyetince karar verilmiştir. 

Hu sebeble işbu vasllaların lçlerlodekl demlrbaşlars ile birlikte 
toprao satışına devam olunacağından tallplertn 26,lklnciteşrtn,935 
salı günü eaat onaltıda lstanbulda sirkecide liman haoımn dör· 
diincü katındaki 51 numaralı odada toplanmakta olan ta&f iye 
heyetine gdmelerl ve zikri geçen vasıtalırs görmek ve daha far.ta 
malumat ulmak istf yeolerfn d.,, tatil günlerinden bdeka hergftn 
sa ahları saat dokuzdan akşamlara saat .ooyedl buçuğa ka· 
dar mezkur odada bulunan heyet kAtlblne mllracaatları ilin 
olunur. 3 7 14 21 

Liseler ve oı"la okullaı· alım 
komisyonu başkanlığından: 

Cinsi En azı Eoçoğu Beherinin 
tısınlaoao f taıi 

Kuruı 
Laclvnt kum!lt 375 metre 530 M. 390 
Ayakkabı 150 çift 200 Ç. 390 
Takım elbise 150 talum 200 T. 700 
dikim Ocretl 

satım 

Tutarı 

Lira 
2067 

780 
1100 

İzmir erkrık Oğretmen okulu talebesi için mevcod Oroeklere 
göre alınacak yakında miktar ve tasıalanın bedelleri yı11h IAcl· 

veri kumaş, ayakkabı ve elbise dikimi, Ostermeıl 1935 ikinci 
teorin ayının onblrlocl pazartesi gftod saat onbaşte kdlUlr direk· 
törlüğGnde toplanacak komisyonumuzda yapılmak (lzere on yedJ 

Mevduat Şartları: A!h ay vad~liy~ % 5 =: gOo m6ddetle ıçık ekslltmeğe konulmuştur. 

Bır sene vadelıfe % 6 faiz verilir. 
~~~~~~~~ 

~ lsteklllerln tartları anlamak ve örneklerlnl gOrmek Ozere 
~ hergün öğleye kadar kız llsesloe ve Gsterme gGn ve ıaatlnde 

Zahire, Cisim, incir, pamuk, yapak, afyon venlro komisyonculuğu yapılır. Malliır geldi- = yilzde yedi buçuk pey akçeleriol mal sandığını ynhrarek ılıtları 

"lillnl!delll!11lllh!1İp!le111rt"'n"e1e111a""'m1n111u"'l"d""''e"'r"al1t1111e..,a•1
1"'n"'ıı "9

"e!rlPl!H!r!. !l!P.P.!!P.!!~""""'""'""'""'~l!llllP!!l!l!,.ı~- ti e kom fey ona bat vn rm 11 I an. 3 5 l 6 2 6 30 3 7 
11111 111 il 

Olivier ve Şore
kası Limited Va

pur Acentası 
CendeH Ban, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
Tbe Ellermaıı Uneı Ltd. 
Ll•erpool Battı: 
11LESBlAN11 Hporo 26 bi-

rinci tetrlnde Lherpool ve 
Snaneeı'dın gelip tahliyede 
bulanacak Ye ayni umanda 2 
ikinci tetrlne kadar LIHrpol 
Glaıgon için yak ılacakbr. 

"ALGERIAN" Hpanı ıs 
ikinci teırlnde LIYerpol n 
SYaneeadan gelip tahliyede bu· 
laaacakıır. 

Londra Hail Bıttı: 
"POLO.. npara 30 birinci 

teırlnde Loodra Ye Hali ve 
Annreten gelip tıbllfede bu· 
lonıcak n ayal ••maada 6 
ikinci teırlne kıdar Loadrıt te 

Hall için yak alacakhr. 
u MARONIAN " npuro 26 

ikinci ıeerlnde gella 12 lklael 
teırlne kadar Londıa Ye Bali 
lçla yak alacakt11. 

110PORT011 Hparo 28 ikin· 
el tetrfade Londra, Holl te 
Aanrtten gelip tıbllyede bu· 
lanacıktn. 

Noı: VGrud tarlblf'rl •e ,.. 
purların isimleri Ye nnfiJn lcret· 

lerlnln değltlkllklerden meı'ul 
llyet kabul tdllmu. 

Direkt için yftk alacaktır. 

ARMEMENT H. SCDULDf 
HAMBUG 

·.. HANSBURG .. npuru 8 
ikinci lttrlnde bekleniyor, An· 
Ytrl!I, Rotterdam n Hambtorg 
için ylk ılacakıır. 

DEN NORSKE MIDDEL· 
HA VSLINJE (AS. D S. 

SPANSKELINJEN) 
OSLO 

"BAN ASEROS,, motörl 21 
ikinci teerlnde beklenl1or, Don· 
kerk te Df ppe için yak ala· 
cakt.r. 

JOBNSTON VARREN 
LINES LIVERPOL 

ftQUERNMORE,, ••para 4 
ikinci ıeırlade IJeklenlyor, LI· 
Yerpol Ye Aanreten ylk çıka· 
r1p Burgu, K6etence, Galaç Te 

Bralla için yok alacaktır. 

11BERMES11 1'aporu elyn il "ARDEAL" npuru 13 2 lncl 
manımııdı olup An•en·Rotter· trırlnde beklenmekle olup yfl· 
dam •e hamboı g llmınlan için kana tıbllyedeo sonra K.Os· 
yak abyor. ~ence, Sullna, Gılaı Te Brlyla 

ftTRAJANUS., Vlporo elyevm ~~maaları için y4k ılıcaktır. 
lla:ıınımızda ol• p ylklatl tab · 
llyeden ııonra Antera, Rotter· "ALDA JULIAu Yapara 20·2 
dam, Amıterdaın ve Bamborg inci teerlnde gelip 22·2 inci 
llmınlıu için yak alacaktır. teerlnde Malta, Cenov., Mar. 

ftOBERON,, npanı 5·2 ikinci ıtlya Ye Bareelona Umanlannı 
teırlnde beklunmekte olup ytl· yak alacaktır. 
k6n6 lıhllye ellikten tonra 11DURUSTUR,, taporn 20 2 
Anvera, Rotter.fam, Amıterdam el tetrlnde beklenmekte olup ya. 
Ye Bambarg llmanlan için y6k klnG tahliyeden sonra Köıten· 
alıcaktll. ce, Sulını, Galaı Ye Brlyla il· 

11GANYMEDDES .. ••para 5 2 •nlır1 için yık alacaktır. 
el teerlDdebeklenmekte olup ytl· İltndıkl hareket tarlhlerln· 
kini tahliyeden tonra Anvert, deki değltlkllklerden acente 
Rotterdam, Amıterdam n Ham· 

meı'ullyet kabul ctmea. Fazlı 
borg Umınlan için yük ala- tafılltt için ikinci K.ordon'dı 
cıkt1r. 

"CERES .. Vlpora 1 2 ini tee Tahmil te Tahliye bln1eı arka 
rinde heklenmekte olup yOkG· ıında Frıtelll Sperco Yapar 
nO boaal..ııktan ıonra Burgae, ıcentahğıaa mOracaat edJlmeel 
Varna te K.ôetence Umanları rica oloaor· Tel 2004·2005·2663 
için yok ıtıeaktar. lıAodıkl gellı·gldlt tarfhlerlle 

"CERES,, npuru 18 2 inci nnlualardakl değlelklerden 
ıeırlnde Aıuere, Rotterdım, acentı mes'uliyet kabul etmez. 

.411111--..::ıı~~ ---Ameterdım ve Bamburg Uman- r 
tar. ıçıo ytt aıacakt•r. Muallim Dr. 

Svenska Orienı Linierı A H 1 " • A 1 
"NORDLA.ND

11 
motörfl 3 2 el • U USI ataş 

ırortode beklenmekte olup yfl iç Hastalıkları Doktoru 
lkOnft tahliyede.o ıonrı Roller· 

dam, Copenhagt', Danztg, Gdy· 
na Oılo ve 11kan.dlnnyı liman· 
lınnı hareket edecektir. 

"VIKINGLAOr, motörl 12-~ 
inci teırludea 16·2 inci teerln~ 
kadar Rotterdam, Hımburg, 

Copenh•ge, Danstı, Gdynla oılo 
ye ukaodln~tya !imanları lçlo 
yok alacaktır. 

11GOTLANT11 motörfl 30 1 el 
teerlade beklenmekte olup yn. 
klaG t11bllyeden eonra Rot•er· 
dam, Bamborg, Cepenhıge, 

Dınalg, Gdyola oılo ve l!!hD · 
dlnuya llmanlar1 için yok ala· 
caktır. 

Zı•gluga l'uısfca S. A 
"SAR MACJ A,, motôra 20 2 

inci .tf'trlnde beklenmekle olup 
(dotru) Aa•ers Gdyniı liaııa· 

ları iıto yük ılacıktu. 

Service Mariıim Roumain 

Şamla sokağa No. 20 ........................ 
Satılık Ev 

Aleancak'.aa lutlhm @obğın 
da 13 numarada, kArglr, t•mlre 
muhtaç olmıyao, boyalı, altı 
odalt, havadar •e bol gfio•şll, 

tkt ltath, mftıtemtlAtı tamım, 

cenube nazır ön ve arkaeı açık, 

~ail park olmağa namzed geoit 
ırııı, On te arkası açık, birinci 
kordo!•a yilı metre kadar uzak. 
hita, çarııya çok yak,o, içerisi 
kAmllen yeni mueambı ile da. 
ırll, elektrik, havagazı, terkoe 
ıınyu, telefonu, banyolu, iyi 
ıulu ıulumbah kuyuıu, arka· 
ıında kOçftk bir bahçeııl, 11klo, 
nhbi blr n uygun bir flatle 
ııahbktır. latlyenlerla Beyler 80· 

kağındı mOaayede ıılono 81· 

bibi bay hafız lhıanı mine•· 
a&lm llb olunur. 

Bakteriyolog ve bulatık, salğm hastalıklar 
mfttehassısı 

Bumahane İllasyonu .karııundaki dibek ıokak baıında 30 Myt• 
h et Te muayenehanesinde ıabah Mat 8 dan ık.fBm 11at 6 ı kadar 
haltalannı kabul eder. 

Mftracaat eden hastalara yapılması lhımgelen sair tahliltt Ye 
mikrolk.opik muayeneleri ile veremli hutalara yapılmU1na cevaz gö
rftlen Pnomotorakl muayenebaneainde muntuaman yapwr. 

Telefon: 4115 

Sayın öğretmenlere 
Yavuz Kitab Evi 

K1r11t Ye tarihten batka bdttın okol kltıblarınıo 
topıın 11tıı yerldir.j 

lzmir Kemeraltı 56 No. lı 
Yavuz Kitah Evi 

• 

Dr. Zekai Tarakçı 
Merkez hastanesi Dahiliye MOtehassısı 
İkinci Beyler sokağı Tark mtızayede aalono lttl11llnde 

numara 45. Haetalarıoı öğleden sonra 15 den 18 e kadar 
TELEFON : 3806 

Ayar işyarı Aranıyor 
lJray grup merkeılerlnde talı~tırılmık ve Gcretlerl uraylarca 

ödenmek Ozere Sıo'ıt m6kteblert mezunları Ost6n tololarak 
45 -150 lira aylık tlcretle ayar lşyırlırs arındığından istekli· 
lerln ntlfue ve askerlik Uğıdlarının te tahsil bel~elerlnln birer 
kopyaıını ve kıH blrbal tncümelerlnlo dllekçelerlle blrllkte 
Retlrerek imtihan edilmek tlz"'re 20 ·11 · 935 gtınl ıaat 9 da 
1zuılr'de Ege bôlgeıl ôlçtUer 'e ayar bat lapekterllğlnde bolun· 
mıları bllltlllr. 8555 • 1 4 7 



---. -Yirmi betlncl yıl 
No 6364 

Perşembe 

7 
lkloctteırlo 9:J5 

' Yunanistan' da 
Basın için Konulan San~ör 

Kaldırılmıştır. • 

ltalya ile Ingiltere Arasında Gene Gergin i i ar. ta ya, 
lngiltere S çimi itme4~~ ':f eklif Yapmıyacaktır. 

iki lngiliz Gemisi Akdenizden Çekiliyor, Fakat Ana Filo Kalıyor. lngiltere, 
Italya'nın Haheşistan'daki ilerlemesinden Endişe Duymadığını Da Bildirdi. 

letaabul: 6 (ôzel) . - Loo • 711 r Deyll Telgraf: "Itılyı'uın, 1oglltere, hılyının 
drıdıu blldlrlllyor: Toglltere lutlhıbatıudan enet Bıbetlııtıodıkl ller· 

Slr Samoel Boar Roma mil 
1 

hiç bir tekllfattı bulunmaya lemeıılndeu hiçbir 
IAkıtındao çok Qmid Vlrdır. cıgını kabol etmek zuurldlr" endl~e doymadığını 
Akdeniz mes'eleelnde halyı'oıo demektedir. blldirmlttlr. 
loglllz noktıl oaz1rıuı kabol htanbul, 6 (ÔzelJ - Romı MGzıkerelerla he · 
edeceği kan11tlndedlr. dan bildiriliyor: nOz mCiııbet bir ne· 

M. Bıld•ln, Slr Samoel Hoar M. Mouollal'nlu loglltere'nln ticeye ~rmeei mftm· 
Ue bıhrlye •e hıVI bıbnlı· Romı ııef iri Sir Erik Dromoud kGo olmımıktıdır. 
raoı kabul etmiş •c neticede ile mOIAkatındaa bıbeeden ltıl Ayol mftlAkattı, 
Akdeolıdeo iki gemiyi daha yan gazetelerine ,g~re hıly• · la deniz konferansı lı 
~eri çekmeğe karar verllmlıtlr. glltere m001&ebetlerlnde yeni· lert de menuubıhe 
M11mtf lh anı filo yine Ak· den bir gerginlik peyda ol· olmuştur. 

deoiıdedlr. mottor. İngiliz lotlhıbatı 

M. Munollnl de yeniden fogllfz ıeflrl, konetlerln çe neticelenmeden m6· 
Blng111'deo ikinci bir fırklyı kllmeal hueuaunda bazı m6ta· zıkerelerden hiçbir 

geri çekecektir. Şo ıartla ki leıl1r serdetmlttlr.I nedce elde edllmlye· ngilterede bulunan lıberal saylavlurdan Riclıard Ockla11d 
Ioglltere ını filoyu geri almaea Bunı ra~men Vldyette ealAh ce~l ınlııılmaktıdar. köylerde inıihubat propaganda.~ında 
IAzımdır. huıole gelmewlttlr. Bu mftlAbt, P1rl11 Loadrı •e ı haııı demktlr. 'lnglhere Akdenlzdekl kaned,,t• 

Italyan . Bıbet mlselllb tb.:. Bu mGllkatın muhtelif me· Roma mtl11kerelerlnla bir eaf· Romada Çlkın haberlere gôre, geri çekme~e karar •erlDlttlt• 

tllAfınaa da bir formal dahi ... - lngili: dıı bakanı Sir ııeleler nzerlnde tealı:_ yaptığı ' .~ .. ·~·H•Hft1t~··· ... ·~···--------
Jlnde hılllne çıheılıcaktır. Samııel lloar anlıtılmııtır. y ğ d M k il .. • J) 
··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~·-·-·-·-·-·-·-:·-·-:-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·.. a m ur an a a e uzerı o"' 

Amerıka'da Cumurıyetçıler Kazanıyor 

Durumu Ruzvelt Sıyasasının Tecim 
Tenkid Edildiğini Gösteriyor _____________________ .. ____________________ _ 

Amerika'nın Italya'ya Kömür, Demir ve Petr.ol Ver· 
memesi için Teşebbilste Bulunulmuştur 

Jııaubol, 6 (Özel) - Bu 
ayın 18 inde tıtblklne bışlını 
cık olan ıecrf ttıdblrlere Birle· 
tik Amerika hlkômetlerlnlo iş 
tlr1k edip eımlyecek.lerl ıoral 

mat n Amerlka'aın ltalyı'ya 
k6mGr, demir, petrol ihraç et· 
memeııl lçla Vaşington hOlı.ü 

metl neıdlade tetebbG111tta ba 
lanulmuıtor. 

Vıılngton reımi çennlerlnde 
ıınyleadl~lne gftre, Amerika bu 
işlere k1tıtmııacak •e bitaraf 
lıtını mohaf111 edecektir. 

Ne•york, 6 (A. A) - Şimdiye 

kadar ılınan moHkkıt netice· 
lerden camorlyetçllerlo l 932 de 
kıybettlklerl ekeulyetl teknr 
ele geçlrdtkleriol bUdlrmektedlr. 
Şimdi; yalnız bir 11eçlm dıyre 
ıtnln ıonucu noksandır. 76 de 
mokr1t •e 73 cumorlyetçlye 

kartı 81 cumurlyetçl "' 69 
demokrıt aec;llmlıttr. Cumurl 
rlyetçller ba mu•d fıkıyetl olu· 

M. Laval raris'e 
DönmOştQr 

••••• 
Gazeteler Kendisini 
Çok iyi Karşılıyorlar 

htanboh 6 (6ael) - P1rlı· 
ten blldlrtllyor: 

K.ıblne reisi M. Lanl K.ler· 
moa Fenın'dan P1rlı'e dGn 
mGıtlr. 

Mıtboıt, Baıvekllin Hdetl 
d0Jay11lyle Fran'Hnın hırlcl 

sly~tl bıkkındı ıakdlrk4r 

mltaleılar dermeyan etmek· 
tedfr. 

Gasetelere göre PerıeJbe 
gClaCl, bCltçeala tetkiki için f I· 
111aı koml•7oaa toplıaıcıktır. 

M. Ru:.ı·elı 

111 kılkınma &iy1&1&ıoıa boz. ı tenkidi mahiyetinde tdAklı.i et 
gunlağo ve Ruzveh ılyaeaııınıo mektedlrler. 

lngiltere, Eski Gemileri 
De Silahlandırdı. 

Italya Hnkômeti, Cebelttttarık'ta Oa 
Soveyş Kanalındaki Kaide 

ve •Usullerin Tatbikini Istiyecektir. 
lıtınbul: 6 (&sel) - İngll· 

tere bıhrtyeslnlo mlıdı geçmlı 
•e tekaGde ee•kedllmlı harp 
eef lnelerlnt ye at de o kadroya 
ıoktu~u "' sll4blaodırdığı ıo 
lıtılmıktadır. 

Tıymls g11eteıılade çıkan bir 
tebliğe göre, Vivien ve Veke· 
fut harp eef fnelerl 20 inci 
ıorplto muhribi fllotllll11nda 
mClıtıkll tahldl kunet ol1rak 

kallıaılacaktar. 20 lacl n 28 

Gnctl torpllo g1rp f Uotlllerl 
bir kaç hıfta enel hlımetl 

bltmlı ve kıdro harici olmoo 
mohriplerden mGteşekkll olır1k 
yeni •lcude getlrllmlı ve ana 
f llonun Akdenlzde bulaom1tı 

hasebiyle İugUtere llmanlırmdı 
•11Ue gGrmeğe memur edil· 
mittir denilmektedir. 

20 inci .,. 23 ClacCl f llotll~ 
lllaı dokusar torplto 
bir.den mClrekk.tptlr. 

mubri· 

Yapılan Harekat Durdu 
Italyan'lar irtibat Tesisi için Çahşıyol" 

lar. Bir Habeş Şefi Teslim Oldu 
Londra 5 (A.A) - Royter 

•jınıınıo ıldı,. bıberlerlere 
g~re, dno bGt6n gnn Ttgrede 
hOkGm sGrea fırtını ile kı· 
rışık çok ılddetll yı8morl1r 
lralyın ileri h1r.,k4tıoı dur· 
durmık IDretiyle Mıkalleye H 

bir 11mıo için nefes almı fır· 
satanı vermfeılr. Fıkat Da Bo 
oonun kunetlerl tehrln tlmıll 

flfklılnde Ye ,, mıll c1rblııtnde 

s•kı surette yerlttmlt bulun 
mıktadırlır. 

Bu kunetler 25 kilometre· 
ilk bir ileri hareketiyle ır.hre 
glrebillrler. Bu hareketfo hdta 

sonuna do~ru yıpılacağl haber 
ahomıthr. Ba maddet Hrf1Dda 
arazinin ııılakhğını rağmea 

yeni cephe ile mnn·.,kale yol· 
lan 11ğlam ıurette. h11ırla11· 

mı· tadır. Bug1lo Tigredekl 
halyın cephr.el biln yerlerinde 
girinti •e çıkıntıtar gôetermek· 
tedlr ki bunlara• dtb;eldlmeelne 
tlmdldea bıılıaauıtır. 

1mpır1torluınıa tıblyeılul 
sadıkıtlı tıklbetmekte olan 
Bıbetler gerilere doğru çeki· 
lerek ıoplınmıktı ı ve 11rkıda ------lıtınbul 6 (('zel) - Mın· 
ceıter Gardlyım guetesf Hğ· 
lam bir membadan aldığr ıo 
haberi neıretmet.tedlr. 

ltılyı hlk6metl deniz kon· 
f ennnna lıılr•k edecek •e 
bllhı11a ti iki tekllfl yapacak 
9fJ bualsr izninde ıtrır ede· 
cektlr: 

1 - Cebe lGttarık be>Aazında 
da SClHYf kanala için cırl elıa 
usul "" kaidelerin t ıtblkl. 

~ - 1921 19412 ... feraD ·· 
unda • kırarlaıtırıld.ıtr. 'ıreçhlla 
Okyıaoı adalarının ..... wyı 9fJ 

Amertkı tarıfıadaa ltıbklm. 

edllmem .. ı. 

.Mahalle civarında yer tutan Mareşal Döbono erkanı /ıarbi)'eıill 
t1eıl mluferlt uker gruplar1 bırak nakli ltılyao hnı ko•te 

1 

~· maktadır ki ba gruplar bıe . t1rafındaa tıra111ut edlllll' 
kınlıra mClsılt arızalı ıraılde "" gClçleıtlrllmektedlr. 

111lyın'l1rı bırpılamıAa u~rıı· Royter Ajaoııaın ılmal Jt:: 
mıktadular. DGa Mıblleye yın ordol~rı oeıdlodekl •1 
doğra yGrGmekte oldııga bil rının blldlrdlğloe gGre, Acllt;; 
dlrlltD Bahtı kanetlerl ortı·. ile Dank.iye 1111111 ort••111 fi 
dan yok olmut gibi gGıGkmek bulunan Agame eyaled"olD fi 
tecUrler. Dec1t Vılde Gıbrlel bugGO I" 

ab••' Diğer ıınf tıa Barrar ve 

Ctelka'1adı Habet takviye kot· 
Htled gGnderllmeğe denm 
olonmaktadır. ÇClnkCl ltalyınlar 
Ogaden'de yane olmıklı bera 
ber ılıtematlk bir 11rıdı Uer 
lemektedlrler. Bu; tık•lye kof· 
ntlerl için en mtıhlm meı'ele 
teellhıt mee'elealdtr. Hıbeş'lere 

gelmekte olıa makineli ıClfek, 

eli&~ "' mlbl.amıt ôaemll mlk· 
_.. olmakla beraber hAlt ktf 1 
4erecne deAlldlr. 

Öte •nf tın bunların lngllls 
S...11111 •11111111., Bıbetlıtıa'ı 

:ıeral DG Bono'oun kırırg • 
9011 gelerek mutavaat etmlıtlr. el· 

bClUln diğer ikinci derece 1 ~· 
terin mutu11tı tıklb eyledi~. 
tedir. Ba baycık ıef in aaot•ıı'. 
atı R1t GGkııı'nın muta••• 1 , .. 
dıo sonra en Gnemll aaoı-
olarak tellkkl edllmekteclft• .,,. 

(ANADOLU - Royter M ••· 
d 

...... 
11nın eo ıon clmlesln .,. 11,ı 
l•layor ki, Hıbeı hlklaadal1:_ı. dımadı Has Gakıa henO• _, 

yan'larlı beraberdir te ~-· 
Hıbeı'lere kıotığı haberi 1 
h1t1r.) 

reddetmelerinden rrsre :rtan~ız ve ıngıuz eıuper- euneıcteaı • 


