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Makalleönün e Va şiyane harebelerOluyor.Ras Sey-
~~m~e _te rilt l an'~r~-e~z~il~e~r-in_d_e_n~_üskdrttftler 

Yukarıdaki baflığı kollamrken, 
bndi keadimise c.Evet gene ek· 
~lu dedik. Çünkü bu it bizce, 
lfatı yukarı, Bahet ·• İtalyan bar· 
l.inden, Avuıturya'da imparatorluk, 
L.gUıere'de intihabat gürültülerin· 
._n daha önemlidir. 

Çilnkü bi1e aid bir bAdiaedir 
'te dikkate değer bir şekil almıttır. 

Çünkü, bizde halkın bftyük bir 
~ıın:ıını fıkirl~r teokil edC!r. 1ıçi, 
kGçtk eanaf ve &1o'atUr gibi .. İyice 
lıiUyoruz ki, bunlano kazanç kod· 
tttleri, kendilerini maliyebilecek 
bol ıek.-r, tereyaA•• et, hububat, 
llııeyva ve aaire, yani vitaminli yi· 
Ytcek. almağa müaaid de@ildir. Ni· 
lekim hükum~t de ıekeri buoun 
için ucuzlatmııtır. Bu yurddıtlarıo 
'1a birinci kalori v11ıt11ı ekmektir, 
l.a ekmf'ği de, f iat yükeekliğindeu 
tedarikte güçlük çekeree ne olur?. 
aizde bir işçi yevmiyesi 30 • 40 · 60 
Aturuıtur. Der İtÇİ, çoluğu çocuğu 
l.;in günde 3 kilo ekmek tedarikine 
kalkaa, yan gilııdeliıini yalnız buna 
hattamaeı _lbımdır. 

Bunu dütüomek, bunu yezıb 
koıııuımak, bir lımir gazetesinin 
ilk itidir aaıııyoruz Ye oau• için· 
llir ki cGeoe ekmek• diyoru7. . 

• • • 
Biı geçen gCln bu eütunlarda 

ılenaiıtik ki: 
c- Ekmek fiatlerinin yükte• 

litı, normal detiJdir. TecimerleriD 
ltaberJannda atoklar doludur. Bn 
ltoklar .. BuAdayın kiloıo l • 4 ku· 
"I oldağo aralarda .. yapılmııtır. 
tb..di ayni bugday piyaaaya 9 • l O 
~ Gaerinden anediliyor.• 

DGııkfl ANADOLU'yo okuyan· 
1- görmdflerdir ki, Tarım bakam 
ll.11hlia ErkmeD de ayni fe1İ ıôy· 
Jea.İf, buğday ıtokumusun ihtiyaca 
JeteceAini, bankanın piyuaya boğ· 
.. , dökeceğini, ihtiUrla oğrapla· 
~nı ve icabında hariçten buğday 
~. getirtilerek ekmeğin yüaelme
lbae meydan Yerilmiyecektir. De· 
... ltir. 

Demek oluyor ki, biaim iddia· 
llıııa, reımi bir aAııdan da teyid 
'iil11aiftir. Ayni umanda hOkGme• 
"-aiain de mea'eleyi ele aldı&ı an· 
ı...t.ııtır. Binaenaleyh; bu nokta 
'-eriııde tekrar durarak durumu 
'tdınlatmak ve ona göre çare ara• 
llııek lazımdır. Çdııkil biaim kanaa· 
"-aiace, ihliUr baılamıtbr Ye bina· 
'-aleyh tedbir almak umanı gel• 
~tir. Hariçten buğday getirme 
~'Yf iyeti, nihai bir tedbir olarak 
'tllııGlebilir.. Ondan evel batYa• 

""1.aa11 gereken daha buı çareler 
~r Ye ıunlardır: 

J - Bundan evel piyaudan 
'e.._ fiatle topt.nmıt olaa bugday 
'lokllDan teabiti ile un f İatİDe ona 
16re bir nark konmuı. 
1-t 2 - Ziraat Baııka11Dın, tohum· 
ı.. ~ Ye muhtemel ihtiyaçlara göre 
""IQaıu kadannı ayırdıktan aonra, 
~:ye kalan •lokumu parti parti 
.!,_._ya çıkarması, muhtelif ellere 
-,&t1111uı •. 
'-it Şunu itiraf edelim ki, biz, İ•· 
'la belediyeaioin bankadan buğday 
~ G&Gteceği •e .. tıp çıkaracağı 
- rlerini iyi kartılamakla ortada 
~bet ve f m bir hareket olma· 
-.ı dan jlftvenilir mahiyette göt· 
.....rorgz. Bir taraftan ekmek f iat• 

lllCla.madiyca yübelir ve halk 
~ paha•uıa elmek ıatın alırken, 
11..·'' taraftan belediye, itin forma· 
~ ile me11ul bulunmaktadır. 
~' kimee inkar edeme. ki, ek· 

f laderi, tabiilikten çıkmıt 

Italyanlar Gene Yürümeğe Başladılar. F ak8t Habeş Taarruzu 
Yakındır. Habeş'ler ltalyan'ların Bazı Sevkülceyş Noktalarını 

Mutlaka Ele Geçirmeğe Karar Vermişlerdir 
! 

Hahe, mulıariblui cepheye s"liyorlar lıalyanlar :ıehirli ga% kullanmadıkları hakkında propogaPda yapıyorlar 

İıtaabal, 7 (Telefoa) - hal geaeral de Boao ldarelladekl harbe tDt ... Df n ba AYlf ltalyan ku.Htlert A11lm'tn lere gGre Makalle'nln tlmal Ye 

yan. llabeı hubı etrafında ge ltalyu k11nellerl eefakla be· netloellncle kabile l•ba ..... bata11nda balo••• Şelaına'yı tlmall .. rklılnde ltalyan'Jarla 
len ıon haberlere göre ıOel nber bOtOD cephelerde y6rl· mittir. lıgal eımltlerdlr. Babet'ler ansıada Hhılyane 
faaliyet Makalle Gnlndekl kanlı JGl8 dnam etmltlerdlr. Yeril Ba •••tta 2 ltalyu ılhayı Somali cepheılade Italyın blr ıavıı olmuştur. TIAre'U çe· 
boıuımalanı lnblur etmektedir. kolordu Bronoı dıjmdı bir ve 10 yerU uker yualanmlf, uçakları faaliyet «Gltererek lı leler bo ınııta ltalyan'ları 
Itılyaa reımlA tebllAlne ıöre Babet kablletl ile tlcldetU bir 2 a1ker 6lmlft6r. Uk .. f larda bolanmoı ve bazı mevkilerinden atank mGblm 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·-----·--·-·-·-·-·-·· yerleri bombucbmın etmlı · ııylıt verdlrmtılerdlr. Ba çete· 
M. Mussoliai ve logiliz Sefirinin Konnşmasına Rağmen lerdJr. lorla R11 Seyyam ve n .. Kıe-

lngiltere, Süel işlere 700 
Milyon Sterlin Ayırdı. 

-----------------------1 .. --------------------~ 
Mısır' da Yeniden Soel 1f edhir Alınmaktadır. Sellum 

Dağına Da Toplar Yerleştirildi. 
lıtanbol, 7 (Gnl) - Lon · 

dra'dan blldlrtldlrlldlAI•• gire 
laglltere, dealı, kara ve bHa 
kanetlerial artıırmık Osre 
yekıacla bayak bir faaliyete 
geçecektir. Yalaıs, halk ıraııa· 
da endlıe ve heyecan ayındır · 

mamak lçlo ılmdlUk 700,000,000 

ve uarkın merdivenlerini mütema• 
diyen tırmınıb çıkmaktadır. 

V atandaolar, ekuıeAe tıbanül 

edf!n unun beher kiloıuna eaawn 
iki kuruıtan fala baAday koruma 
ve muamele fergiai ödemektedirler. 
Bunun ilıtüne bir de maliyeı f iati 
ile ibtiklr JNIY1 aynlırea, elbette li 
ekmek mea'elen sarpa l&l'IDlf de· 
mektir. 

Belediye, iti formaHteden ge· 
çerken, belediyeye rakib olan ve 
piyanda hAkimiyet kurao firmalar, 
gene banka buğdaylan Qzerinde 
çoktan faaliyete geçmiılerdir. 

JıleeelA, bunlardan bir firma, 
bankadan daha geçenlerde 1500 
ıon, halli biru daha f aala bntday 
ıatın almııbr. Bankaaıo, fiatlerin 
durmadan ydUeliıi gilnleriDde bir 
firmaya bn kadar bugday aatmaaı 

hakikaten hayrete ıayandır.. Ban· 
b bu ıuntle hareket edecek, 1•ai 

ıterllnllk bir tabal11t ıyrıl · 

mıtllr. 

Iaıaabal 7 (Ôsel) - Rom•· 
dan bUdlrlliyor: 

İnglltare'ala Roma elçlll ile 
Sinyor Monoliul m61Akab bık· 
kında heaGlı hlblr tebllg H· 

rllmemekle benber, bo mali 

stokunu mabdud ellere aktaracak 
olduktan aonn, elbette ki ortada 
hiçbir teY dc&iımeı. 

lıte laUlnde durulacak aokta• 
lardan biri .. 

Belediye h•niı tuanurlar için· 
de vakit geçirirkea, oaa ntib olu• 
lar, kendilerine dGteni yapantlar· 
dır Ye hergGn halkın gırtla&ıııdm 
toplanan yirmifer, otu paralık, bi· 
rer kuruoluk ekmek farkı, batkala· 
rının baalannı doldurmaktadır. 

Şu vuiyelle yapılacak eey, İl· 
baylık mabmmın piya .. yı biuat 
tedkik ederek alınman aarureti k .. 
ıinleten çareleri Bakanlığı, banka 
genel merkeaine Ye belediyeye bil· 
dirmeaidir. Bankaca, bayl..k partiler 
halinde mahdad bir veya iki mflee
eeaeye aabf yapılma11 da durdu· 
rulmalıdar. Çftnkü bu derecede top
lu aatıı, İzmir boraau tarihinde az 
görlllmflı bir hldiaedir. 

ANADOLU 

katta mtl&akerelerln kift dere· 
cede lakltaf etdAI ıalamlo olan 
m•klacbr. 

Loadn, 7 (Gsel) - Casele 
lerta Roma' dan alcbkları ha· 
berlere gGre M. M1111ollal ile 
lapUı b4ylk elçlıl aruındıkl 

Mh gtlDkl koaa...-alardaa eonra 
dorumda bir Mlah bıtgötter · 
mltalr. : 

İttubal, 7 (Telefon) - 1'a 
hlredea bildiriliyor: M111r hl· 
kt\mttl ehemmiyetli madafaa 
tedbirleri almaktacllr. Sellam 
d11taıa mabtellf yerlerine ığır 
topl.r Ye hnı topları yerleı 

tlrllmlıtlr. Bah ıınırlarıada 

Trabloıprba doAro bir çok 
yollar yaptmlmaktadır. Ayrıca 

Jtabl're ye I.keade'rlye ır11ıa 
da da bir otomobil yolu yap 
tmhyor. 

lıtanbal 7 (ÔHI) Londradan 
mber nrlllyor: 

Iagiltere'aln Romı elçlıl ta· 
nfından gladertlea rapor, la· 
glll• kıblnetlnla bag0nk6 ıop· 
lıatıııada konuıalmattar. 

lıtanbal, 7 (6zel) - Royter sa kanetlerladen oldagu anla· 
ajınıının Adiı-Abıba'dakl ree eılmııtır. Sabahı kartt ltalyın· 

mi~ çevenlerden aldı~ı haber- - Sonu ' ncCl yü%de -

Yeni Bir Endişe Doğdu 

Almanya Zecri Tedbir· 
lere iştirak Etmiyeceld 
Verilen Cevabdan Birşey Anlaşılmı
yor. Alman'lorın Bu Vaziyet içinde 
Fırsat Bekledikleri Söyleniyor. 

~~~--... -t91---~~~ 
lltanbol, 7 (öael) - Cenev· Diln 18 ler komlteılnln iç· 

re'den blldfrtllyor: tlmaıada traaılt mea'eleııl mil· 

M. Bitler 

sakere edllmlı n balen hOkmCl 
cari olan kontoratlar ve kle· 
ring n gaaete, kitap lthılitı 

ILonuıulmuıtor. 

Almıaya'aıa c~aevre kon· 
ıolosunua uluslar ııoayeteıl İa· 
glllı kAtiplfğlne yıptığı bir 
demmrıta Almanyı'nıa zecri 
tedbirler hakkındıld noktal 
DHarıaı blldlrmlı fakat uloılaı 
ıoıyeıeıl mahaf 111 bana, IOI· 

yetenin memorandumona cevab 
ıelAkkl etmemektedlı:. 

Uloelar ıoayeteel mıhaf ili, 
Almaoya'aın resmen vereceAI 
cevaba bnyak bir ehemmiyet 
vermektedir. Almanya'nıo ltal· 
ya ile ticari mOnasebetlerlnl 
keımek ve bozmak istemlyeceğl 
anlııılmıktadır. Umumi kanaat, 

- Sona 2 lacı 7Clıde = 
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G lÜJ ll'i1 cdl lY z 1 G lY ll'i1 lUı ll'i1 T e o v a z o 
T e O gıra iF Da ır 0 Zorlama Tedbirleri Piyasa:İzmir~an~y•· 

p 't 18 K • • • rına Şımdıderı 
ayas a .. ışının mızı Müteessir Etmiyecektir Moracra~.ı~r v~r·~ 

Tevkıf ı Asılsızdır. • ı.ıaoboı, 1 (Ô•••> - .Ec••b
1 

d bl lzOJ t -- · - it l S tt ""' M il B k Mil'1teriler Bulun u hiiklimeııeatn rçoğu, Ç k E 'I R .d,. T ı· . . a yaya a ıgımız. a ara aş a .., areıuıusaı pao•y•rıua ıot1rak ef' er es tem e eşı ın es ımını - lemek Qzere btikftmetlmlze OJÖ' 

1 t d • ""• • H h • D y J J Ankara, 7 (Özel) - balyaya karşı alınacak zorlama tedbirleri hıklundıkl kanun lly l haeı, racaat etmlıler ve bu busu:;~ 
S e ıgt m) z a eri e 8 an an 1Y0 r • bug6n kımutıya gelmlt ve derhal mOzakereye konmuıtor. kendllerlnlo tenvir edil melet 

-----.- ItgUI makımlır, zorlama tedblrlerlnloa
1

plyıeamızı çok mDteeeelr etmiyeceğlnl eôylftyorlar, çilo letemtılerdlr. 
Ankara 6 (A.A) - İeıanbulda çıkan Tan gazetesinin 4 ikinci kO Italyaya eıtıığ•mız mahıollere başka al1edar bulunmoıtur. ----

ıeerJn 1935 nOıhasında Suriye . Türkiye s1nırıoa yakın Payaeıa Devlet Oeniz 
Atatürk'e sulkaed hazırlamakla mazouo 18 klşloln tevkif ine ve 

teeJfm olmıyan eekf zabitlerden Ahmet Sorar'un jandarmalar Numara 39 Doğu ille- Yolları 12 Vapur 
tar.tından öldürüldüğfioe ve Çerkes Etem ile kardeol Reşfd'lo . rinde Kurulacak Daha Ismarlad•· 
teellmlol Tör ki Yt! konsolosunun lstedJğioe ~dair olan haberler 

uıleız ve oydurma olduğunu bildirmeye Anadolu Ajansı izinlidir .. Son Italyan Resmi Tebligw inde Vazi- Yeni lspektörlak 
ANADOLU - İstanbul muhabirimiz, Tın gazetesinde çıkın 

bu haberi aynen bize verdt~l glhl diğer İzmir gazeteleri de ayol l N } Gö I •ı kt d • Ankara, 7 (özel) - Doğa 
felgrafı almışlardı. ye ası s erı m e e 1 r illerinde kurulacak yeni genel 

••• 
Uluslar Sosyetesi Tür
kiyeden 'de Eksper istedi 
Bir Komite Daha Kuı·ulacak ve 

Zecri Teehirlerle Uğraşacak! 
~-~---~------

Cenevre, 6 (A.A) - Uluslar sosyetesinin neşrettiği resmlğ bir 

tebliğde bildirildiğine gôre, 18 ler komlteıl nlhayet usul hd::· 
k1nda bir teklff kabul ederek, Türkiye, Sovyet Rusya, Iepanya, 

Polonya, Yugoslavya, Romanya, Yunanistan, İneç ve İevlçn 
hOkô.metlerlnl zecri tedblrlerJo tatbiki işi Jle meegul olacak bt.r 

tlli komite teşkil etmek Gzere ekeperlerlni tayin etuteğe davet 

eylemlotfr. Bu t411 komite 18 2 inci Tetrlnden eonra toplanacak 

ve bir .mOddet için daimi eorette içtima halinde bulunıcıktu. 
••• 

Haheş'ler Para-istiyorlar 
lngiiiz Malından Başka, Kelime

lerine De Boykot isteniyor. 
letanbal, 7 (özel) - Tdbuna gazetesi, lnglllz'lere ve İngiliz 

mallsrtna karşı boykot tavsiye etmektedirler. Gazete, ayni zı · 
manda İtalya'da mel'cad ve kullanılmakta olan İngflfz malları· 
nın mufassal bfr lfııtesf ol neşretmiştir. 

Bazı mebaf 11, İtalyanca'da mftstamel bazı 1nglllzce kelimelerin 
de ko llaoılmam1B1 larL'flarıdır. 

lsıaobol, 7 (özel) - Habeş hftkumetl, uluslar sosyetesinden 
letlklAllnl kortarmık savaşını deHmmı tem[n Jçln m!ltf mfi:ııa 
beret let~rulştlr. 

••• 
Italya ve Habeşistan 

Her iki Millet Muhtelif Cephelerde 
Ne Kadar Asker Blunduruyorlar? 

- lspektörldk hakkındaki lAylha 
lıtanbul 7 (Özel) - ltalyıo propıgandı bakanhğı 39 namı bugıln Kamutayı gelmlştlr. 

ralı resmi tebliğ ıudur: 

Taarruz bu sabah tekrar başlamışt1r. Yerli ordunun birinci 

kolordasu, Gondl dağındaki Habeşleri defederek Joraltayı logal 

eyldmlştlr. Habeıler telefat vermtılerdlr. Bizim zayı•lımıza gelin· 
ce iki zıbltlmlz yıralınmıı, iki nefer cllraılş ve yerli aakerden 
on kişi yaralanmışlar. 

1ldncl kolordumuz llerllyerek Çeıdıkakayı ı,gal etmlıtlr. Tlg· 
renin garblnde ileri harekAta de'llın ediyoruz. 2300 metre yak. 

sekliğindeki dağ dı elimize geçmlııtlr. Maymede, Karandı dı 

legal edllmlt ve Makalle yolu tamamen elimize getmlıttr. Mıkal· 
lenin ytlkeek tepeleri, Habet çetelerinden temhılenmektedlr. Tıy · 

yırelerfmlzln fıaUyetf tlddetll •e devamhdır. 

letanbul, 7 (Özel) - Azmıra'dın haber verlldlğlne gôre, İtal
yan orduları. llerllyerek Takaze'yen öıeye g~çml11ler Ye Babet 
kovvetlerlnl pftekllrtmftelerdlr. 

~~----ttH• ..... t--~--

J urnale Ditalya'nın Son 
Bir Makalesi 

••••• 
İstanbul 7 (özel) - Roma'dı çıkın (Jurnale Dltalya), yazdığı 

bir makalede diyor ki: 

"fükl mftlleflklerlmlz, bu ayın 11 inci gdnft genel enıştın 

sonra bizimle beraber elde ettikleri muzafferiyeti kotlolayacak· 

lar, bir hafta sonra da ltalya'yı açhğa mıhkftm eylemek lzre 
zorlaroa ıedhlrlerl alacaklardır. Bflmolldlrler ki hu zorlama ted · 

birlerine devam ederlerse biz de ona göre kareılık alacık ve 

lcabederee harbetmekten de yılmıyıcağız." 

Tamşvar Takımı 

IEltanbul' a Geldi .. 
İstanbul, 7 (Ôzel) - Bük· 

ıeş'ten haber veriliyor: 

Tamovar spor takımı, iki 

maç yapmak flzere bugün bo· 
raya gelmlştlr. 

Habeş Gö
nolloleri. 

letınbol, 7 ( özel ) - Mar· 
ıilya'dın haber vertllyor: Bu 

gGn Babet'lerden mGteşekkll 

bir gôniUlG kaflleel, Clbutl'ye 

milteYecclhen hareket etmlttlr. 

Genel Savaşta 
ölen Fransız'lar. 

Iııtanbol, 7 (ôzel) - Parl&· 
ten bildiriliyor: Sa bakanı Ko 
looel Tayrl, bngOn öğleden 

sonra, gemi 111vaıta maktul 
dDşen Bil bakakanhğı memur· 

lan için yapılan anıta bir çe· 

lenk koymuotur. 

B 1 K I• • • •• ld •• k Sırp Kabinesinde 
U gar ra illi 0 Urme D v• "kl'kl Ol k . egışı ı er aca 

Istiyenler Ne Olacak? 
··-. -· İııtanbul, 7 (ô.zel) - Sôfyadan bıber 'eriliyor: Kral aleyhine 

tertih olunan eulkaetta medhaldar oldukları anlaoılarak barb dlva 
moda muhakemeleri devam eden suçluların son duro11ması olmuş 

ve buolann idamları ietenmi1Jtfr. ....... 
Amerika Tekrar Ediyor 

İetaabol, 7 ( özel ) - Bel· 
grat'tan haber veriliyor: Y o· 
goslavya'nın dahllt ,·uruma, 

siyasal çevenlerl meıgul etmek· 

~tedlr. Kablnedn bazı değişiklik· 

lt:r olacağı söylnlyor. 

Yuoanistaı1'da 
Bir Tayyare DDştii 

İetaobol, 7 (Özel) - ltalyan m~nabfl, Habeşistan hareketlerine 
iştirak eden Italyao kuvvetlerinin 280,000 oldağunu söylemek· 

tedlr. Makalle Gzerfne yürüyen ltalyan kunetlerl 110.000 kl1JI · 
den milrekkebtrr. 

İstanbul, 7 (Özel) - Aeınara'dau verilen haberlere göre 1Jimal 

cephesinde Tona gölü channda Habeo'lllerln 100,000 ki1Jlllk 
bir kuvvet topladıkları anlaşılmaktadır. Raa Seyum da Apansl 
gôlO clvaranı tutmuotor. 

, Avrupa Işleı·ine Karşı Bitaraftır ve 
ödevini idrak Etmektedir. 

lsııabul 7 (özel) - Yuna· 
nlstandı eekl Falerde askeri 
bir tayyare düşmtış ve raklb· 

lerl olan ikinci mül4zlm J!or· 
telles ile ihtiyat zabiti Şollakos 

••• 
Petrol Ambargosu 

~~~~~------~~~~~ 

Don Onsekizler Komitesinde Konuşuldu. in· 
giliz'ler MOşterek Hareket istiyorlar. 

İıtanbol, 7 (özel) - Cenev· 
re'den babpr veriliyor: 

18 in komitesi, bugdo de 
konuşmalarına devam etmlıtlr. 

Londra'dao alınao haberler, 
Kaoada'nın fstedlğl peırol am· 

hargoeu hakkında İoglltere'de 
temayill gösterilmediği gibi, 

18 ler komitesinde de hona dair 
bir kırar verllmlo değildir. 

İngillz'ler, petrol lsıihBBI eden 

bfiUln devletler • birleşmeyince, 
petrol ambargosunun mevzuu 

baheolımayacağı kanaatinde 
dlrler. 

Ztrı Amerik:a'hJar petrol pi· 

yasasında yalosz kahrltraa ken

dileri için tehlikeli olacaktır. 

Ankara'ya Bir 
Rum Jleyeti 
Gidiyor .• 

lııtaobnl 7 (özel) - Patrik 

vekilinin beti. anlığanda olmak 

üzere teşekkftl eden Rom he· 

yeti hük6metfmlzle temasa gel · 

mek Qzere bogün 

hareket eyleı:iıletlr." 
Ankara'ya 

İstanbul, 7 ( Özel } - BJrleşlk Amerika Dış itleri sekreteri; 
radyoda lrad ettiği nutukta Amertka'nın bttraf hğmı mftdafaa 

etml11 ve 1914 tenberl cereyan elmio olan birçok b4dlselerl eJ?a• 

ladıktao eonra Amnlka'nın son kararının Avrupa iolerlne karşı 

bitaraf olduğunu bildirmiştir. 

Ayni nutukta elllh ambargosundan babııetmlo ve Amerika iç· 

tlmal heyetin bu boeoeta uhteslne dOten vazifeyi mildrl olduğunu 
eôylemlştlr. 

••• 
Almanya· ÇekoslOvakya 
Dostluklar Normaldir. Mazarik'in 

Vücudu En Boyok 1'eminattır. 
Jstanbol, 7 (özel) - BerUn'deu yazllıyor: M. Edvar Benes'in 

Çekoslovakya mecllelnde lrad ettiği nutuk Almanyı'dı iyi tesir 

ler husule getirmiştir. 
Yalnız Alman mehaftlf ÇekoeloHkya'dıkl Alman ekalUyellerl 

kaklnoda daha mllHld beyanata intizar etmekte idi. 

Prağ mebafUI, Almanya ile Çekoslovakya arasandakl mdoaae· 

bıh normal görmekte ve Almaoya'dan ekalliyetler mes'eleelnde 
hOınil niyet beslemektedir. 

" Mazulk'in vilcudu, Almauya'y• kartı en btıyak teminatlar~ 
denllmektedlr. 

ölmDotar. Tayyare de parç•lao· 
m11.ı11r. 

Sovyet Rusya ve ha· 
vacılık 

Ankara 7 (ôzel) - Sovyet 
Rusya hnae1lık teşkllAt,ı arsı· 

uloeal havacıhk eoeyeteelne 
kabul edllmlttlr. Bu mOn1Be· 
betle TOrk hna kurumu baş · 

kauı Fuat Bulca Sovyet Rusya 

hava korumu başkan1Da bir 

kutlama telgrafı çekerek yft 

rekten tebriklerini bildirmiştir. 

Parti Kongresi 
C H.P. İlslçeşmellk nıblyeelne 

bağlı Kalafat ocağunn yıllık 

kongresi evveUd aktım toplan · 

mıt, yeni yönetim kurula baş· 

kanhğına Sabri Ahşık, iiyellk· 
lere Mebmed, N ured :Un, Adil 
ve Akif eeçllmJılerdfr. Y eol 
kurula maval fıkıyetler temen· 
nl ederla. 

O tel 
Iııtaobol 7 (özel) - .,, 

0
• 

deniz yolları, Belçika ve 1 
1 

otuz f lrmatarından mtıtetekkl 
e l•· 
bf r gruba 12 tapar ısaıır d• 
mıştır. Yeni vapurlar yakıll 

bitecektir: 

Parti kongresi k urulıJ 
Ankara 7 (özel) - C. S· 

Partlııl genel yönkurulooıJll 
1 Jf' bogflnkd toplantısında part 
bil' lerl ftzeılnde gôrftşınelerde 

lunulmuştur. 

Pamuk_V_e-Ze-ytinysğı 
Son hafta içinde İzmir 11' 

maoından İtılya'ya 500 balY' 
pamuk ııat•lmıştar. 

Pamuk flatlerl 7 5 11nd0l 
yilkselmfşıJr. 

• 
• • oo· 

Zeytinyağı flatlerl son g ıt• 
lerde yOkıelmeğe baolaaut' 

ıll 
Zeytinyağ• satışları barıre 
oJmaktıdır. / ----------Yeni Bir 
Endişe Doğdu 

_ Başı 1 inci yüzde - d 
Almanya'nıo fıra1ttau teılf~,,~ 
elyaeetlnl tıldbettlğl merke• d· 
dedir. Almanya'nın zecri 1" ll 
birleri kabul eımemeel lbtlcP' 

endişe uyandırmaktadır. ı\l· 
htanbul, 7 (Telefoo) -

b rb• 
menlar; ltalyan · Dabeo • f' 
m6nasebetlle ltalyıa'ya k•' 

blkO 
zecd tedbirler kararını tal ,

111 iştirak etmemektedir· Itı1Y11 

0 'oJ yapılacak ihracat Almıoyı kit 
iç durumunu aarsarea o . " 11 

"'''' btlkftmet tedbirler alacı 0 
Cephane ve silah amJ>ırgo' 

08' 
nıes'elesfne gelince uluslar ~110 
yetesl henQz karar alrJJ8 

Almaova zaten bana kararl•f 
tarmıa Ye tatbike ba11lamıotı· ., ., l'•' 

Istanbol, 7 (Telefon) - , , 
rle'teo bildiriliyor: It1lf• ;,. 
ihracat mee' eleelnde AlrJJ•0 tt 

. d• nıo almıt oldagu vaziyete 
1110

, 

Malen gazetesinin Cenevrtı f' 

hıblrl gazetesine bir yaı• y• ,, 
' C peft mışhr. Almanya nın e ,,,. 

konsolosoaon uluslar sosr• ı.f 
kk d .. sine zecri tedbirler ha ıP "' 

mOracıat ve tehllğlodeo IJ)I 
1 

d•~·ıı sadı oe olduğu anla11ılama ıl>l 
yazan bu gazete; Amerika gkıl· 
Italya'ya çok uzak bir bil lf' 
metin bile zecr1 tedbirlere 

0 •o• 
tlrak ettiği halde Almany•d 

8
. 

' o bu hareketinin Italya yı " ,..,,, 
tane bir hareket taklb e b" 
mıkaadlle yapıldığından IJOP 

edildiğini yazıyor. 
0

. 

İstanbul 7 (özel) - AlcP• 
0

. 

ya D•o itleri bakanlığı, AloJ•tl· 
yanın zorlanma tedbtrlerine to l>I 

d ecoe rak edeceği hakkın a 
0

, 
yıl• gazeıelerln yazdıklırıoı 

11111 
mış ve Almanya'nın zorleO 

0
, 

tedbirlerinde yer aJmıyıcag:tr· 
resmi bir tebliğle blldfrrJJ•O 

11
• 

Bertin matbuatı, AlrJJ•::"ı 
nm lbtldni maddeler bakk•P ıdO' 
programını tanzim eımlt 0 efe' 
ğono ve hllAfına hareket d~t· 
mlyeceğtoi ileri sürmekte 

... • ;ı; nste rransrz "'Ye ı CUIJÇl\'t'CUll 
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Palavra, Gülmek 9= a lr' 'Musikimiz .. 

• 
Somurtmak iş Kanunu Ekmek işinde Belediyet.l~QtQn Piyasası Mnsıktmtzın 1&tahma çahşı. 

V l • O 8 } • yoroz. Halk terkılarana yer 
Pragda yeni bir cemiyet tef. e şçı urumu • o· Idd. sraret enıyor veriyoruz. Beynelmilel muel · 

~il edllml11. Bu cemiyetin aza •, •, • DJD Jr. J8Sle - , •,., kiyi, yeni TOrk moslklslnlQ 
ıırı, gftlmekle meegul lmftler. Mfltehassıs Bir Heyet ftç Yabancı Reji, hedefi ve eııası olarak ahyoroz, 

Oraya gtılmeğl seven, gtUmeğl Tetkikat için Geldi Tü O S Al ki Bir taraftan dı yeni metod ~ 
•rzu eden ınsanıar gtrıyorıar F iat Yüksekliği ne Ziraat Bankası.. t n atın aca ar ıara vurulma,, gaıb ıekntğhlO 
ınıı. Her yeni azanın .kabul Ekonoıi.t bakanlığı iş ve iş· TOUln piyasasında f laller uygun ve armonfae edllmlt 
ltler11lmlnde de bir 'det varmış: çiler bürosu direktörlerinden nın Seheb Olduğunu Bildiriyor.. yftkeelmeğe bıılımıştır, Dön eserler çıklrmağa çahşıyoroz. 

Eğer yeni aıa uzun boylu Haluk ve Kasım ile memleke· · _ ıkşıma kadar muhtelif mınta · Bu çalışma ve d.dfnmede bek· 
ise, fkl tarafında çok kısa boy· tlmJzde iş .kanununun tatbiki Son zamanlarda buğday ve Ôğrendlğlmfze g~re buğday k:alarda kumpanya, inhisar ldı . lıyız. Çünkü buna muhtaçtık. 
in aza, eğer boya kl8a ise iki için çağmlan mütehassıs Dr. un plya&1sıoın yilkeelmesl yi1 · flatlerlnln ytlkeelmeslnde Zira· reıl Ulccarlar ıınf1ndan mil· Fakat diğer taraftan bu ala· 

ozon boyla aza bulunurmuş. Velgert'den mOrekkep bir he · zftnden ekmek flatlerl de mO· at bınkaeınıo plya&aya çıkar· bayaa edtleo 16Uln miktarı franga kftçilk parçalarımızda, 
Yani iki direk ortasında bir ye~ dün şehrimize gelmlııtlr. temadi yen yft~ıelı.....:ıktedlr. BI dığı buğdaylarm muhtelif glo· yedi milyon kiloyu bolmuştor. gOIDnç, aksak, maekara bir 
futbol topa veyahut ta iki Weyel, dön Ubay Fızh Gft· rlnci nevi ekmeğin kilosu 12,5 ko· lerde f lıtlerlnlo yilksek açıl· Flatler geçen yıla g6re yftzde edebiyat almıı yürOmOt balo· 
kubbe arasında bir minare dl · leç't ve Parti batkını Avni roş oldoho halde dün fmnmler (25) nlebetlnde yftkeektlr. Ak· nuyor. 

l!ı mısı Amil olmoştor. Şarbaybk; hl k d h 
Doğan'ı zJyaret etmiştir. Tecim tekrar earbaylığa başvurarak ııar m•nla aBJn a enftz pi · Gazel bir muelld parçHı 

l'eğl.. k k k 1 bono llbaylığa bildirecektir. yasa hararetlenmemlş vaziyet· l"l d • l h 
Bizim palavra kulftbü bun· odasına da giden heyet, genel e me nar mm artm maeını Şehrimizde orta halll blr,.ok tedlr. Eo nefte til.tDnler henG.z "o e, san a sız, eyecanınz, 

d h b d 
1 

d sekreter Dr. Mehmet Ali Eten'le tetemlelerdlr. Y pis bir gO.ftenlo, b~dlf zevki· 
an a er ar o onca, oramı · ayleler bile birinci nevi ekmek satılmamaktadı.-. İyi f tat bek· mlze avuç nuç istikrah f1rl1.1t• 

..... L d DÖril•müa ve kendlelnd Fırınmlar; son ""'nlerde on 
-ış, .en l mesleki teşekktıUl · " v v en ya· """ ylmtğ6 baıı.lamı•lardır. leomektedlr. k d b' l 

ki 1 1 1 
f lallerloln tekrar yükseldiğini ._ " maeı a er acı ırşey o amaz. 

n11 bo uzaktald yeni eserini paca arı nce eme ere esas ol · İki haftada tfttQ .. re'-oltesl · k iddia etmektedirler. Belediye on fabrJkaeınm h· .. ~ Dan, bizzat böyle bir parça 
tebrik etmiş. Yani (Mestanele· ma Ozere bazı mahlmat al· nln yarıernı yakın mlktarmın dinledim: 

Şarbayhk bo maracaat iize letilmesl ve Ziraat bankasJDın 
rln birbirine arzı huh1ao) ıek · mıştar. rlne tetkiklere başlamışlardır. sstııa çıkardığı buğdaylardan mftbay1a edilmiş olması çok Temiz bir beste idi. Armo· 
Unde bfreey... Çizilen programı gôre heyet Şarbaybk; Ayraca Borsadan bir kısmının fabrikada un ha· şayanı memnuniyetllr. Bir ay nlzl zıırareız . Çahş ve teganni 

Şimdi bilim palavracılar ara· şarımızda on gün kadar kala· içinde plyaeada hiç UlUlo kal- edJş de tertemiz. Fakat güfte, 
cak ve bu mftddet za;fıuda buğday f latlerlnln yök.selmesl llne getlrUdlkten sonra plyaea- h 

Bında, kendi davalarının yayıl sebeblerlni tetkik elmiş ve bo· ya arz için şarbaybk İlbaylı~a mıyacığı ta mln ediliyor. o kadar herab, o kadar zevksiz, 
nıış olmasından dolayı büyftk memleketimizde iş kanununun b b Çek Ultftn njtılnln ftç mil- acemice ve lbtldai idi ki, bes· nnn se e ini leeblt eylemiştir. beş vurmuştur. 
bir sevin~ hft.kiim sürmektedir. tatbiki için yapılmaıu gereken yon kilo, Macar rejfsln.lıı tenin bende uyandırdığı biitQn 

lince hık verm"mek, tabJi melerde bolonacaktar. e Jr ec JSİn e jlelnfıı 2,6 3 mllyoo kUo t0t6n pördil. 
Palavra olduktan sonra hu ee · hueuslat 1lzerlnde eeaelı incele· ş h • M ı • d 2, 775,000 kilo, Avusturya re· intibaları bir hamlede silip · eü· 

lnaafeızllk olur. Heyet en evvel şehrlmfzdekl satın alacakları haber alınmış Kafiyeler perişan, duygular 
belli bışlı fabrlkalen gezecek - tır. Macar rejlel için lOlQo giilOnç ve manaaız, ifade ve 

BeD, palavra koltlhtı erka· Dü Müt fj • k 8 J J K ) bını, ıekl lneanlar olarak telAk· ve işçileri fo haıcudı görecek· ll e errJ 8ZI Ş er On UŞU • mfibıyao etmek~Ozre lstınbul'a ean'at hak getire!. 

ki ederim. Ayni zamanda ıoh· tir. Bundan ıoora esnaf ve işçi du ve Haklarında Kararlar Verildi. bir hey'et gelmiştir. Bo h~y'et .Müzlsyenlerlmlzlo, parça in · 
hetl.,rlne fnamm vardır. Çünkfi birlikleri bOroeunda işçilerle hafta içinde İzmlr'e gelere-k tlhabmdald bu kaytslzltklerl, 

hıyatm büyük bir inamı pa doğrudan dogrnyı temasa geçe· Şehir meclisi düo akşam maeı aJikadar encQmenlere ve· ttltQn mıntak11SJn1 gezecek ve bo lAubaUIF.lerl, bindiği dalı 
lavtadan ibarettir. Fa.kıt bazı cek, işçilerin vazlyelile yakın· <- birinci reis veJdll avukat Mü- rlldl. mübayaaı yapecakt1r. kesen biçareyi hatırlatıyor. Dl· 
hı-nlık Laldel•rl ve hayıt dan alılkadadar olacak, dilekleri 1 t b L 1 d l d B d b Ü fl J . ğer t9raftao da edebiyatla oğ· 

ç... a v D r n B~aaD ığın 8 lop en J, D?SB a olunan şehfr mec- Z m, DCJr 
taroretlerl, bo palavraya bir olup olmadığını soracaktu. Sıhhiye büdceslnden tahsisat il.el flyesloden Ferruh ile, Ay· ra~anlarımız, hAIA yüksek kırıl· 
CJIA vurmakta ve şaheser bir Bu dileklere böydk bir önem münakalesl yapılmHı, belediye dma gidecek olan Ahmed Sa· ve yünlerimiz ta, B&hneye ve müziğe elverişli 

1 verilecek ve iş kanunu Kamu · parçalar hazulıyamıyorlar. 
P• avrayı, eni konu (Marifet) ayar memurluğu için bildcede nzeybeğlo onar gdn muun D p I d 
diye lneen oğollanue yuttur · taydan çıkarken bu dilekler tahelsa1 ayrılması, belediye me· sayıldı. iŞ iyasa ar a Son Abor cobur parçalar Ozerln· 

tnaktadır. lote bizim palavracılar nezar!dlkkate alınacakhr. mor ve müstahdlmlertle resmlğ Kız ensthüsQoe metresi 25 Fiatler.. de, bizzat be@te yapan bir san· 

da bono düşftnmüı ve kendi Cevad Ak- dairelerden havagazı teslsatl koro~tan deha ooblo meır,, mu Üztım, incir ve yftnlerlmtzln atkArın ne dereceye kadar mu· 
iç yQzlerloln hakiki tezaharle· kerman Manisa'da için 7 ,5 Ura depozito ahuma· rabbahk arsa verilmesi hak· dış piyasalardaki son satış flat vaffak olacağını aohyamıyo-
tfnf gizlememek istemiş ola· - kandaki nizam encftmeol maz lerl hakkında şehrimiz Ttırko· rom. Edebi bir parçanın bir 
caklar ki, başbaşa vermişler ve Tarım bakanlığı bulaşık hay· Artırma Haftası batası da bütçe encftmenloe flslne dan aşağıdaki mahlmat ean'atkAr ruhundaki akisleri 
hu kolöbd açmıçlar.. Bu ku· van haetahkla.-1 azmanı Cevad gönderildi. gelmletlr: ve lllerl, onun heyecanlarını 
IQ d AkLerma M f ' il • 1 Yerli ftrOnlerimiz u·· A L d h d ı hltab edt-1 ne kıdu yOksek pte, per e yoktur. Herkes • n an sa ya g mışt r. Mezbahada kesilen hayvanla. zum: on ra oreıeın a z v 

Palavrasmı sıkar. Oradan 8ureayıt geçecek ve Fazla istihlak Edilecek rın barsaklarını lşleylb lhrae mir mabsolft peşin 36, vaddl olursa, doğacak etıerde de o 

T k 1 k Tra'-y da'd 1 1 1 d b 22 46 h b 14 ı 27 olebette bir ean'ıt kudreti ve ıp ı çıp a lar cemiyetinde ... • a nce eme er 6 a · 12 birinci kAonn uloıııl ar· etmek hık.kının yalnız bir eeh· • an mı su u peş n · 
())doğu gibi.. londuktın sonra Ankeraya tırma haftasıdır. Bu müoase 118 verilmek suretlle belediyeye 36, vadeli 16 23 Şlllndlr. heyecan bulunur. 

Çıplaklar da öyle söylemi- dönecektir. betle btltün yordda arınma yıldı 25 . 30 bin lira varidat Hamborg boraaeında Türkiye Biraz titizlik, biraz dikkat, 
Yorlar mı?. Tabllll~e, tabiatı ve Cevad Akkerman bilhassa haftaeında yerli mal kullanıla temin edllece&I hakkındaki tek· malı 7 numara vadeli 14 lira, biraz zevk lAzımdır. MoRlkl ve 
hakikate rücu!.. şarbon heatahğı etrafında yap· cak ve üzüm, fnclr, fındıklar Uf in reddini lstlyen nizam en· 8 numara 11,5 lira, 9 nomıra edeblyaı; ne Araban mavabı, 

Yani aşağı yukarı, palavra tığı locelemelev hakkmda bir fazla miktardı lstihlik edile· cllmenl kararı kabul edildi. 15,25 lira, 10 numara 18,25 ne de bir orta kadın havası 
•ak.ınak ta tabii bir i~tlr, Jn@a· rapor hazulıyıeak ve bakanlığa cekdr. Birçok hıtlbler muhte· 933 l'e 934 yılı mftvazene lira, 11 numara 21,25 liradır. veya kaside, ne aık manisi ve· 
n kıl incir: Eondra borsasında Ce· t kk (, d d 

' 11 damarında ve rohooda verece r. Uf yerlerde, ısnama ve uazlno· btıdceel kararnamesine göre ya e e erya 1 ır. 
\ı v • p 1• 1 . · " nevin nıtvrel peıfn 33, vadeli o h R h · c-k 
ardır. Binaenaleyh palavra .1. elli O IS erımız luda konferanslar verecekler, biidcenln munzam ıahsl11t kıı· r an a mı 0 çe 
~ 22, ekstra peşin 35, vadeli 24, 
tılQbOnün vftcudonon hikmeti Emniyet kadrosunda boş po· artırma haftasının önemini an- mıada bazı d4zeltmeler yıp1la· d lskeleton 1 librelik crovn peıln 
e çok tıbtldlr. llsllklere emniyet seçim encd· latacaklardır. 12 birinci kAnun rak meclis pazartesi :günd top- 50, vedeU 46,5 dur. Nevyork 
Yalnız şu gülmek denilen meol tarafından ehil oldukları gOnft Comnrlyet alanında t6ren lanmak Qzere dağıldı. brsaııında Tiirldye malı 30 llb· 

lıeeneyl anhyamıyorum. Herkes anlaşılan Nail, Fadıl ve Htıse · de yapılacaktır. S T relik torbada peşin 17, yeni 
gru hll G -- ~l arı· CeSI• e lr mi? filmek bir san· yln atanmışlarcLr. y T l il mal pevln 15 şlllndlr: 
•t değil midir?. Gtılmek, inse· ----- - Unan ftt(ln erİ ~ bir arkadaşım var. Hiç mi hiç Metrr mikabı oobeş koruış · Yaa: Hamborg borB&sında 
•n iç varhğıodao gelmez mi? A 1 K l Ti d hl dil •ı: 1 t Anadolu malı yıkınmıı 8 8,5, k. gO.lmez. Katları daima · çatık, t na ve ava a caret o a· tın teıı t e en sa ıarı.ıee n n 

b emıl KAmil, palavra koJ(l. dudakları dalma a&ıktır. larmın neşriyatına göre, Yuna· yeniden tanzimi bakanhktan bıkıomımış 3,5 4,5 dar. 

~ 11 erkAmndandır. Para kazao· Bu beheri duyunca aynaya nlstan'de hükumetin elindeki lJ>ldlrllmlştl. Komisyonda çalı· 
t'1•ğ• günlerde onu gtıldGrmek baktı: lfilftn stoklan bitmiş -vaziyette· şacak belediye üyeliğine Reşad 
Qfo, dudaklarını iki tarafa çekip - Ben de ·dedi· bir somurt· dlr. Yalmz Adi clns olarak bh· leblebtel atanmıştır. 
tlıtkalla yapıştırmaktan başka kanlar cemiyeti açayım bari!. milyon kilo hGktlmet tdUln Bayındulık komiser veklll 
~te yoktur. Amma, bizim il· Bu da benim tqbli halimdir. stokn vardır. İlmi ve beledlze üyesi Reşad 
'Y bundan mOsteenadu. Adı Fakat düşOnüyorom; fzmlr'ln Ayol menable göre 3 buçuk Leblebici; su şirketinin bir 
~tGnde: b yarıdan fazla halkı bizim ce· mllykn okkalık bir parıl tOıüo yılhk hesa ını tetkik ederek 

Gaıeç!.. mlyete glrmeğe kalkarBB yan· Almanya'ya satılmış ve bedeli · su tarifesini tesblt eyllyecekler 
llo, bir nevi bahtlyarhkhr gın yeri bize dar gellrl nln ödenme şartları tensip edil· ve tasdik için bakanlığa gön· 

•e her kola na.elh olmaz. Benim Çımdik mek üzeredir. derecekltrdlr. 

Yok~ol Ço· 
cuklar Yurdu. 

HalkeTl ııosyal yardım komi
tesinin kimsesiz çocukları bak· 
mak, korumak ve tıbsUlerlol 
temin etmek için bir yord açı 
cağıDI yazmıştık. Bunun için 
NamazgAb'ta mtınaelb bir bina 
bolunmuetar. 

flzQm Kurumu 
ihracat Yapacak 
Aokarı'da bulunmakta olan 

Ozflm korumu dlrektörtl I~maU 
Hakkı Veral bir kaç gOo içinde 
şehrimize gelecektir. Korum 
direktörü gellnçe üzüm kornmo 
larafmdan mübayaa edilmiş olın 
üz6mlerln dıış piyasalara lhra· 
cına başlanacağı söy lenf yor. 

~ Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu akşam Kemeraltıoda lt

tlhad, GOzelyahda Altıntaş, 

Irgadpazarında Asri, İklçeşme· 
ilkte İklçeşmelf k ve Alsancakta 
Jo?.ef Jnlyen eczaneleri açıktır. 

r-----------------lllllİll----------------------1, ~~~n Tayyaıre Süınıemasn ~---· .. --------------------------------------!, 
Bogiln Anny Oodra ile kocası dünya boks şampiyona Make Schmellng'in beraber 

dikleri ve kendi hayallarlDa temas eden 1ki Hatlık ka'rıkaba illmi 

l{iıocli Out 

Telefon 
aısı 

çevir· 

Yüzlerce giizel kızların varyete numaraları - 75 boksör kızm enteresan boks maçları 
MoslkJ . Teganni · Kabkahıı • Şmellng'•n hayatı · Yetişmesi ve çok heyecanh maçlan 

Ayrıca: Fok& (Türkçe sözlü dilnya haberleri) - Miki (Fabrikatör komik) 
s~ ANSLAR: Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15 - Cumartesi günleri 13 - 15 seanslarmdı 

talebelere tenzUAth bilet verlUr - Pazar gOnü 11,30 - 13 te Uave seanslar vardır 

Bııgün: Her seansta gt~eye hüviyet Sporculara 
karllDI gôeterecek olan 

15 · 20 · 25 kuruşluk 
bilet verilecektir 

ELHAMRA '' 
1. MİLLİ KÜTÜPHANE SiNEMASINDA "' 
'' l ll lll il il l l l l llllll l l l l lll il il il il lll il il il l il l l l il l lll l l l il il lll l l l l il il l l lll l l l l lll l l l il''. 

Programa ita ve olarak : 

SİNEMANIN İKi BÜYÜK YILDIZI 

JAN KRA VFORD • KLARK GABLE 

1 PARAMUNT dQnyı bavadleleri - 2 Ankara~da yapılan 
bftyilk miting ve verilen söylevler. 

:.... ...= Bogilo matinelerde == eon defa olarak: KASTA DiVA Saat S le ltalyanca - 5 te Almanca 
7 de Iıalyanea. 



Cepheden Mektuplar ltalyan'lar 

D •• ı. •• fi- k F 1 Gene Yttrn-o ugun t{ U are el az a ~ 
8 1 d 1 mege aş a ı ar. 

Cesaret Veya Delilikmiş 
--------

Bir Gazeteci, Habeş'lerin Kuvvetli 
Oldııklarını, Tayyarelere Karşı Mü
teyakkız Davrandıklarını Söylüyor 

Malen gazetesi fr 
nln harp muha· ~ 
birinin tayyare 

llö gônderdtğt 

yazıyı dercediyo · • 
ruz: 

General Santl 

nt idaresinde hl 
rlocl Italyan ko 

lordusonun piş· 

darları, ağlebl 

ihtimal bu mek· 

tabomun Paris'e 

varmasını mü . 

teaklp .Makalle 

ye girmiş bolu 
nacakhr. 

Bu Herleylşlo, 
birinci kolordu 

DUO 3 birinci f 
teşrinden beri 
yaptığı askeri te 

tezzilhler gibi ve 

.Mat•n gazetesinin harp mu· 
ııablrinln tayyare Ue gönderdiği 
yazıyı dercedfyoruz: 

General Santhl idaresinde 
birinci İtalyan kolordosuoon 
plştarları ağlebl ihtimal bu 

mektubumun Parls'e ,·armasını 

mılteaklp MakaUe'ye girmiş bo· 
lonaeaktır. 

Do llerleylşlo, hfrlncl kolor· 

donan 3 Birinci teşılodeoberl 
yaptığı askeri leoeztühler gibi 
ve düşmandan hail hlr arazi 

iizeriode muharebe vukobula· 

cağı halı.kandı henOz blrşey 

ııôylenemez. 

Ras Guba, askerltrlle bir· 
ilkte İtalya'ya iltica etliği vakıt, 
ııafoz ve tesfrJ haeebUe balyan 

ların Makale'ye kolaylıkla ve 

harpsız gireceklerini ııöylemfştl. 

Maamaf ih, bu kadar kolay 

olaceğma göre general Saotlnl · 
nl.n ileri hareketini neden bo 

kadar geç bıraktığı suali akl11 
gelir! Ayol vazf yet general 

Manvlnyt komaodasındakl ikin· 
ci ltalyan kolordusu için de 
vardır. 

llerl.,yfş huııosnndald bca teeh· 
hOrtı izah için söylemek lı\zım 

dır ki bu iki kolorduouo ön 
•e arkasında yol namına hemen 

hiçbir şey yoktur. lıalyaoların 

işgal ettikleri geniş sahada Adoa 

ile Akeum ırahnda, çok eskl 

ve harap bir yol vaıdır. İşte 
bu kadar! 

Fakat İtalyao'Jar, işgal ve 
haıp e11f basıodao hemen yol 
yapma faaliyetine geçerek, bu 
tevekkuf devresinde pekçok 

· V ııkıa iptidai ve basit yollar 
yapmışlardır. Bu yollarda pek· 
çok otomobil ve kamyon, kam· 
yonel lşletllmektedlı. Denilmek· 
tedlr. 

Masava llmaoma 900 askeri 
kamyon ç1ka,plmışt1r. Bu ay 

içinde 1200 askeri kamyon 
daha gelecektir. Boodan ba~ka 

Surlye'den mdbayaa edilmiş bin· 
lerce deve ve katır mD.temadl· 

yen harp sahasına göodedlmı::k· 

tedlr. 

İşgal s&haeıod11, yol denilen 

bu baelt izlerin kenarlarmda, 

hendeklerinde yüzlerce bozul· 

maş, harekettee kalmış pekçok 

kamyon ve otomobil vardır. Bu 
yolların yola benzetllmeei, taş 

döşemeel a&faltlaomaeı haftalara 

mfthtıçtır. Ve bu yolların, ha· 

Bir ltabeş Rası 
klk.i yola bt'nzntllmesl de mut· 

lak surette lazımdır. 

Makalle'olo halyan'lar tına· 
fından işgali, her halde moka 

vemet elmlyeceğl muhakkak 

bir düşman karşısında mtım

küo olabilir. Yoksa, mohve 

met kararıoı vermiş bir orduya 

lı.arşı, ltalyao ileri hareketi ya 

biraz fazla cc81lret veyehud bir 

deltllk. eseri olar! 

BJrçok, blrbfrlol oaklB ha· 

berlere rağmen Habeş oldnsa 
Desslye ile Abangl göla ara· 

emda son elstem ttıfeklerle mtı 

ıell4b ve 300,000 ldşidlr. Ba 

ordunun harb levazımı, gazla 
obüs\ere varıncaya !kadar ve 
mükemel suretle ha&ardır. 

Bunun lçlndJr ki halyın'lar 
Moeava ve Asmara'ya, hava 

topları yerleştirmiş ve bir han 

taarruzu ihtf malfol tamamen 
kabul etmişlerdir! 

Habeş ordaAanun çok kuv

vetlenmiş olmasını, halen mev· 

cud ltalyan halli harb1Dı kıra· 
mıyacağı muhakkaktır. Fakat, 

tablaten kn netli mev:ıllerde 

bulunan HabeşlUerl de kahkıri 

bir hezimete oğrutmak, şu auda 
mftmkiio değildir. 

D"nee"'k ki, bu 300 bin Ha· 
beş'li karşısında tayyareler boı 
mu duruyorlar •eya duracak· 
lardır? 

H11beş'liler, tayyarelere karşı 
çok müteyakkızdırlar, Bunun 

için de gündftzleri kaya dip· 
terinde, kovuklarda aaklanarak 
ancak geceleri hareket yapmak· 
tadırlar. 

işte İtalyan'lsrın maruz kal
dıkları müşkllatlar hunlar ve 
hakiki ltalyan Habeş harbi 
beuüz başlamış değildir. 

Ne vakıt b11şlıyacak? 

Yoksa, barb böylece uzayıb 

gidecek mi? .. ---
Kızılay'ın Yardımları 

Bir yıl zarfında Kızılay ka 

roma dlspaneerlerJode 20239 
haeta tedavi olunmuştur. Ban· 
dan baııka 318 fakir mektebll 
çocuğa 863 lira ııarf ile defter, 

kltab, kalem nsalre ahnmış, 

881 yoksula 1850 lira yardım· 

da bulunulmuş; yeni açılan aş 

hanelerde 560 Hrallk yemek 

verilmh; 390 lira sarfedllerek 

6 malule eoo'i ayak yaptml· 

mıştır. 

- Baştarafı 1 inci sahil ede 
Jar yOrftmeğe baelamışlar ve 

Habeş kuvvetleri geri çekil· 

mletJr. Habeş'lerln gece bas 
kını yapmak için hazırlandık· 

lan haber nrlUyor. 
lııtaobal 7 (özel) - Adl11 

Ababa'dan verilen haberlere 

göre, Habeşler taarruz hazır · 

lıklarıoa df'vam etmektedlrlu. 

Resmi çevenlerdeo sızım ha 
berlero nazaran Habeşler ikinci 

Teşrin ayı içinde ltalyao'lar1n 

eUode bulunan lıazı enkolceyş 

kal'i olarak noktaları işgale 

karar vermf~lerdlr. 
htRnbul 7 (Özel) - Adli 

· Ababa hükumetlololn ne,rettl· 

ğl resmi bir tebltğdr; Scball 

vadisinde Habeş kollan tara· 

fıodan lkf ltalyao tayyaresi 

dli~iirüldilğö ve fçfnde bulunan 

subaylar He pllotlarrn öldüğü 

blldlrtlmektedlr. 

İstanbul, 7 (Özel) - Harse· 
göneylnde çok şiddetli çarpıı 

melar olmoııtur. İıalyan'tarın 
rüc'ata mecbur kaldığı bu mil· 
sademe eonuconda iki İtalyan 
zabiti, lkl yerli İtalyan zabiti 

ve pekçok İtalyan ask.eri öl 

müştilr. Babee'lerln telefatı da 

fızladır. 

İtalyan'Jar, Makalle'de önemli 

miktarda Hebeıı kuvveti bolon· 

duğooo da söylemektedirler. 
balyan uçakları Habeşlerin gece · 

harekatını projektc'Jrlerle tar8' 

eud etmektedir. 

lıtaobul, 7 (Özel) 
Ajansı blldJrl,or: 

Stelanl 

Son yağmurlar İtalyan ileri 

harek.Atını g'ftçleıtirmlştlr. Cep 
helerdeki askerler, ttUAlu hıra· 

karık kazmalara earılmıelzr ve 

yol yapan ameleye yardımı baş 
lamı şiardır. 

Adls · Ababa. 6 ( A. A ) -
Bog6n şimal cepheıl ordoeondın 

gelerek ögle 6zeri borada ne'· 
rolonıo bir teJıılze göre Mı 

kalle etraflDda elddetll bir ma· 

harebe başlamıetır. Dftn akıım 
ltalyan kıtaatı baek:ın şeklinde 

şehre glrmlşlene de Habeş kov· 

vetleri geceleyin şehre karşı eld· 

detll bir taarruzda bulonmuı· 

lar Te blr boçot ııaatllk gôğlle· 

gôğ6se bir mD.cadeleden sonra 

Makalle'yl tekrar ele geçlrmle· 

lerdlr. ltalyan'iar çekilirken 

ölO ve yarahlarını muharebe 

meydanında bırakmışlardır. 

DJğer taraftan; ceuub ceb· 

besinden g11len haberlerde Se· 

beli bölgesinde de şldd«'tll mft· 
sademelcrln başladığ\ blldlrll· 
mekıedlr. Habeş kuvvetleri çe· 

dn bir mukavemet göstererek 
müstahkem mevkilerine doğru 

çekilmektedirler. Habeş kuvvet· 
lerlnl, ordo kumandanı Ugaa-

nos idare etmektedir. 

Habeş'lerln perşembe gft.nd 

geceleyin kuvvetli bir mukabil 

taarrazıl• bulunaeaklan bildlrll· 
mektedlr. ltalyan uçakları ye· 

nlden Gorah11I bölgesine bir· 

çok: bombalar atmıılardu. 

Adfgrat, 6 (A.A) - Stefanl 
Ajansı bildiriyor: 

Son zamanlarda Habeş'ler 

hareketlerini gizlemek için çok 

ihtiyatlı davranmakla ve bir 

noktadan; başka bir noktaya 
gitmek için gece olmasını bek· 
lemektedlrler. Maamd ih BRbeş 

kuvvetlethılo türlü hareketle 

tini görm.-ğıı muvaffak olan 
ltalyan uçakları müşahedeleri 

nlo yazılı bulunduğu kOçilk 

kırmızı bayrakları atarak gör· 

doklerilll ltalyan otoritelerine 

• • • lllllUlllZ.uiıheUH ı a 

Son Harbde iki ltalyan U~a~ı 
Ateşler l.;inde Düşürüldü. 

Habeş'ler (;ece Baskınları Yapıyorlar, Son Yağmurlııt 
ltalyan ileri . Harekatını 

Güçleştirdi, Bugün Makalle'ye Hücum 1 Ediliyor. ____ _.. ________________ .. ı~--------~~----..... -
1stanbul 7 (özel) - Asma· rılarak l11tlbkamlar yapmakta· hükumed, Habeşletaııda h•~ 

ra'dan blldlrlldlgloe gôre Ma dırlar. İşgal edilen yerlerde yol eden gön611Glerlo ltılyaa• 
kaile moharebeelode Habeşler inşasına ve teiefon tesisatına allelerlnln emrine 80 nı111°0 

tarafındU..a pllskQrtO.ldöklerl ha başlanmıştır. Uret tahsis eylemlt lmlş. 

bet verilen İtalyan kuvvetleri Raıı Gükea kolu çok: üsah Tepeler ilıota edilmiş: 
yeniden taarruza kalkıyorlar. bir yerde mevki tntmuştur. İıtanhol 7 (özel) - }\·aı•· 
Tayyareciler Kendilerini Adlgrat'ian blldltlldlğlne göre radan haber verlllyor: 1 . .,ıy•0 
Kurtaramadılar: Makalle ôu(lnde Habeş'ler; ordolar•nm birçok yerlerde 

f atan 'ıol 7 (özel) - llabee ltalyan ileri hareketlerini gilç· paHjlar aldıklarını 'le BrlyolO 
orduluriyle İtalyan k.ovvetle.rl leştlrmek için tedbirler almakta kovvetlerlnto birçok tepele~ 
ara!nnda vokua gelen son kanlı ve çahşmsktadırlar. İki taraf ihata eyledlkl.,rlnl, Makalle'Y0 

muharebede Bab"şler tarafın · kuvvetleri arasında ÇHpışmalar telnar yaklatbklarını Parle g•· 
l 1 b •. dan dütbrölen iki İtalyan olmuştur, ô en ve yaralanan ar ze&elerfolo Adlıı Ababa 111u 

tayyaresi yere dfi~ftoceve kadar çoktur. birleri yazıyor. 
yanmış, kftl olmuştur. Tayya- T'ğre cephesinde rıağceoahta Habeş'ler Teslim mi Oluyomıv~: 
recller de kendllerlol korta· yer a1mış olan yerJl kolordu; İstanbul, 7 (Ozel) _ 1t,.Jy•O 
ramamışlardır. keşif kareketlerlode bulunmak· kaynaklarından gelen haberletı 
'Makalle civarında tahkimu.t; tadır. Adua önGndekl fırka; teslim olan Babeş'lerln, Bıbe' 

Isıanbul, 7 (özel) _ Asma· aşağı doğu vadJelode MenakJ şistanı mftşkOl mev)de 80k· 
rn'dan aynca haber verildiğine kolunu himaye ederek ileri tokları şeklindedir. 
g"re Habeıa ordular n n bir kııı harekete devamını kolaylaş· 

u v 
1 1 !tal yan gönüllüleri: 

m M.k.Jıe Cfvar Uda mu-blııı tırmaktadır. Bo kuneı·, Ma· , 
ıa~klmat yapmıştı~dır. kaile önilndekl kovvetlere Tuıanbul, 7 (Özel)- Cenııb• 

CJhotl'dl'D alut110 malumat, eriımek için çahaıyor. Amerlhadan bir çok ltalt•~ 
llabeşlstan'da Ra$lar (Kuman· ltalyan taarruzu bekleniyor: göndlldstınftn Napoll'ye ıeldfg 
danlHT) ara1ında bazı ihtll4f lıır Iataobul, 7 (Telefon)- Adfs· Romadau haber veriliyor. pi· 
çıktığını ve bunlardan bir kH· Ababa'dald Hevae ajanın mu· Konte Grınde ve Kon\e d ' 
mının hapsedlldlgfnl blldirlyor. hablrl bildiriyor: yavoya nparJarı da ArjanllD ~ 
'f'ebyeade bulanan bfr Raa, Gftney ve kuzey orduları bdklenlyor. Her lld npoı d• 
bilil mukavemet Takajeye f lrar ltalyan taarruzunu beklemek· gôoiillülerle dolu lmlı. 
eylemiş lmlı. tt!dlr. Makalle'oln btıcuma oğ· Habeşisıanda bir tayyare hadi: 
Mnkat'leye Bücem: rıyacağı, ç0ok1l doımauın çok Iatanbol~ 7 (Özel)- Bo •1~ 

İ11taobul, 7 (Telefon) - Roy· yakında bulondoğo aolaodıyor. 11 inci gilnil Asmaradan, ~· 
ter Ajansı mobabirl Aemara· Ogaden cephesinde hava açıl· berii., Moğadlso ve Clbud ırs· 
d'an bildiriyor: !talyau ku v· mış, harek4t kolaylaşmıştır. aıoda gidip gelmek O zere yeof 
veıleri Makal'leye bilklm tepe · Beyaz Bayraklar: bir tayyare hattı tesll olonuy0'' 

teri lıgat etmek.tedJrler. Ma· 1st111hoJ_, 7 (Telefon) - Ro imparatora izahat verildi: 
k.al'le ahnıoca Tig're mıntaka· ma'dan haber ~ertuyor: Ietanbol, 7 (Telefon) ,., 

eıom bDtün arazlııl ltalya'Dluın Bu eabah Aemara'dan gazete· Adls·Ababa'dan blldlrfllyor: IJ•· 
eline geçmft olacaktır. Saat lere gelen haberlere göre Ha· beHstan'ın uluslar 1108yeıesl 
on birde Makal'leye hlklm olan beş'ler MakaUe"yl tehllye etmiş· murabbası Beti Bnarya IOJP'' 
Makake ve San Sami yolu Jerdlr. Makalle Gzerlnde uçuşlu ratora ltaly ·Babeş barbı etr•· 

İtalyanların eline geçmlıtir. Ma yapan İtalyan uçakları bu şe· fındakl aolışmazhğı Ye baıaoıl 
kal'lenfo yarlD eabıh tıgal edl birdeki Odamaryan kiHeeel Dze· ak~~llamellerlnl, olaelar 80s1e· 
leceği haber veriliyor. rinde teslim alAmetl olan beyaz teel çevenlerinln mfttalealırJ01 

ileri harekatı güçleşti: bayraklar gc'ı~mOşlerdlr. izah etmltdr. ileti HaY•tY'; 

lstanbnl, 7 (Telefon) - Aı İki İtalyan karakolo Makal· ulaelareoeyeteslnde imparıtordıl 
mara'dan Stefani Ajansı blldl le'ye çok yaklatmııtır. Fakat f lkfrlerlne gc'Jre hareket ede· 
ıfyor: Son yağmurlar Italyan Makılle'yl ancak yarın işgal cektlr. 
ileri barekitını gftçleetlrmtşttr. edeceklerdir. Mıkalle İtalyan· -"---;..;....;;..---~ 
lııtlhk:Am Hkerlerl kazmaya sa· Jarın eline geçtikten sonra bu ithalat işleri 
bildirmektedirler. ltılyan yGk· şehlre yftz kilometre ötede Asi 

eek komutanlığı bn suretle Ha rao göldne kadar olan arazi de 

bee hareketlerinden daimi bir işgal edil~cektlr. 
ıekllde haberdar olmaktad•r. Habeş'lerin Gece Baskınlan: 

Adie·Ababa 6(A.A)-Babeele· Isıanbul 7 (Telefon) - As-
mara'dan bildlılllyor: Hahee tan lehine olarak ambargonun 

kaldırılmaııı azerlue boraya kuvvetleri; Italyan'lrra gece 

önemli miktarda ellab ve cep· baskınları tertip e.tmektedlrler. 

hane gelmesi beklenmektedir. Buna mAol olmak için geceleri 
Hdkdmet daireleri her gün ltdyan uçakları oço~lar yaparak 

lllrlil eUAb fabrikalarından tek- kuvvetli projektôrlerfo etrafı 
lifler alm•ktadır. aydınlatmaktadırlar. Ayrı cı ka· 

Sahra telsiz telgraf fetaeyoo· rada da yine projektörlerle 
etrd daimi surette trrassud larının çoğaltılma111 için ısmttr· 
edilmektedir. 

lanmış olao levazımın da gel· 
mes! bf'klenmektedlr. Adis·Ababa'da manevralar 

Asmara, 6 (A.A) _ Havae lstanbnl 7 (Telefon) - Adle· 
ejansı bildiriyor: Ababa'dan blldlrlllyor: 

Yerli askerlerden mtirekkep imparatorun 8a1'ayuu moha 
birinci kolordu Slon Saulo va fazaya memur iki tabur, saraya 

dhfnde yaptığı ilerleme hara· karo\ vokubnlacıft herhangi 

ketinde 30 kllleeye mensup bir hücuma karşı hilkumet 

papaslarla karşılaşmıştır. Kadın merkezi sokaklarında manev· 

elbiseleri giymiş olan bu pa· ralar yapmaktadır, Ayrıca her 
paslar hazreti Davud'ı aid gOn meydan muharebeleri ma· 

dualar eöyllyerek İtalyan hat· nevraları da yapılıyor. 

larJDa do~o gitmekte idiler. Kralm amucasının oglu: 
Adle Ababa, 6 (A.A) - Roy· lstaobol, 7 (Telefon) - Ro 

ter ajansının özel aytarı bil ma'da kralm amuca~anm oğlu; 

diriyor: KarsgömleklUeria tdareslol ele 

Resmt kaynaktan bildirildi · almak fçlo doğo Afrlkaarna 
ğlne göre, hücum eden Habeş gitmiştir. 

ku~vetlerl, don akşam İtalyan 30 Milyon liret: 
pledarlımoı Makalle'den k.oğ Ietanbal, 7 (Özel) - Roma· 

muelHcill'. dan bildirildiğine göre, Italyı 

Yeni Bir Karar 
Türk parumın kıymetini lfO' 

ruma hakkındaki 11 noDJ•tll' 

kararnamenin muaddel 32 iocl r maddeıdı:ıln gtımrllklere te9' 1 

ğlnden ttvvel bo maddenlo ,;ı· 
.ı· blk edildiği memleketlere ., 

parlş edilip gamrftklere gelıOJ 
veya yola çıkarılmış mall•r•

0 

bir defaya mahsus olarak IJJeoı· 
o· 

lekele ne şekUae eokulac•I' 

dan tereddod hıl811 ohnoıt0• 
blf 

Heyeti vekile ha hoeoet• 

kırar vermiştir. 
sj 

Buna nazaran muaddel 
inci maddenin tatbik oloodrJfl 

;bir 
memleketlerden bir veya k 
kaçanı bldayelten yapılaC• 

ok· ihracat bedelleri ite gtı111r 

lere gelmle veya gelmek o•r: 

yola çıkarılmıe bulunan lth•16 

eşyası bedellerinin hakiki es": 
kıY,metlnlo tetkik ve ıasdldk 

1• e 
omoınl bOkOmler dahl 18 . 

. ter• 
takas tetkik bey'etlerıuce c 
olunacak ve yapılacak lhrıc~ 
bedelleri, lthalAt eıyası bede,: 

lerlol kapatmağa tahsis oloO 1 
dA fJ)ef 

c11ğına göre bo lbraeıt vf/ ~· 

hakkında 11 sayılı kararo•'° d· 
nln 39, 40 ve 41 inci ı1J9 

deleri hakamlerl tatbik 0100
' 

mıyaeakbr, 



Afrika'nın Matahari'si 

VOEZERO 

-1 
MANENaa 

Matıberl, cihanın en mahir, 
etrafında en çok ıöz ec1ylenmlş 
bir c11uıa idi. Matıharl dere· 
cetlnde muvaffak olmaı, eaıa · 

rengiz ıurelle çahıiiııt caaue 
pekasdır. c Frulayın Doktor> 
Mıtahari'ye pek benzer. Fakat 
hAIA h11athl balur.aa bir caeus 
kadın tardır; bunun mılum 
olan lıml Voesero Manen'dlr 
•• kendl!I Habetll'dlr, Mahad 
.. Arablıtaıı'ın tac11z hüklımdarı~ 
Lnrene'ln yetlıtlrdlğl bu Ha 
beı'U kadın çok haklı olarak 
cAfrlka'nın Matahırl'ah ismini 
lı:uanmııtır. 

Bu kadının akıllara hayret 
•eren cuualok mıceralarını 

ltart Şnıyder leminde bir Al· 
illan muharriri yazmıııır. 

BogGnden ltlbarea bu ma· 
eeraları ANADOLU brllerlne 
•ermeğe bqlıyoras. 

-1-
Da,ancelerfne dalmıı olın 

Bıbet imparatora Halle Seli· 
llye'nln yanında oturuyordum. 

Aaıl lıml Raı Tıfarl olan 
ba adam, pekçok fedakArlık ve 
lararlar, ıelJıablardan ıonra 

Bıbeı tahtına geçmle, bGUln 
latllyılarının artık bir hakikat 
oldajunu görmGıta. 

Fakat, GoÇam Raıı Ka11a· 
daa aldıjı bir mektupta, ııh· 
ita ladfrerek Tana gölft cıva · 
tında yGkıek ve ı1111 dağlar 

traıında bir kalede demir bir 
kateı içinde hapsettiği ve 

Af,.nellk'tn torunu olmak iti · 
btrtıe Hıbeı tahtının hakiki 
•lrlel olan Lfcl YıHo'nan kaç· 
lllığa maval f•k olduğu bildi . 
tllaıekte idi. 

• Aldığı dl ğer haberlere göre, 
İ.lel Yıua Habeıletın'ın mflı · 
ll111an unıarlle meıkıln yerle · 
tine ka~tığı n Adlı Ababa _______ , 

ANADOLU -'Gtlnldk Siyual Guete ------Sahip Te Ba11azganı 
Baydar Ra.ıda ÔK.TEM 

011ıumt nepiyat ve yan itleri 
mldlrtl: Hamdi Nihıhet 

.__aneu: ··--
l.mir İkinci Beyler eob~ 

C. Balk Partisi binuı içinde 
'l'elgraf: İzmir .. ANADOLU 

~oa: 2776 - Potta kut89a 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
"dlatı 1200, iAltı aylW 700, t'Jç 
l ayhla 500 kunlflur. 
lbancı memleketler için ııeaclik 

abone dcreti 27 liradır. 
Beryerde 5 K.uruttur. 

'-aa geçmiı nWu 25 kuruıtur. 
41'iADOLU MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR ----· 

~sus Romarıı: No. 41 

:::. iç taraf fırına ylrClmeğe 
~- ••ttı. Maki, ve Noel de 
-.-daa ytlrftdtller. 
t.. lt.z ileride, blzsat gener1l 

'&illeri karııbyorda. 
~~ke, gaıel FraDtıs kııını, 
~. takdim etti: 
t._' lılatmasel Delmont ... Lll· 
... lleımont'o• hemılretl. Aul 
~•lleııla çocokluı, :cıdaea 

fled •e nızlk lnNnlardar. 

• 1. 
e: 

~ Boegeldlabı muhterem 
lılerlm! Dedi. BGytlk oğ· 

ftzerlne yftrftmek için asker 
toplımığa bııladığı da anlatıl 

mııtı. 

Bonon için v&1lyet nazik n 

korkunç idi. Kaçan hftkGmda· 
rıo mftelftman Habet'ler ara· 
eında mfthlm yardımlar bola&· 
cağına ıGpbe yoktu. Belkl de 
bırıetlyan Habeı kabllelerl de 
eabık fakat hık sahibi hftküm· 
dara yardım "deceklerdl. 

lmparRtor Halle Selhlye ine, 
bu vaziyeti dGıftnClyor ve bft· 
Uln Habeıfıtan'ın mGthlt bir 
dahili harp ile oe hale gelec.,. 
ğlnl gOrGyor gibi oluyordu. 

-2-
Güzel Ca~us 

Balle SdlAelye memlekette 
dahili harb lsteml)ordo. Aynı 

zamanda ttetfceel meıkıl.k bir 
dahili harpten çok korkuyordu. 
Bonon için çok . endleelf idi. 
Fakıt birdenbire ba eacHıelf 

yazde manılı bir tebesıGm be· 
lirdi ve kendi kendine; 

- Ancak Voezero Manen 
bo iti dazeltebillr. 

Diye mmldaadı. 

Ayol gCln, imparator bayak 
imparatorluk ıura11nı ıarayında 
topladı. A.yaadın, Ruludan Ye 

kumandanlardan mGrekkep olan 
~ecllı azuının vulyet hakkın· 

dı f lklrlerlnl almağa batladı. 

M Ozakerenln en ziyade ha· 
raretlendlgt bir 11rada, Babe· 
ılıtan hariciye bakanı Herof 
imparatora yakladı ve kulağına 
blrşeyler eOyledl. 

imparator hemen yerinden 
kalktı ve ıtıranan toplandığı , 
büyük dairenin yauındıkl kCl · ! 
çftk daireye geçti. 

Burada imparatoru genç bir 
kadın beklemekte idi. 

Bu kıdın "Afrlka'nın Ma· 
taharl'el Voezero Manen~ idi. 

- 3-
Manen hakkında maltlmaı 

Hıbeılıtanda Voeıero Manea'I 
bllmlyen yoktu; kendlılnl gOren 
de çoktq. Hakkıada pekeok 
rivayetler vardı. Bunun için 
bu genç Hıbeı kadınının ismi, 
eeatld blı isim kadar met 
burdur. 

Bu kadının gdzel ve fettan 
olduğu şıyldi. Babeılıtıı.'da 

pekçok macenları vardı; bir 
zamanlar HabeılHerl birbirine 
katmıth· 

Rlnyete bakıhrea, Manen, 
Harar'ın ull bfr Alleelnln, kav· 
veıll bir Rasın kıııdır. Bu kız, 
henGı çocuk d~necek kadar 
knçakbn vatanına 1Z1mi hlı · 

met için yemin etmlttlr. 
Ve.... bu yemini yerine ge· 

8 lkinciteşrin 935 

lum bana elsdea bllhaua mıt· 
maıelden çok bıheetmlttlr. Oğ 
laman hlıelyıtında hiç aldan· 
mıdığıoı gGrGyorum ve ınhyo· 

ram! Batta, oğlumun hıklkatı 

tam gOremedlğlnl de itiraf ede 
rlm! 

Maki babasını ıuıtormık le· 
tedl. General ıöıftne devam 
etti: 

Matmazel, ılıl ~ ıelAmla· 

makla Fıanta'yı btltOn gtllelllk· 
lerlle ıelAmlamıı oluyorum! 

Dedi. 
Noel de: 

Bur!~:!~da lzmir Piyasasının I' ' 
Parti Kongreleri r Ekonomik Vaziyeti ____ C_z_ll_m_l8_t_ıtl_an __ ..,.. 

Borsada 
Ve Otobfls ŞikAyetleri. • ç. Alıcı ~. s. g,, s. 

k G 1 Ş- ] I d ff 662 Alyotl bir.. 8 25 12 60 C. H. Partlılnln eeaellk ko• 
grelerf bu hdta köy ocakla· 

nndan baıhyor. Da~ ve on 
köylerlle nahiye n mahalle 

ocaklannın kongreler l>lttlkten 
sonra merkez nahiye ocağının 

da kongreı yepılaakbr. Kon· 
grel.,rde nahiye ocak bııkanı 

Cemal Kavokçaoğlu da hazır 
bulunıcaktır. 

Bornavı'ya bmanbıy olarak 
atanmıı Şefik Erol eıkl Gala· 

nray muılllmlerlnden, hukuk 
çu ve genç bir idarecidir. Ge· 
lir gelmeı gençlikle alAkad1r ' 
olmığa baılımıı, idare, inzibat 

işlerinde bazı tedbirler almııtır. 
Nıhlyenln bOtGn ilgili kGyle· 

rlnl dolııarak incelemelerde 
balunmoı ve lhtlyaçluını ıeı 

bil eımlıtlr. 

Muvaffakıyetler dileriz. 

Otob-üşler: 

Otoblıler bAIA 12,5 karat 
alıyorlar. Bu ynz para farktan 
bılk çok mftıttkldlr. Boroava· 
ya yirmi bet kuroı gidip gelme 
çok pahalıdır. Klrııyaka, Buca 
dıba uzak olduğa hı ide 1 O 
kuruı llcret alınırken Burna· 
va'hların 12,S karaı Jermelerl 
doğru değildir. 

GGnde Bornava.'ya tıllyen 

eekiı otobtlıOn ıeferlerlnde Ya· 

Mil bir heMp yapılırea Bornava 
halkından 35 Ura fula alındığı 
görDltlr. 

Bo para, ayda 360 n Hile· 
de beı bin liraya yıkın bir 
yektla tutar. Eakldea oldqo 
glbl bu dcretla oa korata in· 
dirilmesi IAzımdar. Bagln on • 
kuruta belediye mtlaaade ett~I 
takdirde BornHa'ya lıUyecek 

tlrketler de bulanar. Nuarı· 

dikkati celbederlz. ,_ . 
tlrmege baılamuı da çok ge 
clkmemlwtlr. 

Manen o unlarda Buu'm 
ka .. etU rn ve h•khill olan 
tlmdlkl lmpanıor· Ru T8fnl 

Makonen'I tıaımıı ve makad· 
dentıuı b• adaman mukadde· 
nh ile bağlamaıa brar ver· 
mlı:ıtlr . 

R11 Tafart Makonen, mllllG· ' 
man olmak, Oımaalı 'larla ve 

Almın'larla ittifak yaparak 
umumi harpte lnglllzler aley· 

hine harbe girmek lldyen Ha· 
bet haparatona Llol Yum'ya 

tıbtaa lnillrlp yerine geçmek 
mıhud Lnrenı ile blrletdil 
zaman, Manen'I de ba 1ar19ıa 

ve eerarenglı İııgllb'e tanıt• 
mııtır. 

- Sonu Var 11 

Ben ılıl, eeltmlarba Al· 
mınya 'oın nezaket ve zekbednl 
ve mlıaf irperverliAfnl aellaala· 
mıı:ı oluyorum! 

Diye mukabete etti. 
Biraz ıonra, orkellra, glsel 

bir nlı çalmağa baılaclı; llab 
Noel'e: 

- Arsa bayuror mannuı?. 
Diye ıordo. 
Noel, ba teklifi tehallkle 

kabul eder görClndtl. 
Y alnıı k•ldıklan vıkıt, ko· 

mleer Rokar da, geneıalln Ma· 
damını danıa dant etti. 

Madam: 
- Cidden ıayını ııkdlr bir 

hemılrenlz ur. Bu akpmkl ıl· 
nrtımlzln ydd•zı oldu. Ah .. 
Parlı'te yetlımek bir kadın için 
ne blyGk bir bıhtlynlıkıu! 

Dedi. 
- Hakkımızdaki n paytah· 

Bugnn Q ene art ar A tın a e- 516 T. oebb11 1 25 9 1s 

Pimizi Sevindirecek Bir ~ekildedir. 23° K. A. ır1s. 1 1
9
4 2ıc. 

V 177 H. Şeıbeı 7 50 "' 

Ulm refikim.is yasıyor; 
Hüktlmetimisiıı aldı&ı yerind• tedbirlerle, her Nhıdı olduğu gibi, 

ekonomi iflerimisde de bftylk bir hiki9af götle çarpmaktadır. Memleketin 
hemen her tarıfıaclaa her gdD aldıtımu iyi haberler bili olduğu kadar, 
herkeli 1eTindirecek bir de&erdedir. Bu arıda Türk ihracat merkealeri· 
nin en önemlilerinden olan giisel lzmir'in ekonomik faaliyeti, d4nyanın 
ekonomik durumuna bakılınca, iftihar ve memnuniyetle kaydedilecek bir 
Taziyet teıkil eımektodir. Son gflnlerde İzmir'deıı ilgili onmlara gelen 
haberlere göre bıltün çıkat maddelerimizin Nbtlınnda bir yak1elme var
dır. Bundan baıka ihracat yekuna, hemen her malda, geçen yıllara göre 
daha çoktur. İzmir'de, tilrlil üriiolerin rekolteleri, Nlltlan Te ihracı hak· 
kında edindilimis maltlmab 1e"rinerek ve snk duyarak yazıyoruı: .. ' .. 
Üzüm: 

Bu yıl Gıstlm rekolteel 80 
milyonu ~ok geçecektir. Tah· 
minen 90 milyon olarak ka · 
bul edilmektedir. BuRtlne b · 
dar 60 mllyonu Ntılmıı ve 
42 milyondan faıla ihraç edil· 
mittir. Plyuanın · bıılangıcında 
korkulacak bir derecede •ealı 
dtltmGt olan f la f .,r ( lımlr 
GıGm kurumu) nun lttekkl· 
U1ndenberl ycıkıelmeğe batla· 
mııtır. Ba yGkeelmede kura· 
man tesiri olmakla beraber 
ihracatın göralmemlt bir dere · 
cede artmunın da teelrl ol· 

lanna nazuan ylbektlr. Al· 
manyanın en hem11 teClm ev· 
lerlnd"n lklılnln mClmculllerl 
mal almak Ozere lzmlr'e gel· 
mlılerdJr. İhracat baılamııtır. 
Flıtlar 42.5 koruıtar n ga· 
yet ıağlımdar. Rekoltenin ilk 
'ahmln edildiği kadar yani 50 
bin balya olacağı Mnalmıkta· 

dır. 

Zeytin ya!: 
ZeytlnyaRt rekoheel 

ton tahmin edlllyor. 
gayet iyidir. Bir haha 
2 koraı yClbelmlttlr. 

Palamuı: 

13 bin 
Flıtler 

içinde 

Palamut rekolteli ba yıl 28 
bin ton kadardır. Flatler aa&· 
lam ve tedricen yllkeelmektedlr. 
Her tarlfta ihracat y•palnıap 

ba9lana11ttır. Tırnakların ken· 
ı.11 480 karat• kıdar Mtıl· 

maktadır. 

lbncaıın gGrOlmemlı bir de· 
recede arımaıı ıeclmerlerl fasla 

201 M. j. Taranto 9 75 9 75 
119 Beıtkol ı. hl. 9 10 50 
lOO Y. l. Talat 8 75 10 
93 Mani. b. koo. 8 75 
87 F. ı. Abdal. 10 50 
67 S. Gomel 9 
4.9 Çolak o. Nuri 9 
44 P. Pıcl 7 25 
30 S. Emin 9 
28 Albaynk tice. 6 7 5 

9 Ş. Bencuya 7 50 
7 L. Gılenl dl 8 
2419 

•02009,s 
404418,5 

incir ıatıtlan 

12 
11 

9 50 
9 50 
7 25 

10 50 
6 75 
9 50 
8 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
754: Mubte. ıbcı 6 75 16 

Zahire aabşları 

Ç. Cinai K. S. K. S. 
Zeytinyağı aatıtJan 

Kilo Alıcı K. S. K. S. 
20 ton E. Levl 32 50 32 50 

90 Bo~dıy 8 31 8 31 
114 Kendir. to. 11 50 11 50 

12 Nohut 6 25 6 25 
700 Su11m 15 15 25 

1000 P. çetlr. 2 30 2 50 
603 Ken. pala. 370 450 
380 B. pamuk 40 44 
53 H. < 40 4i 

26613 kilo k. cevlı 12 16 
2128 " ceviı içi 36 40 
6200 M K. t. b. 13 13 
2678 " T. b. içi 46 63 50 

536 " Acı b. lol 47 53 50 

mottar. Flatlerln ucuı olmaıı 

ve dl1'9r Mtk• eebt-plerle A'f · 
rapı gayet fasla mal çekmlıtlr. 
7·11 numaralar aruında 6,25 
ile 13 karata aruında olu 
f latler eon samanlarda 7, 7 5 
He 14,5 karuı çıkmıııır. Der 
namanyı göı GnOne alırsak 

aradaki fark 1,5, 2 karoıtor. 

Rekoltenin bGyftklaga nuan 
cllkkıte alınırN bu yObelme 
çok dikkate pyaadır. Tendance 
yOkeelme~e meyyıldlr. Ba yıl 

Clstlm f latlednln vuatlal 8,5 

it 1apmaAa ıevkeımltılr. Ke•· 1 
1 dlledae her tClrltl kolaylık gGı· 

1 

__ P_i_y_a_s_a_V_a_z_i_y_e_ı_i _ _._ 

karoıtar. 

incir: 
lndı rekolteli bu yıl horu 

da tamamen lhnç edOdllfnden, 
daha faıla MJılablll•. Ba mlk· 
dar takriben 86 bin tondur. 
Banan hepli ılmalye kadar ea· 
ıılmıt ve ihraç edtlmlıtlr. ita· 
lan mlkdu ylzde beti bile 
geçmiyor. Bunan C1a pek u 
bir amanda ihraç edlleceAf 
muhakkak gôrllmektedlr. Flıt· 
ltr gayet lylllr. Geçen yala 
gftre 2,5 kanat faladır. Geçen 
yılın nuıl ilah 7 ,25, ba yı· 

ha ki 9,5 koruıtor. 
Ta.tün: 

Rekohe geçen yıllara gGre 
biraz szcbr. Fakat 17,5 milyon 
olank tahmin edDen lthGa 
flatlannın ytlkee~ olacağı kov· 
vetle annilaniktlldır. K.ampan· 
yalar yabncla mil almaga baı 
byamkln8ır. 

Pamuk: 
Pamak flatlan dlaya llat· 

tımız hakkındaki tekdlrlerlnls 
ben] cidden mftteh1Mlı ediyor. 
Maımaf lh, ılsln tuvaletlnls, li· 
•I• nesnel ve gllztelllğlnlı de 
hemı:ılremden hiçbir mretle •Pi' 
dellldlr. 

- MClbaleta ve mtldafu! 
Bls, Fnaaıı'l•nn eoi glzel 
llyletltklerlne ltaalls.. G3rlyor· 
•••• kt ba kaaaabmrz bot 
de~ldlr. 

V ate Mtilkten ıonr•, Makı 

Noel'e bileye ghme~I teklif 
etd. Ayni ıe'kllf 1 komlaere de 
y•ph. Her letl btlfeye gltdler. 

illede, abltlerdea mlrelı:· 

kep bir grup Fon Stramer'I 
terf 11 n nleanlınmaıı dolay111le 
tebrik ediyorlardı. 

Noel banlarıa yaaındın g•· 
çerken, generalla kızı n yeni 
ybbapnıa nltmb• Mlnı, Noel'e 
•mimi Ye lldfatlı g6161111edJ. 

terllmekıedlr. Batan ihracatçı· 

lar u vey. çok memnun edil 
mekte ve kredinin ihracata te· 
lir yapmuıaa mlNade edilme· 
mektecllr. Gene lhruabn fııla· 
lıiJndaa torba ve çaval ııbn· 

tılı baıgftltermlıtlr. Torba f lat· 
lerl yhde 10 ve çuval flaılerl 
ytlıde 25 kadar ytlbelmlıtlr. 

Bananla benber torba akın· 

ba lhraab mlleelllr etme· 

mittir. Ç6Dk6 toıba yedae k•· 
.... .&IHılmıfbr. Plllmnll tola 
p tavalı lbdJ.ç m .. r. fa 
kat bunan için yeni buı ted· 
birler alınmaktadır. 

Bir Atanma 
SGke, (Gsel) - SGke jandar. 

ma komuaa.ı Nut Ôncer Uta 
gı, Aydın jandann merkez 
kem ..... Recai ele S6ke NICllı: 

k .. .aantiirna nakil ye t•ytlı 

edllmlfle~. 

Recai Ayclın'dı balandaıo 

mldcteıce kenatnl eetdlrmf t bir 
ıClbaydır. Mavaffakıyetlnl .Ule· 
rtz. 

Foa Stnmer de Mıb •e ko· 1 
mlleıl 1elAmWa. 

Zabitler arMında Wr •arılh 
peyda oldu. .... 

- La.yen, bakDI ••• 
hayretle babeedlyorlar ! 

Dedi. Ve eoara gtnç kızın 
Nllte kardı,lne dGndl Te: 

- Bmtty.r tardet! 
Dedi. 
- Berlaılde ıbtn kadn de· 

ili. Sil belllflreml Hela be•· 
dea kapıyor1anoz. Beah iç 
.... yapıldı, eçthlde ete hemil· 
remle ela benler d1111ıen1Dls .• 

Artık baleye tamımlle varmıt 
idiler. Rokar, bGfede etrafı 

tetkik ediyordu. Üo metr d'otel· 
den ClçClncllCl bllba• naun 
dikkatini celbettl. 

Kendi keadlalae: 
- Da adamı bea bir yerde 

gGrdlm •mma .. Acaba Derede?. 

Üıtlm - Dan Borsada 7 • 
14 koroıtaa 2•19 çuval llılm 
ublau111r. 

incir - 6, 7 5 • J 6 karuıtan 
75' çuval indir eatılmııbr. 

Ba~clay - Fl•tlerde dGt· 
met lttldıdı gôrtllmtlyor. Dan 

flatlerl ytlkeeltmek teıebba.a 

~evım etmlı, aranan teref fft 

olmadığı için ıncık 90 çuval 

bu&day Mblmıttar. 

Y•n• veya oblr gen batday 
ılıcılftaDID mGhlm bir parti 

bu~dayı 10,10 para ylkeck bir 
f lıtle ntna alacaldan ıa11ea· 

mtıktedlr. 

Kambiyo 

Allm. Mark 
ister Ha 
Fr. Fr1ngı 
Dolar 
Selp 
ltılyan lireti 
Inlore fnngı 
Flori o 
Kr.Çekoılovak 
AYuıtar. Şilini 

Diye cltlttlndtl. 

Ahı 

ö0.20 
616,50 

8,28 
80,05 
21,10 
10,17 
40,80 
85,30 

5,24 
23.50 

Sabt 
ô0.7lı 

621,50 
8,80 

79,45 
21,5 
10,27 
41,12 
85,87 

5,27 
24 

Andan epey bir saman geç· 
tllf halde, Rokar ba GçOncft 
metrd'oıel'ln kim olda&onu araı· 
tırmakta devam ediyordu. Füat, 
melrd'otet'fa de t.enatıl De alA· 
•adar oldutona da hlaenl ... 
Ve bu aada dımaAından aaakl 
bir ılmıek c;akıı ve içinden: 

- Y arabbl.. Dedi. Ba melr 
d'otel Valter'den batb bir khme 
deAfl! Kulaklar, tıpkı reelmdekl 
kalıklar .. Vıy kAfir vay ... Yok· 
1a ... Blsl mi ı.klp etllyor! 

Me&r d'ote1, jl•llibla ıet· 
klklaclea hotlaıımaz gibi bir 
nzlyetle ba11aı tevlrdl. Ve 
baleden ıoğuk meerobat tepal· 
lerlnden blrlal alarak mleaflr· 
lere arza baılaclı. Ve garip bU 
teNdlf eaerl olank tepelyt ilk 
olarak komlaere tatta. 

- Soaa Var -



• 

• o ayo- zm r memleket hastanesi başts-
.... _n_un_da_.ihal_e_ı_en_·_.y_ap._ı_ıa_ca_k_...ilAnl__..•_,....._ ..... _,bibliğinden: 

M. M V. ıatın alma komllyonundan: 
lzmlr Mea,leket •e Etrefpaea h11taaelerlala bir yıllık lbılya· 

1 - Bir metrellne biçilen •der '101k• .... elaa 40 Wn •etm eaaa Ul'fllıyıiıak oİın 1068 kllo aeytlayıtı ile 1059 kalıp bos 
ekmek torbahk bes kapela sarf hı ekelltmeğe konalmattar. 't'e 500 metre haHe bezini& temini tedariki için mlteadfllt defa 

2 - lhaleel 25 ilk kanan 935 çareamba gtlDCl aaat 1, dedir. lar yapıllln llAalan r-tmen r.llp mbu :etmemlıdr. 7 •l l • 986 
S - Şırtaımetl 140 karuea it. llV. •il• alma komlqo tarlbladea 7 ·12· 935 tarihine kad.r bir ıy içinde paHrbt 

nandan ılıaır. 
ıarJtlle tedariki .ıllye& daimi encClmealnce kararlattırılmıetır. 

4 - EkeUımeğe girecekler 2100 lfralılr .flk tnan~ para1unek· letekll olanlar bu mGddet sarfıada eacGmenln toplaadıA• her 
tab ••ya makbaalarlle 2490 · .. yılı kaaonun 2 <te S puart,,d ._ pertembr ıGnlerl Hal g dan 12 ye kadar •lllyet 
inci maddelerinde yazılı belgele~le birlikte ,teklif mek· dalmt enctlmenlae mftneealları. 3u08 
ıuplannı ihale Hadndea bir 111t enel M. MV. eatna 

alma komlıyonuna •era1elerl 8 Z8 8 22 8616 

Met. MY. Sat. Al. Ko. dmn: 
1 - lsmlr Mır. M•. kıtaatı Jçln (65900J kilo yerli kok kO· 

miri puarbk 1aretlle Hlın alıaacakur. 
2 - lhaleıl 9.11.935 Camarteıl ~lal 18at oablrde yapıla· 

caktır. 

3 - Kok k6mlrlnfta tahmin edilen meeanı latan (1778) 
Ura otu karuttar. 

' - Beher ton k6mtlr için 27 Jlra Uat tahmla edllmlttlr. 
5 - Teminatı mo•akkate akçeal ( 134) liradır. 
6 - Ş.rtnımeıl bergda komlıyonda gGrCUeblllr. 
7 - İıtekllhr tlcuet odaııada kayıllı oldaklarıaa d.tr •etik• 

16etermek mecborlyetlndedlrlef. 
8 - Pasarlıta letlrak edecekler (2490J Hph n'llrma nı ek· 

elltme klnonunon 2 H Gçdacd ma.Weledade Ye tulD• 
meılnde y1Zıh •eılbları ve temlaatı ma•akkate mak· 
baılarlle birlikte lhıle ııatlndea eınel kombyoadı hazır 
bolanmalan. 3615 

Maatıhkem M•. aa. al. ko. dan: 
1 - lzmlr Mır. MY. kıt11tanıa 1,327,000 kilo oda• llatlyıcı 

kapala Al'f aıallle ekılhmlye koamattar. lhaleıl 11.2. 
teı 935 puarteel glad aaat oabet buçukta tamirde kıı 
lada Mıt. M•. Htın ılma komlıyonuada yapılacaktır. 

2 Odaaaa tahmin edilen mecmu tutarı onıltı bin beıyda 
1ek1enyedl lira elll karaeıur. 

3 Temlaab maukkate akoeıl bin lklyft• kırkbeı llndır. 
' Şartnameel bergGn kombyoada gllrGleblllr. 
5 lıteldller tlcuet odaıında kayıtlı olduklerıaı dair nılka 

J;llıtermek mecborlyetlndedlrler. 
6 - Ekelllmlye leıirık edecekler 2490 •yılı arttırma Ye ek· 

ıllıme kenanoaon 2 •e dçlnctl 111acldelerlnde n tut· 
nameılnde y11ıh •eelkalarlle teminatı maHkkate mak· 
basla11nı Ye mDhDrlG teklif mektubleranı ihale aaatln 
den enıs bir eaat enel komlıyona nrmlt bulunacak· 
Jardır. 24 29 3 8 350-1 

u te if mev ilenle ihale eri yapılacak 
asker ilinları 

Aakın Lnasım amlrllgl aat. al. ko. dan: 
1 - Garnizon dıbtuade kıtHt n mleıeeHt hay•aalarıaın 

1eaeUk ihtiyaçlarına 11rledllmek Dsere 636600 kilo ar• 
pul•• pn ub8ına talip çıkmadılındaa lklacl bir puar~ 

biı 14.11.935 tarihine mtı.dlf ıe11embe glal .. t 
ltabe1&e aakara le•uım ımlrlJgi nba alma komllJo· 
nanda yapılacak&ır. 

2 Arpanın mecma tatarı 20288 Hn 50 karaı olap Uk 
teminatı 2267 lira ~ ka111ttar. 

:ı - Şarınameıl koml11onda her gtln g8rl1•f,illr. ltteklllerln 
belli gtn Ye aaalle meak•r ... .., ... gelmeleıl. 8605 

lzmir ikinci Daire Sıı itleri Ma. 
dnrlflğttoden: 

1 - (8826) lira (Si) kant bedell k~.UU M..... tlll tal· 
diye kanalı temlslenmeel •e geclladen bnala ıa almak 
için maYakkat h.ilaDh yapal111ur. 

2 - Adı gtçen kanal ftzeriade lnea olanıClk (972) Ura (t8) 
karat bede il keılf il betonarme k6pr6. 
Yakarıda yasılı leler 29,10,935 taılhllltie• idbarea pa· 
sarlıkla ekelhmlye koaalmoıtur. llulı 1,,11,935 1111'1· 
hine rHrhyaa pe11embe gaoa ıaat 15 te lımlr .. itleri 
mldGrlyetladı yapalacaktır. Bu itin IU'hl•mı H proje. 
lerlal glirmek lııiyenlerla ıa lıltırl mtldlılqlne mira· 
caatları. 

Kınal ten;alaleme n bıAlantı fçln ma .. kkat temlaa& 
(286) Un (97) karat •a NleRH .. lllfrl Wa 4e (1i) 
lln (94) karottur. J.tekUlırln Jllbtıda yaıb itlere 
benıer itler yıpbklarına dair •eaalkle tleuet odeluına 
maka71e& oldaklarıaa dair H•l•atannı benber getir· 
melidirler. 29 3 8 12 

Kemalpaşa Belediyesinden: 
15 •10· 995 tarihinden itibaren 21 gtln mtlddetle açak eklllt 

mlye ça•anlmıı olan Motopomp re 300 metre hortam n tefer. 
rlatını• ' ·11· 935 g6Dtlade yapılan ekıllım.tado kouyoaca 
gMle• Ulnm lserlae ' ·11· 935 tarihinden itibaren 10 gln 
mlddetle temdit edllmlı oldaAaadaa talipleri• ye•ml ... le olan 
l' ·10· 93:; peqembe gtlal eut 16 te Kemal,... beledlyeelade 
mlteıekkll komlıyoaa mdraeHtlan llaa ol•nar. 862' 

lzmir vakıf 11\r direktörlflğOııden: 
Senelik kira 

aOmer Lıtfı •ak6ndan Salhıae'de 31 l No. e9 216 
B. Oeman p•ea .. k. Karantina hamım S. 8 No. ey 100 
Yakarıda yazılı iki erin lbıleıl 15 · 11 · 935 gClad Hat l' te 

yapılacaktar. lıteklllerln o gtln Nil 14 ıe komldyonı gelmeleri. 
3622 s 12 ıs 

lzmir Emlak ve Eytam Bankasın· 
dan: 
Eeu No. Yeri 

l\J5 Aleancak ikinci kordon 

No. ıı Ner'I Dt>pozltom 
T. L. 

716,1 IetlklAI mahalleel glDdtls eokaAı 
701,A Kantat doku• eyhU eokagı 

4!4,3 
16,l 

112 

garaj 
dlkkta 
ey 

8 
10 
15 

418 » halll rlfat paıı cadden 
glrhll ıokaA•· '1 e• 

dGkkan 
ıo 

15 
R 

25 

975 Kayamcalar çarıııı 41 
72' Tepecik hHtl eokai• 12 

c. 4 7 Btlydk tuhaf lyeeller ~rııu 105 
c. 56,3 Blrlaci koıdoa mimar kemalet· 

tin caddeel. s dtlkkln 40 
c. 51 ikinci ıClleymaalye mahılleıl ne1111 . 

ket ıokağı. 2 n 15 
c. 14 tJanlıa ç•prH• kebir maballeıl 55,33 K. u;s e• 

dtlkka. 20 
e. 46 M•nlea yarhıeanYar mıhılleıl yeol 

cami arkaıı. n 18 
Mnkll ye numaralan yakanda yasılı emlak.la hir ıenellk ki· 

raları 15, 11,935 cama gGnd Hat onda ihale edilmek lıere art 
brmaya konolmoıtar. ı .. ıekll olanların hizalırınd• yazılı depozl· 
tolan nsaemlıe yatırarak artt11mHına glrmelnl lhımdır. 
. 8 12 3621 

Akhlaar icra memurlugondaa 
Bir borcundan dolayı haca

etllllb açık artırmaya çıkınlaa 
1ea dayı karııı ıypnlo ııhlar 
mahalleılnde haun •la altında 
Dç oda tllttlnde bir oda bir 
matbah ve bir dam '° ıahml 
nen 300 metre •nab 9 nama· 
rab 800 lln muhammen kıy 
metli bir bab ahf8p baaeye 
tallb •ahar etmedl&lade• 2Z80 
namanh kanaaa tnf ika• bet 
eene tecile tabi tatalmaı bede 
borcla muayyen taklltl bir te11e 
içinde •ermedl&lnclea amamt 
htlklmler dall'tlllnde .., •n 
defa olarak •blm-- bur 
•erllea yakanda ena6 yuah 
hane ,.12.935 paautetl .... 
15 de her. kaça t1kana abcı· 
11aa kat'ı ihale edlleeektlr. 
Iıba gayri meakal tlzerlndt bir 
bak lddluand8 balaaaalar •HM 

yirmi 18• lclade •etalklle bir
likte icraya mllncaalları abl 
halde bedelinin paylattarmaua· 
dan lanlo bınkalaeakbr. 

Delltltyeal hum alua alt 
utıt petladlr. Alıcaların ya.de 
7,5 depomlto Hy& banka ldbar 
mektaba nrmılerl fadbr. 

Şartname 25.11.935 tarihi•· 
den ltlbıren abalara açakbr. 
Fasla maldma& almak lttlye•· 
lerla 93,.236 ile dalremlae 
mdncaaıları ilin ola•ar.3626 

Akhlıar icra memarluğuncJın: 
Bir bo~n dolayı ipotekli 

olap paraya çemlmeelne karar 
rerll~D 8 ~00 lln mahımmen 
kıymetli Akhl•rıa yeni çarıı 
ıında le; katlı beton arme 1e 
klı odMJ içinde ıa H elektrik 
ıechlzalı ahında iç dik.kanı 
bulanan 65 metre talinde 69 
me&re anıuda otel blnuı bir 
ıy mlddetle açık arbrmaya 
çakanlqllfbr. Blrlael arbrma 
4.12.935 pasarteıl Hat 16 de 
icrada yapalacaktar. Muhammen 
kıymeti• ya.lr yetmlt betini 
bal.....,. en çok arttıranın ta· 
ahhldl baki kalmak ~ 
11rtume on bet gln temdit 
edilerek 't'e 19 12.9:15 Sah 
gGaG bu kaça çakana en çok 
arthraoa kat'l lbaleal y•pıla 

cakcır. Şartname 23.11.935 
tarihinden l\jbaren dairede açık· 
ıır. lpotı:k eablbl •e d'ter 

alakadarların lallfa hakkı ıa 

hfplerlnla g•yrl m~nkol ise· 
rlndekl haklarını fal• n maı 

rafa dair olan iddialarını leba 
illa tarihinden itibaren yirmi 
gta lçlade eY!'Bkı mftıbltele· 

rlle birlikte dalremlae bildir· 
melerl lbımdır. Akel halde 
baklan tapa elclllade eablt ol· 
madıkça lllıt bedelinin paylıt 
mataadan laarlç kalırlar. Saııı 

petladlr. tıllsayedeye lıtlrak 

etmek lıtlyenler yftade yedi 
buçuk pey akçeli •eya bir baa· 
kanın teminat mektabaau da· 
lreye yatırmalan earttır. Daha 
fazla mal6mat atmık .. tlyenler 
85.213 No. ile dalremlae mi 
racaa&ları illa olanar. 8626 

A..._, len llean1rl•l8•· 
da: 

Bir borttaa •ıayı ipotekli 
olap puaıa tenllme1lae karu 
nrllen 3000 lira mabacamen 
kıymetli Akht.rın yeni çaqı 

hal eokaAtnda 60 metre ma· 
rablNlında bir klrglr mata•• 
bir •Y mlddeıle ıoık arttırma 
ya oakanlmıfbr. Blrlael arttır· 
•• 412·985 paurteal ••t ıs 
de Akhlau len daır-.ae ya· 
pılacaktır. Şutaame U·ll 935 
sarlhlnden itibarın dairede 
ıçaktar. Muhammen kıymetla 
ye.de yeımlt betini balmuu 
on gtla temdit ile 19 12 985 
aab gtlntl lhalel kat'lyeel icra. 
edilecektir. ikinci arttarmada 
ya.de yetmlt betini balmaz• 
2t80 ao. la kanana 1'1re tet
cll edilecektir. ipotek Hhlbl 
.., dlger allkadarlarıa intifa • 
hakta eahlplerlnla pyrl mea· 
kul Oserladekl haklarını fıla 

n maerafa dair olan lddlala· 
nnı lıbu illa tarihinden iti· 
haren yirmi gtl• içinde nrakı 
mlıbltelulyle birlikte daire· 
mlze bildirmeleri lkamdar. Ak· 
ıl halde hakları tapa ılclllnde 
eablt olmadıkca eatıı bedelinin 
paylaımuındaa bario kalırlu. 

Satıı peılndlr. Mbayedeye it 
tlrlk etm~k lıtlyealer yhıde 
yedi buçuk pey akç,,ıl HJa 
bir baakıoıa lemlaat mf'ktu· 
bunu daireye yıtırmaları ıart· 

hr. Daha fasla mah\mat almak 
lıtly•nlerln 35 214 DO. ile dal· 
re mise mtlraoaatlara llAa olu · 
DO~ 86~7 

lımlr lahlearlar Bqmldlı 

ltlğDnden: 

Çamahı tusla11nda Mayıı 936 
eonana kadar Ismlr merkes tn 
Nl•t depoeana geılrllecek aHmt 
4000 ton dökme •eya ça•allı 

ıa1 1ın mnaadan dolmadald tas 
ambanaa nakil re lltll bam 
mallye dcretlyle ayal mlddet 
içinde Dnlet demlryollar le· 

klılacl lıletme mtlfettlıllAtae 

Yerilecek Html 2500 ton ça 
•ıllı tosun Alancak lıkelelln· 

de muaadan Hgoalara nakil 
ye lıtlf dcretl ıçık ekeiltmlye 
konulmuetar. 

Satıı depoeunaa muhammen 
hımmaliye Gereli 1280 teminat 
paruı da 96 liradır. Aluncak 
lıkeleılnla muhammen bamma· 
liye Gereli 650 teminat paraeı 
47,75 liradır. 

ı .. ıektllerin 21·11 935 Per· 
ıembe gGnd eaat ondörtte te 
mlnat paralarlyle baemGdGrlCl· 
AGmOsde toplanacak komlıyona 
gelmeleri. 8 10 13 16 3614 

lıwlr ikinci hukuk mahke· 
meelnden: 

lzmlrde alaancakta ııhhıt 

eYlnde b•ıhemılre hamide ne· 
rlmıa tarafından kocan lsmlr· 
de ba1maluıaede kemer eoka 
Aında 7 No. it erde oturmakta 
iken tegayytlb eden ıeltalkll 

bGıeyla hGıntl aleyhine aoılan 
boean111• daHıınıa tahklkau 
için tayla kılınan glnde aıa· 
len •akabnlan dante n~mea 

mlddelaleybln mahkemede ha· 
sır balanmuında11 dolıyı hak· 
kında gıyıb karan lttlbe•ına 

•e kanr nretlnla mıhkame 

dlnnbaaeılae talikine •e tah· 
klkat•• 27,11,935 eamıyı bı •· 
kılmaıına karar nrllmlt oldu· 
Aaadaa mGddelaleyh h61eyla 
haıntlntln meakdr gtlade tah · 
klht bakimi husaraada blısat 
haa11 bulaamau •eyabo& tara· 
fındH bir nkll gôadermed te 

akil taktirde hukuk U. mah· 
kemeleri kanaaan mıcldel mıh· 
ıuaauna te.tlkaa tahkikat •e 
mahakemeye kıbal edllmlye· 
ceAt tebllg mak•mıaı kaim ol· 
mak tlaere illa olaaar. 

lzmir 2 nci icra 
Memurluğundan: 

Bay mehmet fehml'aln em· 
ilk ve eytam baaka11adaa Gdlnc 
aldıAt panya makabil bankaya 
ipotek eyledlal De8'rmea da· 
lıDda mecidiye. malullealnln 
battal eokaAanda klln 21 taj 
numaralı He kapulu girilince 
bir koridor eolcla :eokıİI• auır 
bir oda, badehu ikinci katın 
merdhenl, arka tanf ta Hla, 
nlunaa eolaada hınp matbak 
helt ve kOmGrldk, bunların 

dltladı tara~ n lıt kata ça· 
kıldıkta bir 110fa •• eokal• 
aaur bir oda mHcat olan '° 
700 Ura kıyme&tnde bulanan 
ba nln 

Mllldyetl açak artırma ıare· 
tile Ye 8,, Dumanla e•allk 98 

eyıam baak• kanana macl· 
blace bir defaya mılaı• olmak 
eartlle artırmaıı 18.12.935 .,.... 
.. mba gına uaı 11.12 de Is 
mir hllkdmet ton&1ıadakl 2 net 
icra dalretlade yıpllma~ here 
30 gtla mlddeı le Hbbla ko 
nalda. 

Da artırma netlceeladt2 aatıı 

bedeli ıabmln olanan kıymetin 
yGsde yetmlt betini bularea en 
çok artırana ihıleel yapılacak · 

tar. Akıl takdirde 2280 nama. 
nlı kanuna glJre 1atıı geri 
bırakılar.akıtr. Satıı peoln para 
ile olup mlflerlden yal• ıs yftz. 
de yedibuc;uk delllUye m11rafı 
alınır. 

lıba gayri menkul ize. 

Muğla'da 
TOUln Pi yasaıl 

Mugla, (kel) - Tlt.. -
YUUI geçen paartell _.. 
tam 12 de aoıldı. Pi~ 
açılmuı Mağll zlrn... .,. 
tefladlrdl. ÇDaktl Matla'_. 
.,., batta gelen geliri tlt~ 
Ba yıl tltlnler de ook nef 1111'
HaHlar QOk mG•ld ~ 
halk tGtdalerlal iyi yetlt;.,...t 
için ook oalıım•ıtır. tn......w'. 
ldareıl ekıın tltblere 80 ... 

birincilere 7 5·80 karat ~ 
mektedtr. Majla'da balU 
k•mpanyılar da plyaeaya ~ 
mıılar re 1aftbayaata bafl•1 
lardır. K.ampanyılar ua111I 
at ol•nk 80 kuraı ftrrD W 
dlrler. 

Mlltı'ıa lnhl11r tdaretl 
bin kilo ttltla almııbr. lllft 
yln Sıbrl'ler de 40 bla 
kadar almıılardır. Serman ~ 
paayan da bir miktar IOI 
yetta balanda. ~ 

lzmir 2 inci le 
Memurluğunda 

Neı'et adil ye fatmanıD .; 
lak re eyıam baak111~ 
Odlaç •ldıA• parayı ma~ 
bankaya ipotekli balan .. _.. 
geçen mene yapalan eatır, 9_~ 
namarab kanana g8H ~ 
edlldlp laalde bir aeae ~~ 
birinci tabi& borç Gden 
gladen eoa •e kat't olank ...:lııi 
rar mdaayedeye ,kona• lstDP'2 
bacada :rallaaae mHkllade f 
numanla 2 katla alb adıl 
eofa bir matbak bir beli fi 
mlttemllttı Hlreyl bul ~ 
lira kıymetli ba eYln 

Mdlklyell açık amr111a fi 
retlle .a 8'' numaralı Eoa1'* 
•e eyum bankau kanana ,.,, 
clblace bir defaya mabıaı " 
mat •e ket't artırmuı 19 11-~ 
perıembe gdal Hat 11' • 11 
tamir hlktmet ton•I•~ 
2 lnel len dairellade yapalJ. 
laere SO gtln mtlddetle 
hl• konalda. 

Da artll'IDa aetleellade 
bedeli her ne olana olıa• ~ 
medae ... kılmayarak eDtO~ 
bnnıa Dserlne l!aalell 1",.-- ı 

caktar. 
Sabı petln pan ile oWI . .......... ,..... , ...... ,.; 

baçak telllllye ~'"" 
aı .. ar. Iıba gayri il"!'" 

kal Gserlade .......... .::_::::; 
d• bak talıblade bal Jıııo 
ellerladekl reeml •eealk ~ ~ 
ilkte yirmi gtl• nrfıada ~ 
2 lacl lar•n• mancaa 
llaamır. ' 

Akıl hılde hakları tap• 
clllace malam olmadıkça 1-
latmadaa hariç kalırlar. 1-11 
tarihinden itibaren eart.:;!r 
herke1e açakbr. Talip -:-_..: 
nn ya.de yedi ba4;t1k ı......::~ 
akoeal veya mllll bir 
itibar mektuba .. 83 sı 
doeya namUlllile lum 1 
len memarlal••• 
lara illa olnaar. R. lı N7 
rlade her haaKI bir .,~ .. 
hık tıleblUe balaaaalaı 

rlndekl reemt HMlk ile _ -~ 
ilkte yirmi gtlll urfınd• ~ 
lcnıına mlrMaatlan ı ... -': 

Akel halde haklan t•,. t 
ctllnee malam ohaaclıkta ~ 
ı ... adaa hadç kabrlar.6. 19· _. 
tarihinde• ltlbarea .. ,...:,_ 
herken 11t1kt,r. Talip ol•• _. 
ylıde yedi baoak tem1••1 ~ 
çuı reyı mllll bir baak• il' 
bar mektuba •• ss.2ııso trJ/' 
ya aamanılle Ismtr 2 ocl ıtif' 
memarlağana mDncaatlıfl 

olaaar. B. it No. 2sO 



SAYI LIRA 
ı Maktfat 20000 
l ikramiye 25000 
l .. 15000 
1 .. 12000 
l .. 10000 

.. (2000) 4000 

.. (1000) 4000 .. (500) 15000 .. (150) 9000 .. (100) 10000 .. (50) 25000 .. (30) 15000 
(20) 12000 

Bol ışıklı·· az sarfiyatlı ve uzun 

6m0rltl METAL L u M lamba. 
tarını tercihen her satıcıdan 

mutlaka arayınız 

14.,iatlerde Tenzilat 

Mehmed Tevfik 
Elektlrlk, telefon mılzeme deposu ve 

Slemenı fabdkaları mdmeulll 

Peştemalcılar 77 • 79 Telef on 3332 

f 1111111111111111111111111111111111111111111 11 1111111111111111 ıı 1111ng111111111111111111111111111H""11111111111111111111111111m111111111111111111 "' 

= Akşehiı:_. -~anl~ası ~ 
nzmnr şubesi 
ikinci Kordonda Dona civanndaki kendi binamda 

TELEFON: !2383 •• 
HertOrUl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadesi.dere % 4 

Mevduat Şartları: Alb ay vad~Hye "" S 
Bir 1ene vadeliıe " 6 faiz verilir. --------

Zahire, Clslm, lnclr, pamuk, yapak, afyoa n•lre komlır>nealap yepılır. Mallar geldi. 
ltnde •blplerlne en mtlMld teraltle Hanı 9er1Ur. ---· 

SIHHAT 
Balık Yağı 

Norveçya'nın il al is ft'f o· 
rina Balık Yağıdır. Şer 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa sa~ülmüştür. -Biricik Salıf Yeri 

UAŞDURAK 

Hamdi N Ozhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

V. N. 

W. F. H. VANDER· 
ZEE & CO. 

Olivier ve Şore
kisı Limited Va

pur Acentası 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAls KUMPANYASI 

l>EUTSCUE LEV ANTE LlNIE 
t&SOFIA,, motôrtl h•len il· 

.._Dımııda olup AaHu, Rot· 
lerdam, Bembarg H Bremeu 
'ıln ylk almaktadır. 

t&AMSEL .. Hporu balen il· 
llatnımmda olup Anvere, Rot· 
~dam, Hamburg n Bremtn 
~n yak ılmaktıdır. 

.. A VOLA.. Hpura 2 ncl tef· 
tiaade bekleniyor, Bımborg, 
&reaıen n Ab•ere'ten ylk çı · 
~ıcaktır. 

t&MANAU .. motOrD 1 l 2 el 
'eninde bekleniyor, 15 2 et 
'enıae kadar Anverı, Rotter· 
..... , Bımborg n Bremea için ''k alıcıkllr. 
"MACEDONİA.. Hpara 25 

~ 
ı el teırlnde bekleniyor, 80 
ti teerlne kadar Annrı, Rot· 

~-· Hımborg n Bremen 
il yDk alacaktır. 

4'1FRIK.AN ExPOT LINES· 
NEVYORK 

~ "ExCELSIOR .. nparu halen 
)-.nımııda olup Nnyoık için 
Git almaktıd1r. 
~ "txMINSTER" npara 12 
) el teırlnde • bekleniyor, Nn· 
"k için yak alacaktır. 
~X.ERMONT Hpuru 18 2 el 
ı.-; •de beklealyor, Nnyork 

Jlk alacaktır. 
~txARCB,, npara 80 2 el 
ı._ •de bekleniyor, Netyork 

Jlk alacaktır. 
'-.txECUTIVE,, Hpura 15 
).: ktaanda bekleniyor, Ne•· 

için ylk ılıcaktır. 
~~dLONA,, Hparn 31 8 el 
~'nda bekleniyor, Noyyork 
8t )lir alacıktır. 

lt\'tcE DIRECT DANUBI· 
ıc EN TUNA HAITI 

' 4LlsA.. npara balen il 
~lllııda olup Beograd, No · 

' ' 
1 Kımarno, Budlpeıte, '-ı.a,,, •e Viyana için yDk 

4- ktır. . 
"EMENT DP PE . ANVES 

~ ;tsPACNE,, npara 5 ikin· 
tltl•de bekleniyor, Antere 

CeadeU B•n, Blrlacl KordoD 
Tel. 2448 

Tbe Ellerman Llneı Ltd . 
Ll•erpool Battı: 
11LESBIAN,, Hpura 26 bl· 

rlncl tetrlnde Lherpool •e 
Snaaıe1'dın . gelip tahliyede 
bolaaacak .e ayal Amaada 2 
lklacl tefl'IDe kadar Ll•erpol 
Clugon lçla yak elacaktır . 

'"ALGERIAN.. ••para 15 
ikinci tetrlnde Ltverpol n 
Snuıeadan gelip tahliyede ba· 
laaacaktır. 

Londra Hail Battı: 
11POLOw npura 30 birinci 

tefrlade Londra •e Hail n 
Aanrlten gelip tahliyede bu· 
lonıcık n ıyat samında 6 
lldacl ıefrlne kadar Londr11 n 
Bali için yok alacaktu. 

0 MARONIAN ,. npara 26 
ikinci teerlnde gelin 12 ikinci 
tetrlae kadar Londra •e Bali 
için yGk alacaktır. 

110PORTO,, Hparu 20 ikin· 
el tetrlnde Londre, Hail n 
Aanreten gelip tahliyede bu· 
luaacakı1r. 

Not: VGrad tarihleri •e •a· 
purlann lılmlerl Te nnlon Dcret· 

lertnla değltlkllklerden mee'al 
llyet kabul edilmez. 

Direkt için yDk alacıkıır. 

ARMEMENT B. SCHULDf 
HAMBUG 

'" BANSBURG .. Hparu 8 
ikinci teırlnde bekleniyor, An · 
nn, Rotterdam n Hambtıtrg 
lota ylk alacaktır. 

DEN NORSK.E MlDDEL· 
BAVSLINJE (AS. D S. 

SPANSKELINJEN) 
OSLO 

'"BAN ASEROS" motOrl 21 
ikinci teerlnde beldenl1or, Dua· 
kerk ve Dlppe lçf n ytlk ala. 
caktır. 

JOHNSTON V ARREN 
LlNES LlVERPOL 

.. QUERNMORE,, Hpara 4 
lldacl tefl'lade bekleniyor, LI· 
•erpol •e AaHHtea yık çıka · 
rap Darga., K.öeteaoe, Galıç n 
Br1tlı tçlu yok ılıcaluar. 

._OBERON,, Hpara 8 ikinci 
tetrfnde gelip ylkClnl bot•lt· 
tık.tan eoara 14 2 laCI tetrlne 
Rotterdam, Amıterdam ve Bam· 
barg limanları lc;ln ylk alı · 

caktır. 

0 GANYMEDDES,. Hpora 8 
2 el teırlnde gelip 14 2 inci 
Antere, Rotterdem, Amıterdam 
•e Bamburg llmıaları için 

ydk alıcıkllr. 
"UL YSSES .. Hpuru 20 2 inci 

tefrlnde gelip yDkDnG tabliye· 
den ıonra Bargae, Varnı n 
K.Oıtence limanları için yGk 
alacakllr. 

11CERES,, Hpuru 2 l ikinci 
t•trlade gelip yakana tıbllye· 

den aoara 25 2 inci teırlnde 

Anvere, Rotterdam, Amıterdam 
ve Hambarg limanları için yDk 
alacakt". 
SVF.NSKA ORlENT LINU.N 

'"FREDENSBORG" vapura 
18 2 inci teırlade gelip yakd· 
atı llhllyeden eonra 21· 2 inci 
tefrlude Rollerdam, Bamburg, 
Copeahıge, Daastg, Gdyla, Go 
tenb-..rg, Oılo n lskandlnnya 
Umaalanna hareket edecektir. 

11GOTLANT,, motGrtl 30·2 el 
teırlade beklenmekte olup yO· 
klnfl 111bllyldea ıonn Rot•er · 
dam, Hambarg, Cepenbıge, 

Dıaslg, Gdynli, Gotenburg, 
• 

Oılo •e lıkaadlnnya limanları 
na hareket edecektir. 

ZEGLUGA POİSK.A S. A. 
11SARMACJA,. •apara 26 

2 inci teırlnde beklenmekte 
olup (Dogra) Aanrı, Te Cdy· 
nlya hareketi edecektir. 
~ERVICB MARlTlM ROUMAlN 

0 DUROSTOR,, nparn 20 2 
inci teırlae gelip yakanı abli· 
yeden ıonra Kôıteace, Sallna, 
Galu n Brlyla ltmınları için 
ylk alacalı.lir. 

0 AL6A JULIA11 Hparu 20 2 
inci tefrlnde gelip 21 ·2 inci 
teırlnde Maltı, Marellya, Ce· 
noH, •e Bareelonı b1reket 
edrcelnlr. 

Yolca ve yak kabul eder. 

İltudakl geUt gldft tırlhlerl · 
le nnlualardlkl degltlkllkler· 
den acente mee'ollyet kabul 
etmez. 

Fasla tafellAt lçla ikinci 
K.ordoa'da Tahmil ve Tabliye 
bla111 erkaııada Fratelll Sperco 
npar acentalığına mtıracaat 

edllmeel rica olunur· 
Tele. 2004 · 2005 · 2663 

• ·9' 
Muallim Dr. 

A. Hulôsi Alataş 
iç Hastalıkları Doktoru 

Şımlı ıobğı No. 20 

Satılık Ev 
Aleaacak'ıa lntlklm eob~ın· 

da 13 numarada, kArglr, t•mlre 
mobtıç olmıyaa, boyıh, altı 

odah, hnadar H bol gflo•tlf, 
iki katı., mGtlemllAh tamım, 

ceaabe naıır On ve arkaıı ıçık, 

ônD park olmıga aamıed genlt 
area, Ga •e arkaeı açık, birinci 
kordooa yCls metre kadar ozak· 

bkta, çarııya çok yak•n, içerisi 
klmllen yeni muıamba ile cfn. 
teli, elektrik, hnıgHı, terkoe 
ıuyu, telefona, banyolu, iyi 

ıulu talombalı koyuıu, arka· 
ııadı koçak bir bıbçeıl, ııaklo, 

11hbi bir n nygun bir f latle 

eatıhktu. letlyenlerln Beyler ıo · 
kıgında mD11yede 11lona sa· 
bibi bay bafız lbıanı mClraca· 
atlerı illa oluaur. ' 

-
Onlnnltede Dôçent, 

(Muari.n Profetör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Rutalara hergln ö~en 
IODra b.br, 

t.tiklll cadden No. 99 
Ankan apartmam 2 inci kal 

Telgraf • ı S T A N B U L 
Telefon : 49250 

2 ve 20 komprimelik am balajla rda bu lunur 

~~~I Ambalaj ve komprimelerin uzerinde halis· 

]~~~~~ lıgin timsalı olan ffi markasını arayınız 

Akıncılar Oteli 
Sabık Gaf farzade Oteli 

Uzun bir zamındınberJ temlılfğf, mevkllnln 18klnllğl Ue ~Ohret 
k111nmıf olan eekl Gaffarsade ot"ll. 

Akıncılar Oteli 
Yeni ıdı ile Selçok'lu jandarma yilzbaşılığından mlhtıfa Şem· 

ıeddln Kokak tarafındın açılmışhr. 

Otele gelecek konukların her tOrlil istirahatlerinin teminine 
fevkalAde ehemmiyet verilmektedir. Flıtltr motedlldlr. 15 D. 

Bayındır belediyesinden: 
Bay11•d1r belediyesine ~eçerek yeniden esHh bir tekilde tamir 

ettlrllen otel ve gazino ihale tarihinden itibaren 938 Mıyıı l!O · 

noaa kadar lc1rı açık arhrmaya çıkarılmıttır. 
• İıteklllerln ihale ganD olan 20 • 11 · 935 çarıımba gDna 111t 

14 de kadar Bayındır belediyesine mdracaatları. 
3529 27 31 4 8 

Doktor ~ 

A. Kemal ~Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğm hastalıklar 

mtıtehassısı 
Baımahane ietaıyonu 1ta1111mdaki dibek ıoltak başında 30 eayı· 

b eY •e muayenehanesinde ıabah ıaal 8 dan ak~am ıaat 6 • kadar 
haıtalanm kabul eder. 

öğretmenlere " 
Yavuz Kitab Evi 

Kıraat ve tarihten bıtka bdtiio okol kltıblarınm 
toptan 1atıf yerldir.j 

lzmir Kemeraltı 56 No. lı 

Yavuz Kitab Evi 

Dr. Zekai Tarakçı 
Merkez hastanesi Uahiliye ~IOtehassısı 
İkinci Beyler eokağı TGr k: mftzayede salonu fulullnde 

numara 45. Ilaıtılarını ö~ l edeo sonra 15 den 18 e kadar 
kabul t>der . TELEFON: 3806 



Yirmi betlacl yıl 
No. 6365 

CUMA 
8 

lklncttetrln 935 

Panayırımız 
için Birçok Ecnebi Uokilmetler 

Mnracaatte Buunlmuşlardır. 

talyanHaherlerıne GöreRasların anevıy~ ırıkmi 
aratoraSulhLe ı eTe lifat ap şiar im 

AJU!ıdaki haberler ltalyan 
mehafiline aittir: 

latınbal, 7 (Ôıel) - Asma· 
ra'dan bildiriliyor: 

göre, imparıtoroo karan hllA· 
fanı olarak barba devam etme· 
mek ceryını kuvvetlenmektedir. 

ltılyan 'latan yeniden ilerle· 
dikleri haberleri blrcok RH· 
ların mınevlyıtını kırmıı ve 

Maamafih Habeş Taarruzu Da Bekleniyor. Makal 
le' de Vuruşanlar Ras Guksa'nın A:skerleriymiş 

Slre mıntıkaıının lıgıll ae · 
kerl bir ehemmiyeti haizdir ve 

hılyan sığ cenahını Bıbet la· 
ırruzada kartı emin bir vaıi 

yete ıokmıktıdır. 

lmpırıtora eolh lehinde tekil· 
fanı bulunmalarına sebeb ol· 
moıtur. 

ltalya'da lhtikarla Mocadele Başladı. Faşist Şurası Yakıll 
da Toplanacak ve M. Mussolini Alôkadarla l\.onuşacak11 

20,000 klollik bir İtalyan 
aıkert kurveıi de eftvarl ve 
tanklarla birlikte Aetbo gölft 
charındı temizlik amellyatanı 

yıpmıktadır. 

ltılyıo kuvvetleri Muaa Alt 
ıılo 11rka tlmılf htlbmetlode 
llerlemlıtlr. Italyıa tayyareleri 
orduya plıdarlık yıpmıkta ve 
ltalyac kunetlerl hiçbir moka· 
vemete maruz kalmamaktadır. 

Aeıbdaa ltalyao tayyareleri 
Daoakile kadar ıltmf ol er ve 
bombalar atmıol1rdır. 

ltılyan ıtharllerl mllblm la 
tlktıf Jar yapmaktıdnlır. 

8ıbeoler, Deul'ye, Dlranva 
Ye Harar'da toplanmakta n 

bGUln ağırlıklar bu cepheye 
ınkedllmek tedfr. 

htınbol, 7 (öıel) - Adle· 
Ababa'dan verilen haberlere 

Bir llabeş teslim oluyor 
Maamıfib, büyftk bir Bıbt"t 

makabil taarruza da beklen · 
mektedlr. 

Yeni gelen ıllAblar mdtemı · 

diyen Bıbeı muhariplerine ve 
rllmekte vtı Babeı ordoıu her 
gOn bir derece daha mnntasam 
ordu haline gelmektedir. 

Reisler, Mıkalle'deo ıyrıl · 

madıo enel mabılli etraf ıl· 
lelerinden birçoğunu dahili 
Babeıletan'a ıevketmlolerdlr. 

R11 Gakea'mo acJamlarlyle 
Bıbet 11kerlerl ıraeanda bura· 
dı çok kanla mfteademf'ler ol 

moı,ıtur. 

Italyan kayoaklarınm iddia 
sına bakılanı, Rae Seyyom or· 
dosu inhilal eımek ilzeredfr. 

ltalyın tayy.relrrl Makalle ı 

civarında bdtfto maolalırı bom· 

bardı mın etmlıler •e topçu 
knnetlerl de bu clHH ın· 
kedllmlıtlr. 

Habee'ler, AnbılAkl'nln elma· ................ ~ ........................................................................................................................................... ,.., .......... .. 
Rus Hudutlarında Hadiselere Karşı Tedbir Alındı 

Çin'deJaponların Yaptıkları 
Tevkifler ve Manevralar .. 

Çin'de Vahim Hadiseler Beklenmektedir. Japonya, 
Çin'i Kendisine Boyun Eğdirmek istiyor. 

htınbal, 7 (ôsel) -
Tıymlı g11eteılnln 

Pekin ıyttrı bildi· 
rlyor: 

Japon ordoıo Pe· 
kinin cenubunda bG· 
yClk manevralar yıp· 
maktadır. Mane'tra
lar dolayıelyle de. 
mlryolu nakliyatında 
pek çok karatıklıklar 

olmuıtor. Jıponlır, 

bir çok Çin mıllyo 

memurlarını tevkif 
etmlıılr. 

Pekin resmi çeven· 
lerl, Avropa'aın Ha· 
bet itiyle meıgal 

iken Çtodekl nhlm 
hldieelerla ıoaoco· 

' 

nan ne olacığıoı ıor Soı·yeı Rusya'nın büyıik ve agır tanklarından biri, tepeden düz 
maktadır? bir sahaya sıçrarken 
Japonya'nın çind~ takip ede· Mançorl Mogolletın sınırlarında nlaa araıında kurulacak bir iı 
cP~i yeni siyasanın eswları. ııkeık vakua gelen çarpıımalıra blrllğlnlo lGıomonı kaot olma 

Berlin'de çıkan « Völkischer mınl olmak için bir tıkım dıkça Uzak Şarklı tam bir 
Beobahter,, gazeteeibden: tedbirler alındığını da lllve et· bımo 'elde etmeğe lmk&n yok· 

Şu ıon gClnlerde Dalren'de, mektedlr. Rengo aytarını göre tor. 
Kuvıntong ordularının mClmee· Dairen mflzakerıtından elde 4 - Çtn. l•ponya'ya ve 
ılllerl ar11ında 'tokubnlan ko edilen ıonoçlar, ıunlardar: Mançako araeıotlı ekonomik 
nuımalar bCltllo Japon baııuıa· 1 - Jaapon ordoıanon Çin· yakınlaımanın dtrhal tahıkko· 
da derin akleler uyadırmıttır. de tıklb ettl~t bıılaca gaye, ku için Jıpon orduıo, bu hu· 
G11eteler bGyGk bıelıklırlı oıak ıarkta daimi bir barı tın t d f ı d ı b 
D L ı ıoı • ıı nane 'e en z ı· 
ılrca •Onıeranıının cereyanı temin olunmasıdır. • 

hakk d t f ı h b ı N kanlart ve diğer allkadar or· 
L ıa ı eJ rı ı ah erb

1
er nr· 2 - ıokla hGkftmetl Çin· ga..lzafYonlar Der.dinde lbım 

mea.te ve aponya ar ye ne· de metro yegloe de•ltt mıka 
aaretl tarafındın gönderilen mı oldoğaoı göre, Çto'I ligi gelen ıavauota ifayı hazırdır. 

l O L ' • ı dl b 5 - Jıpon ordaıu, tlmdlye 
geoera .ımara nıa Japonya· en ren Gıfln mee\ leler bak kadar Nankla hllkumetlyle Jı 
nın Çlode takip edeceği yeni kında Nanlda bOkftmttllc mi poayının ıClel mıkımlırı ara · 
ılyau bıkkındı nrdlll lsabata zakere edllmr.lldlr. Ancak bu d h 11 dil · ' l ı 

ıın a • e memıı mee e e e· 
baycık bir önem atfetmedlrler. hGktlmetln jıponya'ya kartı 
Şlmbun Reogo ıjıneı ıyıarı, iki yftılG hareketten vazgeç 

eıaı mlMkere menularındın meıl tarttır. 

fayrl, Maaçari • Sovyet Raıyı, 3 - Çin hGkt\metl, bır iki 

rln biran enel memnuniyet 
verici bir ıeldlde kotarılmaııaı 
temin için Naakln bClkdmetlae 
bat 'fUHCaktar. 

Şimal 

llne çekiliyorlar. ltılyıo tayyı· 
releri, baalan takip ediyor. 

Azmıra'dın gelen haberlere 
göre, SH11 ıollanı Mehmed 
papa, teellm olmak lıtlyormaf. 
f«er ba haber doğru lee Mtla· 
ltlmıa konetler, hılyıa'larla 
beıaber olacakmıı. 

ltalya'da Tedbirler: 
lıtınbal, 7 (özel) - İtalya 

bGk6metl ılmeadlferlerla eeyrl· 
eeferlnl hl11olanacak derecede 
azıltmıotır. Dtlndea itibaren 
46 katar tarUelerden kıldı· 
rılmıotır. 

Etyı f latlerlnd., ihtikar ya · 
pıloııRa batlınmıı olduğundan 

Kral 

cebhesinde yol açan ltalyan askerleri 

İtalya hClkdmetl bu hoıoıta kati eallb göra:mektedlr. ~~ 
ciddi tedbirler lulbaaına mec emirname ile Bakanlar ~ 
bor kalmıthr. ılnlo de 30 Teırfulıanlde ıot' 

Tayin olanan flatlerden fu lauacığt blldlrllmlotlr. trf 
l111nı mal eatanlar veya elle ltalya'da bugGnlerde bd 1 

rlndekl malları aaklayıul1r ti· mıı bekllyen yoktu. 
caretten menedileceklerdlr. Bo dnetfn eebcbl bıkk• 

hiçbir kimse bir fikir de 
lıtaabol, 7 (ôsel) - Roma· yıa edememektedir. 

dın blldlrillyor: lralya'da hemen b11rgGJI 
Slyaıi ve allkadar mahaf U, yıl pıhalılıAı bir derece ...-:,

1 

kralın beyınııına blyClk bir artmıkııdır. Bu buıoıtı lal~ 
ehemmiyet nrmektedlr. Bu metin bazı mukııreratı ••1 

beyınauın ıonra, Fıtlıt bftyOk mevkllne koyaca~ı ve bu tC~:,.ı 

otl.raıının 16 Te1rlnl11nide içti de Sinyor Mouollnl'nla r;;. 
maıuı btldlren emirnamenin elemaaları ile mtlduelelefk• 
neorl dıbı ılyıde nezarı dik· bnlaoıcağı nnılmıktadır. 

1 ............ ·--------

Corç Dönünce 
Kim Başbakan Olacak; Kondilis ~i, 

Çaldaris Mi, Zaymis IUi ? (J' 

İstanbul, 7 (Ôzel) - Atloa· lıtlfa edecektir. Fakat M. Kon· Atlna, 7 (A.A) - &ki ob" 
dan bıber Yeriliyor: dlllı kabiotnln tf'tkllfnln gene mor batkını M. Zılmlı 111 P"'' 

kendlıhıe teYdl edlleceAI kına· lefet lideri M. ~ofullı il• 

M. Kondilis 
Eıkl comur batkanı M. z •. 

lmfı, muhalefet liderlerinin de 
fıtlraklle korolaeak bir temer· 
kOz kıblneılaf n bıtkanhğını 
kabul edeceğini blldlrmlotlr. 

lıtınbol, 7 (özel) - Tek· 
ztblere rıgmen Yunan kanona 
e11ıidnde yeniden ve mahlm 
delltlkllkler yıpılaeığa anlatıl· 
maktadır. 

M, K.oadlllı kraha Hdetlade 

atlndedlr. Haberlerin ba ıek 

llne nıarau 'fe eger mecUı 

Kondlllı'in yeni k•blneelne 
ltlmad vermene feehedllecektlr. 

Ayan mecll.ıtnla yenldea ıet · 
kil edllecegt anlaıılmıkıadır. 

Hallbaaır Yaaıa mecllıf, 
beıte dört nlebetlnde M. Çal· 
darlı partlıl meb'oılarındıa 

mQrekkeptlr. Ve ortada bir 
Ayın mecllıl olmadığı için, M. 
Çıldırlı Yanın ılyaıi hayatını 

hlklm vaziyettedir. 
Meclbin feehl doliyıılle M. 

Çıldarlı ile M. K.ondlllı ıra· 

ıında bGytlk bir lhtllAf hat 
gOıtermlotlr. 

htınbul; 7 (ôıel) - Yanan 
ıbıll partlıl relıl ~M. Çaldar'ls 
ile rnClfrlt kraliyet tıraftah M. 
Metabaa ara11ada ılyıll bir 
anlatma yıpılmııtır. 

Ahali partlıf, M. Zıhnlı yeyı 
V oslkb'la rlyHetl ahında bir 
kıblae letldllnl letemektecltr. 

M. Çaldaris dl *'' 
ti alo cllğer ııhllyetlerl ,,~fi 
blaeye glrer11 bir t•~,.,ol' 
kablneet baıkanlıl•D1 ,,,ı,ctı· 
bızır olduğuna bildi~~·-·' 
Maamaf lh bugtlnkCl b ~· 
ba bıl ıaretlal reddetGI• 


