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~;:~~~y~~~~~;~ ita) an'lar Makalle'ye Girmekle Beraber Habeş
~!-=~;E::;:~:~.i~i ler andan ÇevirmeP}.~!1ınıTathikaÇalışıyorlar 
~~;:;::~E:.:;:;;i;: Ras Guksa, Kral Namına Şehri Teslim Aldı. Habeş Hükümdarı 
'-1.. tamamen meydandadır. Çünkü 

~~·d:·~-::;:~· ;::!:1;ibid!~ ve l\f üşavirleri, Darbı Uabeş'lerin Kazanacağına Kanidirler. 
"İttere dayanmakta ve ıoıyeteye, 
L.. lı: ıarkta Çio'io Ja.poo'lar tara 
'illan hücuma maroz kalması 

'-de de neden, ayai bauaıi1eti 
~-- mediğiai) ıormaktadır. Diğer 
~ftan da amacıoa varmak için 
~ .. gayretini her gün artırmak· 
~. laalya ilk zamanlarda ıadece 
~tıniyetini yaymak, hudutlaruıı 
~~~ak gibi arzularla bu harekete 
:-"'tQ&iai töylerken, timdi; açiktao 
\ta yeni ve büyük bir Roma im· 
~orluAu kurmak yollarına dö· 

Gttftr .. 
8u vaziyet; 
~ l - Uluı1ar aoıyeteıi çerçe· 
L - içiade im&abamıı olea mu
~elelere; 

lıııı;... 2 - 1agiltere'Dio aömlrg• Iİ• 
·~ tamamile aylwıdır. 

~ 3 _ - ltalya'aıa bu ..ı..u açıl· 
ı~aa bilUtifade Avnpa'da 
"li devletlerin de kalkıaarak 

laı • taabhOtlerioi çiğaem.Jeriae, 
-~Dmalaruaa. badat taabihi ve 
"-trge iaıemelerioe 1ebebi7et •• 
\ l' aai kı nlcım bu aurede A •· 

'1• da aıçrayabilir. 
l.. UluaJu aoeyetni karan dahi· 
~ _ bu ıyıa oaaekiı.ioa aecd rriD tatbikine baflaaauktu. 
~: ~eaaip ve otorite .meeeleüdir. 
~t bu tedbirler, harbi durdura· 
l.~ •e ftalya'yı, eoıyete blklm· 
~ çerçnelİ içinde bir ulat
,,, yaaqbrahilir mi?. 

~ l.ecri tedbirlerin C inuael ve 
t. illik kıaamları, tuiyeı üaerin· 
~ llltleaair olmuaa, ne yapılacak· 

' SGel tedbirlere karıı durula· 
"-l lllıdır •e baaua manaıı, aeti· 

ile olabilir?. 

\ itte bilUlD acaaua aorduAa oey 
~tılatbl1 •elite !. 

'-a. lt.İya, bu aavqa girerken el· 
&ecri tedbirlere kup gereken 
re baıvarmuıtur. 8UDdu bq· 

'1aıaaya baıta olmak Que, bir 
~•let, İtalya ile olan müııa· 
\ riDi bozmak ittememektedir· 
\; le bittabi bu, İtalya için bir 

•et, bir ittioat mahiyetindedir. 

\ l..ıya, analannda ayak direr 
...._ 'eert tedbirler umulan neticep 
... .._ae, iki yol kalıyor: 

~Ya harp, yahut da halyao di· 
~ kabnl! 

~11Gao biriociti, belki yan A•· 
11, ildnciai iae Ulualar 10tye• 

Jlkma&a kafidir. Her ikilİDİD 
~ için ayni derecede kor· 

bir feliket olacağı muhak· . 
t't .... 'DID ve İagiltere'Dio eD· 
içinde kıvraomalan, bocala· 

da saten bUDUD içindir. 
'9 Ulualar ao1yeteeioin yık.al· 
takdirinde de, bdtüa taabhlt· 

\... 'Jlk albna alıamıı, ulular 
~ maoeıi baAlar k.opmut 
~ tar. Böyle bir vasiyet ite, 
\ 'r. '-~aılara gebe kalmak demek• 
\ ~~ Getice birdir. BilUlD ban• 
~ tinde, lagiltere'deki intiha· 
'•aracaAı tekil de mfleıair 

~:~ceyi kavrayabilmek için, 
~ beklemqe mecbur bulun• 

~- beı oa gün daha Hrdır. 
~ Ondan aonradıl' ki, ba bu. 
~ te karanlık vaziyeti biraz 

'~'1tçe görmek imklm do· 

A.N.4DQLU 

llabeıler c"l'hede ağır makineli ıüfenk başında · 

htınbul, 8 (ôz~l) - Ctb11 
tiden blldlrlllyor: 

BOyOk Bıbe' kanetlerl Hı · 

rar Clclkı hanını ınkedUmek· 
tedlr. Rıı Taeamonan 10,000 
kltllk konetl bu h•t ıı Yaııl 

olmuıtur. 

lııaabal, 8 (Gael)- Ceneral 
MHiyed orduıa, Danakıl'dan 

hiçbir mabYemete maras kıl· 
madu •e cenabtan Makal'le 
lzeriae ytlrlmektedlr. 

Adit·Ababa 8 (A.A) - Ha· 
vaı ajansının ıytarı bildiriyor: 

Babeı lmp.ııtoro yakı•da 
Bırar'a hareket edecektir. ilk 
ıl JNal maYaffakıyetlerlal Ha· 
rarda gGrmaı olan lmpırator 
gezlılae bu tehlrden batlımak 
dilelfadedJr. Halle Selaılyeala 
uklden Harar llbaylagında ba· 
laamDf oldoAu hatırlardadır. 

lıtanbal 8 (ôael) - Adlı· 
Ababadakl ecnebi gueteler ma· 
hı birlerinin •erdikleri haber · 
lfre RGre, ne~lnla ve m611 · 
Ylrlerlnln f lkrtnce harp çok 
auyacak n af er nihayet Ha· 
beılllerde blaea~tır. 

Eğer uluılmr toıyetetl nkut 

ederıe Ye BJbeılllerlalhakaka . 
temin edlllrıe, ıalhan akdlle 
ortada bir mani kılmayacaktır. 

.t.aanbol 8 (Gsel) - İtalyan 
ıGYarlll Danakll'de çillere doA· 
ra ilerlemekte dnam etmek· 
te~tr. 

lıtaabal 8 (Gsel) - Rom•· 
d•n bildiriliyor: 

1·ıgre'de llerllyea 
kerlerl, ba •balı 
glrmlttlr. 

laalyn ... 
llakalle'ye 

Alker, miralay Bodlya ko· 
maaduında idi. Ba kanetlerln 
7anııua Ru Gaba'oıa gayri 
mantuam ukerlert de •ardı. 

Italyın ukulerl llakalle'de 
ilk it olarak Babeı INlyr1klan•• 
iadirmlıler Ye yerine 1896 da 
lc.lyan ordaıa lar•(ıaclan kal· 
lanılmaı tarihi h.ynklar çe · 
kllmlftlr. 

R11 <!aku, Tipe Bedhl il· 

fatlyle oehrl ltalya kralı na 
mıaa teeUm etmltdr. 

lıtanbal, 8 (hel) - Atma 
raclan bildiriliyor: 

Ceneral Brlyoll we etnenl 
Santan, Styabg6mlekler, Alp, 
yerli aıker fırkal•rlle Makal'· 

Bir lıalyan yerli askeri su boşaltıyor 

leye harekeı etmltl.,rdlr n B•bct ••brlerl herıeye r.ğ· 
Mkerl teublratl• eehlre girmlı· men ltalya'nları yınlard•n •or· 
)erdir. malt plAaını l•tblke çahtmık· 

Miralay Loreaolnlnln alıyı, 
o-.1a• ... gelerek Makal'leye 
rakl .... kı ... r. 

Garb cephealnden de Cene• 
ral Maramyl, knneıU Habet 
c:etelerlnln taarraslarını pi•· 
ktktmlttlr. Ve çelelerl Sakose 
Ye Sedlı oaylannın beri tara 
fına aımııur. 

Ceaeral band•n toara Adola 
ve Manllol kGylcrlnl al mı ıtır. 
Şimdi 2500 8000 metre yak· 
•kllltadekl r1allarda çete har· 
bı yapmaktadır. 

İtalyan tatyuelert Babeı 
ce~bellal ....... bap bombar· 
dlman etmlı n bllhı ... Goa· 
d1r, Dabtar'da tahribat yap 
mıfbr. 

Rudallyor, Maka mm• •e An· 
helagl daAlarınd•kl Babeı aı· 
kerlerlal l•belll tekilde bom· 
balamıılardır. 

ıadırl.r. 
Babeı ra•ları ar11ında ıalh 

le1UyGll arımıkıadır. 

R11 Gak• Mkerlerl arul 
ıetekkGlttıaı çok iyi bildikleri 
için Temlayen'de ceneral Sın· 
tlra Ye ceaeral MaroYlnl ordu· 

l•rın• çok bayak JHdımler bet lmpar.toro; Slleyman pa· 
temin etmlılerdlr. Birçok ma· ııyı Ye bClyGk mali mGeı· 
harlpler dıh• teıllm olmot· ıeetler mGmeslflll~rtnl ban· 
IHdır. 

kalarl• tlccarlardan laae topla· 
lıalyan ltarekeıi Zorlaşacak: 

mığa memur etmltılr. 
lıtaabal, 8 (Telefon) - Ro reniden işçi Gönderildi: 

ma'da Popolo Dltılyı gaıeteıl; İıt•nbul, 8 (Ttlefoa) _ ee. 
ltılyınlarıa Makılle cenubun· 
dıkt harrketlertntn sor olaca· nnre'den blldlrlldlğlne gGre 
11111, fakat ltalyın'ların ın· Fennırl npuroyle doğa Afrl· 
kGloeyı nokıılan ltgml enikle· k11ıaı öOO lıçl hareket el· 
rlnl yasıyor. mittir. 
Yalanmıı: _Y_u_n_a_n_i_s_ta_n_d_a __ t_e_r_h_is_l_e_r 

İetaahal, 8 (Telefon) - iki 
İtalyan t•yyarutnln ıon harp 
lerde B•beılıtan'da dlıGrGlda. 
il hakkındaki hıberler Ro 

..................................................................................................................... ma'da yetkili makamlırca yı · 

Habeş'ler, Şimal Cephesinde Beşyüz ~·:::;.~::~ ıane; 

lııınbal 8 (Ôıel) - Yana· 
nlıtanda terblı mOddeılerl gel· 
dlğl halde, ıon bt1ynelmllel n . 
zlyet dolıylılle ıerhlılerl geri 
bırıkılmıı olan efrat IS tetrl· 
nleanlden itibaren terhl11 edile· 
ceklerdlr. 

Bin Kişilik Bir Ordu Hazırlamışlar 
htanbal, 8 (Telefon) - Da 

Cumuriyetin Demiryolu 
Italyan ~rdu.lar~a Tayyarelerle Erz11k ~etiştiriliy~r. Sıyasası Yürüyor. 
Gorabaı Istıhkamları Da Italyan'ların Elıne Geçmış 
İ•tınbul 8 (Ôael) - Adlı 

Abıba'daa haber .eriliyor: 
B•beolerln tlmal cebheılnde 

500 bin kltlUk bir orda top 
lımıı n tahtld etmlt oldak 
IHı alakadar çnenlerden anla· 
tılmııtır. 

latanbol 8 (Gael) - İtalyan 
ordoıa, Aımak leılkameılade 

llerliyerek Ajie kuabaıını ele 
geçlrmlılerdlr. 

lıtanbal 8 (Ôzel) - İtalyan 
orduları M•kılle eehrlnl ltr•l 
eylemlılerdlr. Bu ıehtr, ltal· 
lıra teıllm olan Raı GakA 'nın 
merkesl idi. Gak11, ıehlre gl· 
rer glrmes, Babeı halkına hl· 
tıbea bir be7aanıme neıreıralı 

•• 
•e halkı itile meıgol olma&• 
dawet eylemlıtlr. 

l1taabal, 8 (Ôatl) - la.ıra• 
matbuatı; Makalle tehrlnln ltıl · 
yay'lal'a ellae ~eomeal mlaue 
betile asan makaleler yumakta 
Ye ba btdhenla Gaemll bir 
maYaffakıyeı teıkll erlecltlfnl 
n etki m•flQblyetla intikamı 
abadıAını lll•e tdlynrl11. 

hıanbal, 8 (ôsel) - Roma
dan haber nrlldllfne gGre, 
Uerliyen lc.lyan ordaıanan ba: 
landata mıaıablır, geçUeml · 
yecek derecede ydktek dıAlarla 
ko .. dılmıı oldatvadn, ba k••· 
•etlere tayyarelerle n ~kel 
halinde erzık gGnderllmektedlr. 

lıııabal, 8 (Gael) - Bomı· 

dan haber verlldlilne gGre, 
l&alyaa kanetlerl, Gonmıy 
latlWmlannı a'mıılarmıı. Go· 
ramay lıdhkAmlan dltdlkıen 
ıoara Harar yola açalı7ormaı. 

lıtanbol, 8 (Ôsel) - Habet 
kanetlerlnln gerilemeleri pltn 
lkdsuıdır. Banı.r, e., kaY· 
ntlerlal toplamak için nkit 
kuanmak lltlyorlar. 

Habet lmpantora, Ru Se · 
yam gGaclerdlil haberde, lG· 
samıas yere Hylat nrmeme· 
dal blldlrmltılr. 

Son gelen haberlere · gGre, 
Iıatyu kanetlert, bir Habeı 

levasım kenanını berbİn et· 
mlılerdlr. 

Demiryollarımız 920 De 1350 Kilo
metre ldt 935 Yılında 5600 o Buldu 

~~~~-,-~~~~-

Ankara 8 (Ôıel) - Kama· Çetlabya Kamotıyda izahat 
tay; bagGn Fikret Sllay'ın bıı · Yererek 920 yılında Tilrklye· 
kanlıAında topl1Darak gGnde deki demlryollırınıo 1352 ki· 
meılndekl itleri çıkarmıttır.Ba lometrc iken 935 yılındı 5600 
toplantıda ehemmiyetle gGrft kilometreyi Reçılglnl, memur 
ttllen ye çıkarılan kanon On. n mGıt•hdlm mlkıarının 5000 
let Demlryolları Ye llmınları 
lıleıme genel dlrektGrlaklert den 13615 e çıktı~ını ~yle· 
memur Ye maıtıbdlmlerlnlo 

maatlarının barem kanununa 
gGre •erllmeııl •e b11emdekl 
haklarchn lıtlfadelerl bıkkın . 
dakl kanundur. 

K.•nonun k•bolG mGn11e· 
betile B17ınclırlık Bakıaı Ali 

mf etlt. 

Staviski Davası 
lıtıobol 8 (ösel) - Stnlıkl 

dnau bogGn de denm etmlt 
n mazaanlardan eıkl uylat 
(P1Y7otl) 71 dlalemlııir. 



Komplo ve G Q n Q n T e 1 ya z ı H a b e r 1 e r 1 
Komşu Suriye Gazeteleri Yeni barem Kannnu La iha- icra Vekmeri 
Gazeteler, Motekait Zabitlerin Ata- . • .Y Toplantısı 
tork'eÇektiği Telgrafın Kendi Hisle- Si Kamulaya Verıldı.. .. ...... 1 ,~~•>- 1"" 

kllleıt heyeti, •gaa llal~'ll 

rioe de 'Tercftman Olduğunu Yazıyor • • . . . . . ı.meı ıaenı'nen batkaabl' 
Maaş Derecelerı, 19 dan O o beşe ındırılmıştır. Y oksek 1ıac1a ıop1aaan1ı: •• 1a1euı 

Seriye pzelelerla•ea bir kıı (EIHk,tt) guetell, ıalk811 M • I • • • ., ler lurlade glrl .... lerd• 
mı Allltlrk'e Urfl yapılmak lı:alı:lnada Halep emalyed ama· emorıyet er ıçın y o.ksek Tahsıl Olmak ~arttır.. laama, .,. bu itlere ak .__ ... 
..... medar Rlkut t8f8b. mlye .. lnllw ,.,. ... tahkikata tar •ermlftlr. 
"'8ne lalr mlllllealar Deffel· ileri ılrerek ba ite hiçbir Balepll Aabra, 8 (&sel) - Yeal Buem taaan ltylhaa Kamatay'a gelmltdr. Ba l&yllaaya 16re ma8f ---
1aektedir. s rl 'U.t L---...Lı.... dereCflerl 19 dan l&O, lt5, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, ıs H 10 Un olmalı: Sodden Yon 

Ye a ye D Allll'l.--e-•• 
llltalee aeırelmlyea pul•· IGlk .... a ..cat Şukalerdea .... oahete latllrllmlfdi. ' M. M li • 

in 4le mlkaltı tel'in edlel Memarlyeda bllbı- ylbek dereceleri.. girmek 1"8 yabek tabdl 1ırm1t olmak Ye A uapa 0880 Dl 
almleler bllanmaktadarlar. •e Ftlltdn'de makim mlltecl dlllerlnl bUmek emlan koamak111dar. Kftşiflere Mem• 

Şam'da o-ba (Elkaheı) Ulbl Çerlı:eller aaıafaadan tertip ola•· 
Neetblıreyı lmsulle bir ..... .. .... ll7lemektetllıler. s . k • .. . . .. • nuniyetini Bildirdi •• 

::::::·· .. "~~·.°'":: geı'!~::.::.."w:.:;': üveyş analının kapanması _::-.!ı.~.~>-
çekdlderi telgrafı mnsaa Mh· yet dalreelllİD luUyedMen lr- Slttea ylD ı .. u.ı ket 

=-:..!..-:..ıe:..ı.'!.ı-:r::.: !:':ı.!:.~·n!rlep .. ~: HarbeSehehiyet Verecekmi~ :ı=:.=-.... -.~ 
ilk Saılye'llala teflbbll ede- slre yola ile gtrmltlerdlr." Y bbal edllmltler •• ketlf 
.SJeeetiDI •• oekllea telgrafın Glısete, makalednl Halep Laaahal, 8 ( Telefon) - Loadn'claa •UdlrlUyor: Lord BaUfakr, bir llyleY Hrmlt Ye escllmle nedcetlal 111teım1,lardlr. 
yabus aittiler •mına addedll· emniyet mlcltlrl Proçan, poU. clemlfdıkl: 10llal l»a luıtfltea tok me 
meylp Ntla Sarlye'HJerla hlı· .,. e .. lyet llalıeleriala tabkl - SOn11 baaluua kapa._ mnhakbk bir harbe 1ebeh olacakbr. Blyle bir huekeda oltlalaaa IOJlımlfdr. 
leılae tereflmaa oldaıaaa •le· kat .,. T.arklye polll dalıalal yapa~•• •nmayonm. fakat ... yoram ki alallar IOIJetetlalD erteli Afrib'dül barba la foai)tere 
• IU U.ala aalalllllfbr. teaYlr h........ıa gllleıdlkleıl temek lba AYrDPll'• yeal Mı •rbe •beh alwktar. , e· 

lılablenia Mı yerinde de· ....ı .,. pynd ........_ ...., ıupu. ......, ... sı..,, baabaa ••&ou ett1rmet1111 stM ıtaı18 u. Afrika ............ a. tee· Denizler Konferan-
alllyor ki: mektedlı. . , me«U. ....... llywm ba ••' ..... WI a.ıeeede eaeıjlk •YrD-qbr. 

... ... ..a... ..... ••. (Ea•hw) ............. , ........... ·--------
..... mlleelllm edea bir el· •e SaılyeHleıla Tlrklere •• J • ı • 'l M ' Jd AJ 'I 
1aet. .. meatarıt1a s.ı1ye01er 1entkl1er111•-.. •• w..u. 001 iZ er JSlr 10 are mao ar 
...,..... yapıW.19 bakbada ........ ol•klana• IOyle· e- • . Stahlen Tea. 
taba f9Jl8 WI diktea...,. Tlrklye pllele· Şekl o k k V 

Şhadl l'Wadn, Sariye, Tir larlala ......... Sariye .. ne o unmıyaca .. killtını Kaldırdı 
kir• Ye Şublerdea emnlyed batı..... llalep'le lamrlada· 
.... ..,.. ......... J•pbk· .... dair ._ ileplyadanaı 

lan talaldbttaa 1tr111lyoras ki tahlil etmektedir. 

ı....w 1 (kel) - ll•n• LaMn 1eflrl, l.,Uıere, .. kime· 
tladea aldal• bir notatla, laglUs blkemedala blfJMr ....... 
Maar'm idare tekllal ~ .,. ı..eadedye'de Mr llllbabıl 
.,.,.. ...................... Mltllrmltdr. 

Bllglakl YUlyeda, ._., ...ay.tinle lladu etdll arlsl bir ft• 

.. yet old•l8 da Mldlıllmltdr. 

• •• 
Akdeniz Etrafındaki l\lü-

Ltubal, 8 (O•I) - BerUa 
dea ba .. r •erlllyor: 

Stablea tetkiNb ltgYedllmlı· 
tir. Blıler, ita ••'ele •• •et
ıeyledlll bir heyuumede, Al· 

-ya'••• •aalUam ora.. 
t•kkll etdlf için ba tetkUt111 
iham ol .. dal••• blldlnalfdr. 

LqY .......... Almaa7a· 

sının Toplaatıaını 

Haber Veriyor 
........ 8 (lsel) - IMlll9"

hlk6med u ...... 
amaml 1ebeterlllfn• 
re'nla yeal bir aoktal 
rıaı blldlrmltdr. a. 
• ..,.. lllülan tahdit k 
HIUI ... lanaa tJaiatal 
rl• etmftdr • 

8a aoklml aauıt1a \' ..... lllll 
denk mabYelell laltmek 
...... iti• ~ .. 
koafet••••• .. ., .. 
blldlıll••ktedlr. 

lngı·tiz Amele 

.tkNl11laı SadyeU dellldtrler Gueteala mltal_... pire, 
" ._. tlddede 1e'flalyoras. ba .. ylamn çakm•• eebeb, 
Alldrk'la hlya11.. mabdau Sariye ye llalep'te blw tok 
eall'Mea doa.yı •flletelddrt.. TarklyeH mllteehlla bat .... 
O .&latlrk ki, Terk mllletiae •dar. S.U.. ki l.dtlap haki· 
lllllltl •• •1rrlyett.i bm· med, Tldlye •DWlfleıbal 
..... o aa.tlrk ki, Tlftlerla dalma ı&salbacl8 nlndarmak ..,,,..n " .... llrkl• mel· Rndyle Tarklye'1e b,.. lh· 
lmet16.,. llRDı ı•rn etmltflr. k 1 D Ed

. ... ..... J•leıt.41e iyi tedı 

za ere e evam ıyor ,.,...,..,. sunolanayor. rartisi elsdy 
-G-U-.-. -n-==d==u·=·=z======------ 111a11 .... s <&seı> - rnaim ...... taa. .....,, ..,. ı. .. ı. Alman Gazeteleri ı.a.. ... ., a <,..., - '-pardll .. wıu, ...... 

Akdeal• ........ iti• 19.ttere ile te ..... n• ..... ellDekte· ve Zeerl Tedbirler ıeelnde ........ ,.,. ... 
dlr. Ba ••'eleDID •ltkll ltlr .., .. ,. giNlll IGJlealyor. ıaada 11nr edecektir. T e 1 ~ r a f 1 a r 1 M. ~-........ ıtaı,.., :c,w.t w..ı etmlftlr. İltanbal 8 (O.el) - Roma Dayb Benld ... 1ı: Lonl 

11:1 laa .. rlerlae ıGre Almaa pse· ral Slr Alebudna bir 

Makalle Kapılarında Bir Tayyareci Avustural- =~~-=·~~ ~--:= . .:.=uı 
Y l d K bold 

seteler, Alm•1•'ma lllablaı parlW lllnfaada mallal .. 

Ya 0 0 ft 8 ay 0 için al•lar lı:anma•aa IEua edllmlywll J•ılmlfbr. 
Italyan'lar Girmeden Şehirde Haı.e. , .•••• çot .... ••llnko tor· uaaı. .. n1aer, ••••• 

hlaaW. 8 (0-1)- ....,.,._ blldlrlllyor: Lo•in'daa Aftl· dapaa .,. f.tat ft••ııl ted· ... IWerl il. S.WYlala 
Stıbayları Dolaşıyorlardı. ....,..,. .. _. ... banbt •·•..,.ar .. ,.,..e1 ~·· b· birlere ıtt1rat et••lı:te maar •• ba1ı:1ı:tac1.1ı:1 .. , ... d.ı 

ı....w, 8 (ÖUI) - Boyter Aj ... Mldlrlyor: llakblle; timdi kof, ~lle'ala ......... -.k• aansıa byltolmaftu. ol ...... ll&n •yortu. kit etmektedirler. 
ı...,_ toplanma atefl almdadar. Ilalya'lar; ı.. •Wa telar• Tanueel llel Bu, IMpl lı:OrfMI ... bir 1ayyareye ,.. ..... 
glrmeli ••maktadırlar. Makalle 10bklana• eattor..lı Babet .... •• fabl •eıeJ• sltdllal aabyamadal•m llylemltdr. l•ıll .. 
llllaylera dolaımakı ... r. mft kanetled wared ..,,..._.e .,..... ............. r. 
ŞbM1 aeplıedade ltalyaa açaklan bap De•'ye ..._ olan ' 1 • ' 

... ...,. lan•flaıdar. Yerli 11a1,. ulı:erlerl pard parti...... Rnsya-Mançuri 
makta " ik.rl barek&la ~lamaclaa eYel lldkpf 1•pmakta6rı.. 
Bôet cephetlnde hiçbir bHeket g&.ômemek1elllr. 

• • • Bir Japon Mafrezesi Hududu Geçli 
ltalya Ve Petrol t.aubaı. s <O..•> - u.ro ........ ı11 .. .., ......... ,. 

26 Teerlaln•el'• 6 lı:ltlle9 mlreklep ~'h Wr J.,.. •il· 
ltalya Yeniden Mobayaat Yapıyor. ,..... ........... kllıltle• ... ..,..u.n.. f'IC• '•"'•· v-... ..... .......... .......... ... .... lt6 &ldlrlhalt. 

Amerika ihracatı Artmıştır 111ı111 ,......,..., w • ......... . 
Tatalnlana lserlHe SeYJet lalktmetl ..., ...... " balb 

......... 8 (Telefoa) - llalyu lılkhled ... ıılllleıl ıe.ı,. ......... .._. ........... lteyaw .... •la•wttar. 
.. elB .O,• kilo pearol •b• almak 1Re Amerib'.. Tek· . ı • ı 

_, • ...........,. 8 •1 ar111a ,. ... Wr •oa.- 16 .... ...,.. M. Baldvin Bu intihapta Bftyak Bir •,......attar. Pe1ıollu; T .... .,.a.tt• bir U_..._ 0nt 
.... ldlr. e .......... dalı:I 11111,.. kanedeılala peıro1a ,.... M vaf fakıyet Kazanamıyacakmı, 
... ,_ ........... ı.yôr. 

t.-w, 8 (Telefoa) - V•sto•'cla• bUdlrlUyoc: Teelm lltaaW 8 (a.1) - p._. pmetele.-1; Ia.Utere •"8• Mtl· 
.... alılt petrol llıracab••• pçea yıla psre Jllsde 600 arımıı mi .............. ., Balnla'llı poea eeçlmlere •llbede •ayak 
olılıll••• ..... etmltdr. U......_.. blllll- pearol llancab iM· Wr •Malfa .. Jel k11nN•.,.•t•• ft .... ıa .. rüer pae 
ıllle .. Uret Mllutbr. Yeni Arleaa 11-..... ....1 lldb· ebeılyed a1-a- .. ,...,.._. A7nl gueteler, Baldda'la 
aeden ba Jlba Eyltl •e Alaet• llJluın• 111ıq edllea Mtl• ._..,... ....._..,.. " •da ••n lagllten •ya•••• 
6,86',,64. ftlll petıola bqa blılaol Tetm ayı ... 8,781.771 J•I ltlr .... ftRHıiW 111• ... ,.._. 

.... petro1 lbraç ndlımıtt1r. Kutuluk 
ltalyan'lar Aslyişi Sağlıyamıyorlsr Kereete Geliyor. 
ı..-w, 8 (a..1) - BoJler Ajaaeaaaa ltalyaa ......... .. z ........ rbdal• ı..tr ..,. lS t A •• 

lam mamblıl WWldyor: -- ,..a.ı•lt ...... .... ..... .... 8 (T ...... ) - Bo· 
I1111yan'lan• ltpll alba• Mlaaaa ltllgeleıde Mlylt ..... •· ı.t ker_..leıln ilk tmdlf -·• Wlmp __ ......._ 

lememektedJr. KOçllk, kfttlk llalNt teleleıl Ilalyu'lan la'•o P•1111N1 .... ..,.mu... reı•ll Mlnler iM& ...... ••· 

Iogiltere'de Seçim har 
retle Devam Ediyor • 

l••W. 8 (a.el) - Loa· 
........ ..utyor: 

Jaslkere'de ..,... MÇlml 
........... e.,.. ..Uyor. Bat· 
....... , ....... blrl&J· 
........ kik ... .,. ••• Lo• ... ... .....,. ..... .... 
celi bir '61en ...... IGJle· 
aeoektlr. 8aft.akaa, .. l&yle-
...... Iaglltere'aba dit 11,
bükaaü bıalall Yerecek •e 11a1,. .................. 
.....,11,eoektlr . 

ı.gthere ............... . 
•lflDllyedırlae 191•• M • 
ta .............. eımekte ... 
ftlD ediyor. 

leelkere'•la Ro- elQlll ta• 
rafuadan gelen npor, ba balla 
itimle aaırlaı •eallllade tek· 
nr aa~ttr. SOyleadl 
.............. •Jlll 18 ... 
-- ıtaı,. . Babetltta llıd· 
.. ... bir ............ ,.. 
eabr • .._.. -...r, lo 
de.ı.t, .ı..aar •-• ile be· 
raber 91h .. ılul• ......... 

İtlllabal, 8 (Telefoa) -
glltere'.. ladbabat ....... 
QOlı: tWdetU Wr tekli .. 
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Halil Nlhıd'an manzum bir Başbakanımıza Tetkı· kler. Çıkan Cinayet. 

Ekmek Fiati 
Arbrılmadıu 

••••• 
Etsorom·Sav11 drııqlryolonoQ 

lnııeı içip çıkarılan ytlıde 7 
falsll tah•lller 18 lklacltetrlQ· 

parçaıı vardı; "finale, nevale kk ) . 
derdi" diye. Şo ıon günlerde Teşe ür erı. • . 1 •• 

l d l f L " d . Byet Dfln Bazı gaıete er e ve gene e •ıır 1 Şehir mecltalnln ılk top· 
iki derd tQredl: 1z F b "k 1 G d' 

Makıle derdi ile Makalle 
lan tasında mir için dalma a rı 8 arı ez •. 
gasterdlklerl baycık yardımla · İşçilik ftzerlnde ıeıktkatı ge· 

derdi. 1 
rından ötftra Baıbıkan amet len B•kanhk heyeılle mGtehıı· 

Maamıflh hlzlm ANADOLU, 
Devale derdini yakılamıı, (Ek· 
IDek, gene ekmek, gene eknıek) 
biye bığırıb duruyor. Tıpkı, 
Napolyon Bonapartın, harbı 
kazandırın aebeblerl anlatırken: 
(Wrloclıl para, ikincisi para, 
lçllnctlstı gene pıra) dedlAl gibi .• 

Fakat Makallo derdi de az 
dedll odu yapmıyor: 

- Acaba lıılyın'Jardı mı, 
Bıbeılerde ml? 

İoönft'ne meclisçe teıekkGr 811 M. Vclgert ıehrlmlsde it ve 

edilmesi kırarlııtmlmııtı. lıçl baroları Gserlnde tetkikle· 
Şarbay bu kararı Bıtbıkın rlne baılamıı.tlardır. Heyet öğ· 

İsmet İnönft'ne aşığıdıkl tel· leden evvel Turan'dıki fabrika· 
graf lı blldlrmlı.tllr: lırlı incir ve Gztlm hanlarını 

İsmet fnona ve deri fabrikalarını gHmlt 
Ankara terdir. Heyet; btlhaua kadın 

BPgiin riyasetin yıllık ça· ve çocukların çıhı.tma ıartlarını 
lıı.tmı raporunu diallyen n tetkik etmlıtlr. Heyet uzun za. 
m6zakere eden ı.tehlr mecllst, man çahotıktan ıonra ltlnden 
hftkumet teıkllitının ve bil· ayrılmak mecburiyetinde kılın · 

- Üflm girmlıler, 
~kmıılar .. 

hassa siz değerli Baıbakınımı· lara pıtronlar tarafından t11 
gece zın İzmir tehrlne gösterdiği mloat verilip verilmediğini 

fftksek V6 Özel flgl Ve yaptık· araljtarm1ı.tlar, gandellklerl de 
- Sabaha kırı• gene 

lbGoler!.. 
yürft· lırı değerli ve bayak yardım· tesblt etmlolerdtr. 

Bana öyle geliyor kf, Atık· 

ların lktıl de va11lyetten hak· 
kile haberdar deAlllerdir. Ma· 
kılle, Makalle olalı, bııındın 
böyle bir macera geçmemlı· 
tir. Papatya zamanı ol11ydı, 
lfıkların; 

- SeTtyor mu, sevmiyor mu, 
lleviyor mu, eevmlyor mu? 

Diye fala baktıkları gibi; 
- Hıbet'ler mi, Itılyan· 

lar mı? 
Diyerek işi gevezeliğe döker· 

dik gıllba!.. 
• •• 

Blslm idare mfldftrO Ibrahlm, 
dtn kaçak oğlunu matbaaya 
l•tlrmlt. Minyon, sevimli bir 
)ıvrucak.. Fakat o kadar çe· 
klngen bir mini mini ki, hay· 
tetJ Tıpkı, elll eene enelkl ev 
kıaıa kıılar gibi.. Gerçi ben 
0 kadar ihtiyar, yıth, kelli 
feJU ae~Um amma, tıltlrfm: 
Vık tile, kadın ml11f lrler bile 

geJee ve eTtn kızını ıöy le bir 
dikkatle babalar, kızın ya· 
llakları tozpembe olur, elleri 
•Jıkları dolıı.tırmıı ... Hiç mi hiç 
~IDıenln yanında söz ıöyle· 
illleıleruılı.. Solellerlnl göğilsle· 
tlıae keyırak kahveyi, ıerbetl, 
tekeri getirir, kapı eşiğinde ya· 
tı11ı ıaat elpençc divan durur, 
'°ı:ara yavatça çeklllrlermio. Bi· 
.... İbrahlm'la o~la da, tıpkı 
01tlar gibi .. 

Balbukl timdi kıslar, lliaanın 
IGabebeğlne bıkıyorlar.. Toz· 
hıınbe, terli terli kısumık ye· 
tbıe, yanaklarını daha evvelden 
"-ıırlıyorlır .. 

Renim ihtiyar ıaam, bakır 
ıı_l:ar dı bir ıeyler mmldanır, 
~llıar.. Ne yıpıın; eıkl toprak! 
Bbılm İbrahlm'ln oğlu da, 
~ değlı.tmeden, ha tekilde 
~)Gyecek olarsa, galll>•. biraz 
'talınak için kız mektebine ve· 
~eıl lcabedecek! 

Çimdik 

lardan dolayı sıcak ve candan 
ıeşekkdr, minnet ve saygılı· Takas 
ranı arza bendenlsl memur 
etmiştir. Bu vazifeyi yapmakla fşferİnde Y eoİ)İk 
bahtiyarım Dayak Baı.tbakanım. 
,Derin 11aygılarımla. 

Başbakan İsmet İnönG bu 
telgrafa apğıdıkl cevabı gön· 
dermlılerdtr: 

·~Şehir mecllslnln gGıel 

duygulınna teockkar ederim. 
Çok önemli ödevlerinde ma· 
vıf faklyetler dilerim . ., 

Baıbakan 
ismet Inönü 

Ağamemnun ,, 
Ilıcaların da 
Tetkikat. 

İlbay Fazlı Gilleç ile ilbay· 
hk daimi encOmen tlyeleıl, 

ziraat dlrektôrfl ve Barnuı 
ziraat mektebi dlrektôrft mu· 
ha16bel hoımlyeye Ald Ağa· 

memnun ılıcalarını giderek 
tetkikler yıpmıı.tlardır. 

llıeı ıulırıaın demir bora· 
lırla fenni bir tekilde lnclriıl· 
tını akıtılarak orada modern 
bir otel yıptarılmaeı mevzuu· 
bıhl!llr. 

Zflhrevl Basla· 
lıklarla Mflcadele. 

Birinci ıeerln ayında Tepe· 
clk'tekl gtınel evlerden zftbrevi 
hıatahldarlı mGcadele ltlerlnde 
kullanılmak Ozere 556 lira top· 
lınmıttır. Bu para zClbre•i hae. 
tahklarlı mflcadele komlsyo110 
emrine verilecektir. 

Ley lei Berat 
İzmir mftftcılağflnden: 
Leylel beratın ônOmftzdekl 

pazartesi gtıncı • akıımı yani 
sılı geçeıd olacağını aayın l alaaa bildiririm. 

İzmir mGf tClsa 
Rahmetullah 

Takas iş-
leri Daha Genişliyor 

Tak11 komisyona din top· 
lanmıı, gelen yeni talimatı 

tetkik: etmlıtlr. Ta~ae lılert 

genlıletUmektedlr. Çftnkl ılm · 

diye kadar yalnız takıı ıare· 

tile ihracat yapılın yerden 
gene tıkıalı mıl gedrllmeıtne 
mtlıaade ediliyordu. Bandın 

sonra ihracat yapan tacir; yıl· 

nız malı ihraç ettiği yerden 
değil, diğer memleketlerden de 
ihraç etmlo olduğa malı mu· 
kabil tak.ısla mıl ithal ede· 
bilecektir. 

Kadifekalesi 
Ormanı .. 
Şirket Kaleye 
Su Çıkaracak •. 

Kıdlfekıleılnin bııtan bıea 

orman haline getlrilmeıl ilbay· 
lıkça brırlııtırılmııtır. Donun 
için Kadlfekılealncle çam fi. 
dınları cllklltcektlr. Su tlrked 
Ubayhğın teıebbtlafl berine 
borada dıimt ıorette ıa bu· 
londormık bere bir clepo 
yaptıracaktır. Dikilecek f lclanlar 
moatazam bir ıe'kilde ıalına· 
cık ve lmırlye mahılleel hal· 
kı da soya kavueacıktır. 

lugilte· 
re'de flzflmlerimiz 

Londrıdan, Tarkof ise haber 
•erlldlğlne göre, bam atıı· 

lırı iyidir. Flıtler ylbelmek· 
tedlr. 7 namırı 22, 8 numara 
22 23, 9 numare 24-25, 10 
numara 29 ılllndlr. Bandı 

gOmrOk reıml yoktor. Flıtlır, 

çok kuvvetli bir rekabet flaıı 
olarak telAkkl ediliyor. 

~t~· Tayyare snnemaso T;~·~~D 
Bugcın Anny Oodra ile koc111 daoyı boks ıımpfyoou Maka Schmellng'ln beraber çevir· 

dikleri ve kendi hayatlarına temas eden iki ıaatlık kahkaha filmi 

l(nocl{ Out 
Yazlerce gazel kızların varyete numaraları - 75 bobôr kısın enterean bokı maçları 
Muılkl . Teganni . Kıhklhı . Şmellng'fn hayatı · Yetlımeel ve çok heyecanlı mıçlın 

Ayrıca: Foka (Tftrkçe sözlü dünya haberleri) - Mlki (Fıbrlkatôr komik) 
SEANSLAR : Her gön 15 - 17 - 19 - 21,15 - Cumartesi glnlerl 13 - 15 11eanılarındı 

talebelere tenzllAtlı bilet verllfr - Pızar gGoG 11,30 -13 te llhe seınılar vardır 

Her ıeınatı glveye hChlyet 
kartını gösterecek olan Sporculara 15 · 20 · 25 koruılok 

bilet verilecektir 

••••• 
Dflo Katil ve 
~ahitler Dinlendiler. 

Yangın yerl11cle K.ıhramanl• 
mıhalleelnde Botnak arıb.aa 

Etem'I karadag tıbanaulle ya· 
ralayıb öldGren arabacı Fetha· 
dıa mubakemeelne din ağıroe· 

ıı hıkyerlnde bqlınmııtır. 

Saçla F erbıt ltllevabında 

demlıtlr ki: 
- Vak'a glnl bir tekerlek 

yazanden aramızda kavga çaktı. 
Etem erabıca dGkklnındı bu· 
lunın varyoıa alarak karnımı 
vurdu, kendimi kaybettim. Ta 
bıncamı çeklb ateı ettim. Ne 
olduğuna göremedim. 

Şahitler; 

- Ferhat kıpı eılğlnde 
iken birdenbire tıbencıııını çı· 

kırdı ve dakklnın içine doAnı 
3 4 el ıteı etti. Etem yaralandı 
ve orada bulanan bir keterl 
kıwıyarak ıaçlanan ukaaadaa 
betob adım koıtaktan eonra 
yere dGf6b öld6 

Demltlerdir. Daha buı oa· 
bitler dlnleaflCektlr. 

Dr. Amado lJldO 
. Eeefie duyduAamuza g6re, 
İımlr'dc fıkarapener olarak 
tanınmıt ve eevllmlt beldmle· 
rtmlıden doktor Amıdo dlln 
vefat etmlttlr. 

Cenazesi Pazar gtlntl ••t 
onda Salhıne'de tramvay ma· 
kasındaki 861 aamarılı nln· 
den kıldınlaaktır. 

Merhum, yıllardanbeıt h · 
mlr'de oturmaktaydı. Genlt bir 
mahfil vardı.. F Kirlere 1111191 
dalma iyilik •ıe merhamet g81· 
ıerlrdL Otemllldea ıca d•ydak. 
Kederli llleılne bataaıs •A ol· 
.. , deris. ----
Atyarışlarına Dazı.-Iık 

Yarıı H lıllh enc6mfllll IOll· 

ballar atyarııları için db İllaay 
Fulı Galeç'ln baekubpadı 

İlbaybkta bir ıoplaall yıpmıt11r. 
Bilet f latlerl lndlrllmlıtlr, 

kotu davetiyeleri dağıtılmayı· 

caklır. Meydan 10 karaı, uker 
ve talebeye beter karllf, trlbln· 
lere 40 koruı, talebeye 20 
kuruı, balkon 100 karuı olarak 
kararlııbnlmııhr. 

Kaçakçılık 
Denizli, 8 ( ösel ) - Deniz· 

ll'nla Mınutır köyCl halkından 
bıtlb Rımıza.n oAla İbrahim; 
Gozen köybden Ali adında 
bitleloden ıldıgı 14 eıkl okka 
tGtClnG; birer kilo paket hıUne 
koyarak kGylercle aatmıp gô· 
tGrflrken Goncalı jandarma kı· 
rakola dettlyeıl tırafından tıklb 
edilerek yıkılınmıı Ye adliyeye 
•erllmtıtlr. 

...... 
Fınucılann dileği hele· 
diyece kabul edilmedi. 

Şehrimi~ fınacdarı an ftıd · 
nla ycıkaeldljlnl ileri ıClrerek 

ekmek 1111rkınıaın ylkıteltllmeal 
için belediyeye mlr.caıt el· 
mitlerdi. Fakat belediyeden pi· 
,... daramonaa tetkik edil· 
dikten aonra aark bık.kında 
bir kırar nrlleceil cevabı ve· 
rllmlttl. 

Bonon eserine fırıncılar dlln 
Ubıyhp bir lıtldı vererek dtla 
akıam topltoın beledlre dılmt 
enQmenlne lttlrak ettirilmeleri· 
nl lıtemlı.tler vr bu diledikleri 
kabul edllmltti. 

Belediye daim! enctlmenl; 
bu~dıy ve un flatlerlnln yGk· 
eelmlı oldopau kabul etmekle 
baraber nırkm artırılamıyaea · 
As•• kuar vermlttlr. Fuıacılar 
satea firınlanada ga.de 200· 
300 ekmek çıbrdıklınaa •e 
ellerinde fıalı on bolonmıdı · 
ğını wôre sarar etmemek için 
belki u ekmek çakanoaklMdır. 

ödemiş ve 
Tire'de Toton 
Satışlan 1 yi Gidiyor 
TClrkof lıe gelen haberlere 

gare, Ôdemlı'te ttltOn 11at•t· 
ları devamdadır. Fiyat 60· 
80 kmafhlr. 7 ık11mını kadar 
1,400,000 kUo tfltan 11tılmıı· 
tır. Ôdemlı mıntıkHı rekolteli 
ile 2,S00,000 kilodur. Btaae
naleyb. gelecek yıla llok kalmı· 

yacaAt amulmaktadar. 
Tirede: 

Pty- •11• lldlhıde 80 lıa· 
rattan ... lllllfllr. fiyat 50 80 
kaialJIU. Yatnıs Volter Ko• 
f lna• 80·90 karoflD 25 bla 
llllo kadar mtlHyeat yıpmaıbr. 
Şimdiye bd.r yarım mlly• 
Wlo 18111••· '70 82 lıanttaa 
tn 800 iti• kilo lilrlDcl, 68· 
78 •mattan 200 bla kllu 
kilo lllnel ve --.ca nni Hl· 
lb ..,. ı ttır. &na mohte· 
111 f lnmllil' _..,.yemi ympmık· 
tadarlar. Yıı.s G.rl bmpa· 
r- 140 Wa kUo .aın :al•fllr. 

Dillver ve Nazım 
Bir maddettmbed rU.111a 

balaaan luakak itleri dlnklclra 

Dilber Arpa ile laaatlatlk •· 
rekt6r6 Nuım lylleterek ötln· 
lerbae batlamatlardır. 

Hava Korumu 
Havı kanama lsmlr komlteal 

dfln Obaybkta bir toplantı 

yıpmıt1 kuruma alt itler Gze· 

rinde görtlımllftgr. 

Tflrkiye-Macaristan 
Tlrk Macar tlcuet ve kle· 

ring anlatmuıaıa veldlleree 
tiıldlk edlldlgt Tdrkof ite hll· 
cbrllmlıtlr. 

• 
den hlbıre1' sıtaıı çıkerılıcık· 

tır. llbıybktaq batan daire dJ· 
rekt6rltlklerla• gôıaclerilea blJ 
bildirimde ook klrlı olan bu 
ıah•Ulerln hılkımıs tarafındın 

bClyGk alAka ile kırtılıoıc•~• 
blldlrllmletlr. 

''Tashih,, 
İki gln e nel, gııetede 

"Meomoılarımız,. lolo bir ya· 
aım çıktı. Her naaıl11 tashihten 
geçmemlı. Ben "Bizdeki hayat 
ve kuınç ıevlyeılne göre-. de· 
dl ğlm halde, elimle, ıöyle çıktıı 

0 Nezdlmlzdeld hayat ve ka· 
zanç soıyeteılne göre,. 

Dostum marof pıtı K.4zım'ıo, 
kelimeleri yınyaaa tophyarık 

11nordağu manasız martavallar 
blle, benim JHlmın girdiği 

teklfn karııaındı, alnını dikerek, 
göğsCln tl gererek dolaoır. 

Ben, bu hatıdın bir mana 
çakararılıc lıtifadeye oahıtım. 

Anladım kli hayatta herıf"yde, 

her zamın, taehlh denilen bir 
ılliııdlrln ltlemeıf ltzımdır. 

Ptıboğedığın kötOIGibl oe· 
ken bir adam, mldealol, 

Ahlakı bıca madde gibi kal· 
mıı bir lnaaa, rahaaa, 

Bayatta vldaa gevşemlı lb· 
ıeler gibi çarpılıp daran bed· 
babı, aeclyeılnl, 

Dimağa, kablk ~mar kata· 
111na ındtran her kiti, kafaaım, 
&Mlılhe mecbardar .• 

EM, tlaw•ın ve ftzlhtfDi, 
yemek mıeaa ve pın kı1a11· 

mn yınıacla giren berkee, 
1.leallnl claseltmelldlr. 

YGdnGn kırıııklı~ını tashihe 
blkad kadın, 

GclsGade var olmayan bir 
mıat yantmıyı oğraıın genç 
km, e.tatn içindeki mıdat n 
muevt kırgıpbğı da tıahlh 

etmelidir. 
Halt•, fn11n1 kendlelnl ve 

elrafındaldlerl hiç clarmadaa 
twıhtla etmelidir. 

Çaakl ba ameliye, yıııyııın 
Ye teklmllltla aaa oartlann· 
dandır .. 

Y nlıt dllf8aftyonam, banda 
ıyal teyl eGyleytalz: 

Taılılh! .. 
Orhan Rahmi Gökçe 

Parti Kongresi 
C.B.P. Yiğitler oeaııaın yıl· 

hk kongreal yınn ıkfam aıt 

yltmlde ocak blnaııuda topla· 
nacak, yıllık lı raporu okuna· 
ak ve ynl yôaetlm korula 
eeçllecektlr. ----

MOsamere 
KlflDtlaa ltarultay epor k11· 

lClbO gençleri tarafından yınn 

akta• IUI yirmide Karantina 
parti ocağı bt .... adı bir temeli 
Hrllecekdr. 

,, ........ İllllİll ...................................... ~ 
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Habeşistan~·G;~;;İ~r Aolatıvorlar Türk. Rus Dostluğu Gün Sovyet Rusya 

H b 'l ••ı•• d y } d A 1 Hava Kurumumuza a eş er; o um en, ı an an, s an· Geçtikçe Kuvvetleniyor .. Te~ekktırterinihildirdl 
d D ki 1 ı d _ Ankarı, 7 (A.A) -Araıolo· 

an Korkmaz, ayanı 1 usan ar ır. Aramızdaki Anlaşmalar (10) Sene Uzatıldı ve sal hava federHyono Dabrodv· 
nlk'te yaptığı bir toplantı • 

----------• Protokol imzalandı. Sovyet Rusyayı da federasyon• 

Günde 60 Kilometre Yürür-ler. Acıkmaz, Susamazlar. Sovyet Bayramı Don Ankara'da Da Kutlulandı kabul etmlıtl. Do mOoaıebetle 
. · • f • • - han koromo tarafından gönde· 

OnlarJ Mağlôb Etmek Çor Zor Bır ştır. Ankara 7 (A.A) - Bu ak· kat daha artmııtar. Bo mtın11e rllen mektuba Sovvyet Sosyallıt 
---------•~•_.•_. t•m 17,15 do Dıı Bakanlığın- betle de eluelaosınıza Sovyet Comorlyetl ittihadı merkes Aero 

Babtvfstanda uzun nman sopa ile öldOrOr. Çiinkfl kor kOldOr. Fakat dOımana galebe da Tevfik RilştO Aras ile hokumetl ile Sovyet milletlerine kolübft tarafından verilen kır· 
b lun B b 1 1 t 1 l 1 d il l n derisi mık Çalmak lçlo alınacak tertibatı h ıı il ı · ı d u an ve a ee er gaye y şun a e nen as a · Sosyalist So•yet cumurlyetlerl en ıraret temenn er mız ar tıhk IJU or: 
tanıyan bir Z!lt, Mıeır'da çıkan bol de~llmlf. o çok iyi bilir, geriye ve yan· birliği büyOk elçisi M. Kara zederlz. Fuad Bolca 
Mobıdenet ref lldmlze şunlorı Babeşln ıı.alanı sopa ile na · ları bir oartla çekllmeğl kabul ban arHında 17 birinci kAoon Tevf lk ROştO Aras L. Karahan TGrk haH korumu baıkanı 
eöylemlşılr: sıl öldOrdOğilne gellnce: As· eder ki arheınd•n yenlılen tarihinde Parlı'te lmzalanmı' Ankara, 7 (A.A) - Sovyet Sayın baıkan, 

Habe~i ıeo, bizim bildiğimiz lanlar ekseriya bn tmevalmde bOcoma kalkaıo. MOdafaadan olan dostluk ve bltıraf hk mu Ruııya ulo811 bayramı olan İlk· Sovyet Sosyallııt Cumarly• el 
eski derebeyllklere benzer bir malaryadeo çok mozıarlb olur· ziyade hftcum kahlUyetl fazla· atledeoameıile 17 blrlocl kAnon teşrin lbttl4llnlo 18 inci yıldô ittihadı merker federe kulOl.ıil• 
tdareıl olan ve ba~mda da larmılJ ve onun için gftndüz· dır· Bir yerde fazla duramaz; 192» ıarlhli protokol an ve 7 uO.mft Ankara'da böyilk törenle nfto arsıulusal bava federaıyo• 
bftyftk bir imparatoru bulunan lcrJ yorgun ve bitap bir halde baştaobaşa ıfotrdlr. mart 1931 deniz anla1Jmaeınm kutlıomıı ve bu seneki kotla nona kabolOnO bildiren nıslk 
genlt bir memleket! Ne sau'atı yatarlarmu~. Bunu bilen Ha· Babeşio disiplin kablliyetl 10 sene müddetle uzatalmaeı mı törı~ol her alanda önemi bir mektubunuz lçlo yftrektell 

be~ler dörder beşer kftlUk çe· hemen yok gibidir. Fakat ka· hakkında bir protokol imza çok bil~dk Türk . Sovyet Roı teşekkDrlerlmlzl ıouarız. Havı• ne ticareti ve ne de ziraatı 

var. Zengin ve sık yabani or 
manları, kapalı fakat zengin 
madenleri, yflksek dağ ve sarp 
kayalıkları olan ha memlekette 

leler teekil ederek bOyök ııo bile halindeki hücumları bı' · edllml1Jtlr. Bu yeni temdit bel dostluk muabedelerlnln on sene cılık aah&1ında bu elele çalıt• 
pal11rla aslanlara baakın verir· ımcıdır. Dığlarda, ormanlarda geslofn gıyri r~ımt tercl!mesl müddetle uzatılm1&ındın dolayı mauın havacılık aoayetelerl ar•· 
lermlı. Baeta ve, eatkın bir yabanf hayvanlara hücum et· a,a~ıdadır: bir kat daha revnak almıştar, ınodakl bağları aağlamlaotır01•· 
halde neye uğradığını bilmlyen mekten korkmıyın, ve ôhlm Protokol iki memleket mil · Bu gece donanmıe bulanan ya çılııacağını umar••· En de• 
eslen sağa ve sola ıaldmnceya nedir bllmiyen bu insanları nasehetlerlol elmdlye kadar bo Sovyet Rue hüyilk elçiliğinde rln saygılarımızın kabolODCl 
kadar her taraftan kafasını muntazam bir ordu kohıy ko derece mn'flffakıyeıle tanzim büyiik bir ıovare verilmiştir. dileriz, ııayın bııkan. 

filtftr namına da bir şey yok. 
E alhlnlo Oçte biri Mftslftmın 

geri kalana hırhtlyandır. ağtr sopalar yiyerek dftşer ve Bu savarede Aokara'nın dlplo Ouoavlıcblm merkez Aero 
tay bulamaz ve yakalayamaz. etmiş olan btıyük dostluk ve lk 1 1 L•t • 1 J ıblle halinde yaearlar. Mem· 

Jeket, kabilelerin yaşayışlarına 

göre mıntakalara ayrılmış ve 
her mmtakanın brşına birer 
vall verllmlttlr ki bu valller 
.kendilerini kral derecesinde 
gôrtırler ve hareketlerinde de 
111üsıaklldlrler. Onlar Eklmseyi 
dinlemezler, kendi yağlarlyle 

kendileri kavrolurlar. Babe· 
ılatın'da talim g~rmQş asker 
çok azdır. Ecnebi zabiılerloin 

yetiştirdiği bu 11kerln yf'!kılau 

elllblnl tecnftz etmez; belki 
ha bile mftbılaı?adır. Boolerın 

elinde son aiatem ell4h vardır. 

ôlürmftıı . Ve derh11l kesip de · mat s yasa ve a.u ture çeven· Lolübft yarbııLanı 
" Görftrse ve eline geçirirse hiç itimat htelPrfoden mOlhem ola· ı b 1 h ı • • rlelnl çıkarırlarmış; etini yeyip lerln n fttGn 6yeler n oomnş Deitclı 

L Ll b (i (i f rak bn mtlnıeebetlcrln araıo· k L d s bft yemf'ldikleıl de malum değll. eftpbe yo..ıur .. ug o n en ve geç va te a.a ar ovyet . 
L d ti 0 derhal imha eder loııal slyaealınnın eHBlDl teı · yok elçlıl M. Karıhan'ın nazik Bftttlo bunlar Haheşfstao'ın a.u re on · 
Fakat bunları nasıl bulmalı?. kil eden bırıe yoHarındı mu· mlsaf lrpenerliğl sayesinde çok 

Şimal ve Ştmall Garbi cibt1t· hafaza n terakktıfne badim hoş vakıt geçlrllmittlr. 
l 1 d dl B 1 d d 1 O muntızım bir ordnnon pf t· 
er n e r. ora ar a a yı an- baıhca muahede ve anlaema· Dnetlller ırasında kamutay 

dan ve çıyandan geçilmez. Bo darına belki bir or01an kena· ların koyvetlendirllmesl arzu· başkanı AbdOlbıUk Renda, Baı 
h.yv.n.t O kadar Çoktur ki rın.ııa sık11tırablllr ve hatt4 gece 1 t 111 

elle hareket eden Soıııyalist bakan ımet nöniı, Dıe itleri 
Baheı ytlrtırken bazın bunla· kabiliyetleri dolayıalle hücum So•yet camorlyetlerl birliği bakanı ve bfttCln bıkanlar, ıay· 
rln .A•erlne ba•ara'· geçmek bile edereL mneaffak Olabilir. 

u.. " • • .. hftkumetl ile Tor.kiye camorl lavlar, dış leleri hakanlığı ile 
mecburiyetindedir. Buna rağ. Fakat mont.zam bir ordunun· yeti htıkumeti 17 birinci k4 diğer devlet mfteaaeıelerlnlo 
men bn hayvanlar Babee'e ıal· tayyaresi, tankları bu genle non 1925 ve 17 birinci kAooo yOkııek memurları, elçlllklerl, 
dJrmızlarmış, ve ealdmıa bile yerlerin bu alıekın mıhldkunu 1929 tarihlerinde lmzt edilmiş ftyelerl ve g11etecller bolonmak· 
Habeş onlardan kat'iyyen kork· nasıl ele geçlreblllr? ve ilk tetrfn l93l tarihli pro ta idi. 

mazmı,. Biç tiiphe yoktur ki bugGo tokolla her ikisi tekrar merl· Ankara 8 (Özel) - Sovyet 
Bo mevsim Babeılıtın'da kd ordalar1n vesaiti fennlyelerl yete lı::onolmot olan doatlok ve Roıya'oın Ankara elçisi Kara· 

Diğer hılkın elinde .. eııkt gra, yağmurların durduğu menim· kareıe1nda laılzamaız bir kıla· bitaraf hk ınlaomıeu ile temdit hıo, hdkumetlmlzle Roaya ıra· 
martin, çifte, çakmakla tdfek· dlr ki Sbrblnekler tam bu balığın dayanabilmesine lmkAn protokolonon ve 7 mart 19:H ıında imzalanın bir protokol 
terden turunuz da ta; devıio · mevsimde enerjiye geçerler. yoktur. Fakat o vesaiti fenni de imza edllmle olan deniz hakkında dlyevde bulunarak 
den kalan ncu sivri taş bile Sivrisinek denince bir.im btldl· yenin lıtlmallne vakit ve fırsat protoko\anon bngftnden hlba· demiştir ki: 
bulunan vardır. Uzun, eğri kı· ğlmlz keman çalan ufak mıh· buluncaya kadar sabır ve ıe · ren 7 ikinci tetrln 1945 tarl· _ Bu protokolların lmzaaı, 
hç, hançer, mızrak, blçılı::, ıır· h'.iklır zannedilmesin. Banlar, bat etmek çok mfttkdldftr. bine kadar on sene mftddetle klmeeyl hayrette bırakmama· 
pan bunların en mllkemmel Karaelnegln ılvrl ve uzana. Umomt sayımı bogtıo hiç ozatılmaaını temin için bir ta· hdır. İki memleketin, ulusal 
ıUAhlarıadın sayılır. Savat U4n Ok gibi aaplanır ve nereye do kimsece mah1m olmıyaa bu raftan Tarklye comorfyetl Dış sava, aeneletlodenberf devam 
edtldl mi herkes eline n,. ge· konuna tltlrlr ve derhal mı memleketin ntlfaza tahminen bıkanı 8. E. Dr. Tevf lk RdştO eden doatlokları, bu eaerl do· 
çerae ılır, kabile reisinin etra· lary'yı aılar. Maluya'ya yaka· on Ue onbee milyon olduğa Aras ve diğer taraftan Soeya · gurmaıtor. 
fma toplanır.. BOtftn kahlkler lanın bftyftk tehlike ıtlatar. ıôylenlyor. Çıkaracağı aavaıçı Uıt Sovyet comurlyetlerl birliği -
kendilerine yalnız blrtek dftş Yerliler, hanlara da alışkın, yekununu da bir milyondan bftyük elçisi S. E. M. Leon O.zO.m Ku· 
man bfltr kl o da ltalyan'Jardır. onların bo mıhhlklarn koron· fezla diyorlar. Bonlann hepsini K.rahan'ı tayin etmlılerdlr. romu Direktörft 

MOslilmanlarla, hırfatlyaalar mık için de bir mecburiyetleri mftbalağı olarak kabul ederek Ba protokol taedlk edilecek ve Ankara'da bolon"o bGm 
arasında kavgı biç eksik olmaz. yok.. Bunların sehlrlerl onlara ıllibb ve ıllAhsıı bet yGı bin mo•addak ıoretleri teati edilir korama dlrektörd İsmail Bak· 
Fakat savaş ll4o edlldlğl zaman ıerom gibi geliyor!. Lf ı L b ı t k bir orduyu d"l 1 • L • 

aş .a o e ae e ı meı mer y«'ıe geçece.tır. kı Veral yarın eehrlmlze gele. 
mftştereken diiemını karcı bir Bıbeı; çok yftrftr ve hiç senelerce avutabilir. Bo protokol mDddetln hlta cektlr. 
olarlar. Yurd severllkte may· yorulmaz. Gftnde ıltmı.ş kilo· Çdnktl llabet ordoaonan en mından veya ona taklbedecek 
monlarıa bile bunlarla beraber metre yapmak Babee'ler için d d 

bftyftk ellAhı, memleketinin aarp tem it mftd etlerinin eonnndan 
harekel ettiğini gözledle gc'\ren· gftç nyılmaz. Babetlatan'da yol ve ormanlık olması, ııcak mev· altı ay evel akltlerdt:n biri ta 
ler vardır. Maymon'larıo or· olmadı&ı ve her taraf arızalı f d lbb il ı 

"' simde dıyanılmıyacak derecede ra ın an arname e eıhe· 
mantardan ItaJyao'Jarı taşladık· yol oldoğn için Habeo'e ne 1 bildi il ı 

sıcak yapmaıı, devamlı yağmur dlleceğ r mem ş olaraa 
lnı mııhakkektır. ÇOokft he· tauk ve ne de otomobil yeti· llL ı dl 

1 yağmaıı, bunların tlsUlnde de ikişer aeoe a zımm tem terle 
yazlara onlar da düşrnındır. şemez. Babee'ln benzini de ken· 

lurıp geçiren bir malarya afa· uzatılacaklar. Ankara'da 7 ilk 
Habeş çok cesurdur. Ôlilmiın dl11indeo, lAııtlğl de, motö~O. de!. tanın her ıeyln ilıtClne Uiy klaon 1935 tarihinde iki nftı· 

ne oldoğuno aklını hile getir- Babeş'llyl tayyare, Orkfttftr, dlkmeeldlr. ha olarak tanzim edllml1Jllr. 
mez. Habeş kaoaaıkardır. Bir fakat korkutmaz. Habeş şimdi 

Eırer bo arıda bu cesur Ha Bo mtınaeebetle Tevfik Rüe avuç mısır Luğdıyıla yirmi dört ona da alışmış. Habeı gftndGz e 
d H Lat'tyen go-z"'Lm•z. hetlerln eline muntazam silah ttı Arae ve M. Karahan Sov· saat oror. abeş su bolorsa a ua. .. 

içer, bulmazsa aramaz: Habeş Dığ kovuklarında, sarp 01 . ve cedhan" geçerse bu yerleri yeller blrliğl dış komiseri M. 
elbise nedir onu da bilmez. man aralarında, nehir yamaç kolay kolay ele geçirmek her Utviuofa aşağıdıkl telgrafı 

Bulunan iskelet 
Alaıancakta Ztyı'nın eırıp 

deposunda topraktan çıkan is 
kelete ah bu kemikleri İetan· 
bola gönderilerek Oolveraltedekl 
profesörlere tetkik ettirecektir. 

Nejadın Tahsili 
Eczıcıbaeı Ferldln oğlu Nejat 

Almanyıda harp kimyası ma 
eeeeaelerlade bir yıl altaj gör· 
mek üzre Almanyaya gitmiştir. 

Meksika 
ltalya'ya 
Neler Vermiyor? 

Meksika 8 (A.A) - ltalyı· 

ya ihracı yasak edilen ter' 
listesi dan reımi gazetede çık· 
mıt ve derhıl mer'lyete gtr· 
mittir. Do eşyanın bııhcalafl 

eonlardır: 

Hayvanat, demir, kaoçok, 
hoıoaf çelikler, AlamlnyolP• 
mangal\ez, nikel, krom, kalıf· , 
Fransız Bfldcelerı 

lıtınbul 8 (özel) - FraP•11 

flnıneal komlıyono, Franuaıo 

muhtelif btıdcelerlnl incele· 
mittir. Komisyon önftmOıdekl 
salı gftnft tekrar toplaaacak 
ve bu toplantıda baıkan af. 
Laval 't'e f inanı hakanı Al· 
Manel Renye de hazır balo.,.. 

caklardır. 

Marael Renye, gazetecilere 
verdiği yeni dlyevde, karıro•· 

melerln muvakkat olduklırıoı 

ve tabii ahval avdet edıuce 

bu kararnamelerin birer birer 
kalkacağanı ve mftkellef terlO 
tazyık edilmemek için emirler 

verdiğini aôylemletlr. 

MO.cevherat Hırsızlığı 
Bundan bir mtıddet evel 

Bergama'da yağcı AbdOlkeriOJlO 
200 altın lira ile 200 llrıhk 
klğıd paraaım ve mftcevheratıO• 
çalmıt olan Nusret pollı ıar•· 
fından şehrimizde yakalaomııtıt• 

Biçak taşıyanlar 
Kemeraltındı kftçftk Salepçi 

oğlu hananda Ü•maa oğlu &ılll 
ile Mebmed oğlu o,maa'ci' 

bez parçaaıyla bluz örtünür, larında ııaklamr. Akşamdan orduya nasip olmaz. Italya çekmişlerdir. Cezaevleri genel lıpekterl tacı ahnm•ıtır. 
kı'lf tdlr. Medeni olduklannı sonra meydıııa çıkıl". Gece ordo11o azami bir sftr'atle mem· - Ttırk Sovyet doatluk moa· Mutahhar Şerif yakında tehrl· Tabanca taşımak: 

b•" bll'er blçak bolaomoı ve ıı Cezaevleri için 

iddia eden şehfrlllerln beyaz karanlığında onu görebilmek leketl lelilA edebllmlı olsaydı, bedeılnfn 10 sene temdldlne mize gelerek İzmir cezaevlnde Maltızlardı Cemal oğlo pO· 
bezden rayet sıkı yapılmıı pın· lmk4nı olmadığı halde 0 her Habeş'ler neye uğradıklarını dair protokolnn lmzı8lnı bGyQk tetkikler yapacaktır. Taze Da· seyln'de bir nıaınl tabaocl 
talonları ve ftzerlerlnde Ame· eeyl gOrGr. Babe,ln gözft çok anlımıyarak belki eaekınhk gôa· bir memoonlyetle size bildiri· kenlığı; zirai cezaevleri lnıaaı bolonmuı ve ~ 
rlkan bezinden pelerin gibi konetll ve en ziyade gö.ıftn· tereblllrlerdi. Fakat yıvae yanı yoroz. Do muahede geçen on kararım vermte olduğoodın 
örtftled vardır. Ayakları çıp· deo istifade ettiği zımın gece· tayyarelerin kendilerine blrşey sene zarfında gittikçe kuvvet· genel lspekter bunan için de Teşekkftr · 
lıktır. BauA muntazam seker· dlr. Lıbeş 88vaşa giderken yapamadığı ve tankların or· lenmle ve iki memleket millet· tetkikler yapacak ve korotol- Çocuğum çok tehlikeli ~~ 
lerlnht elbiseleri oldoğo halde aUeel ve çoloAo Ye çocağu da mantarın içinden geçemedlkle· lerfnln menfeatları ve dftaya mHına devan edilen Cell4dgöld ap1ındlslte totulmotta. ~peo• 
ayakları çıplaktır. Yüzbaşı rilt· arkHandan gellr ve onlar kit'· rlnl görftrlc.r ve işi çete çar· sulhu davaaı için en kuvvetli arazisini de gezerek orada ya· tör bay Feridun Şnket o uo• 
besine tadır zıbltler de ayak· lyyen kendisine yft.k olmak pışmılarına dökerler, movaffa· bir zamao teşkil etmlo olan pılacak zirai cezaevinin yerini de man eli çocoğamon bayı dl 
kabı giymezler. töyle doreon hllaklı ona yar· kıyet ihtimali çok gOçleşlr. ıamlmi mOoaeebetlerlmlzln en tayin edecektir. besbelli bir öldmden kurıır U 

Hıbeı ayakkablle yürftye· dım ederler. Dağarcığını ve Maamaf lh bu görOşler ve bo esaslı bir vesikasıdır. Do mft· J' -d--- Çok değerli ve çok eeş vg::,~ 
mez. Baheeln nJ de seyyardır. bar.an eUihını bile onlıra taşı· ihtimaller askerlerin dOeftne· naeebetle iki memleketi blrbl· M uğ a a oveperb~tö:nbıhyastFaelarlrdaan kar;.· ,ef' 

Evleri haeırdın örülmftş mah tır ve 14zım olduğa zaman ceğl 1Jeyler olduğa için bu rfne bı~hyan mftnaeebetled te Tüt:\ il Satı Şl u u JIJ' 
• Ledlal ılır. yolda "ÖZ yüriltmekte kendi· sis hususunda ekselınıınızın oy· U genlik ve özen oôsteren ~eıot• rotı şeklinde kulftbelerdlr . • " " "' 

Babtşll için soğukla eıcağan llabeeln karısı kendisi kadar mlzl 11alıblye1tar görmlyoruz. oadığı çok mQe311lr rolO zili.ret· Moğla 8 (A.A) Tütiln leket bl8tanealnln aayı~ d;,,,o• 
farkı yoktur. Babeşletan 01. ceeurdor. Hıbeşde geriye dön· Elbet İtalya gibi ulo bir ordo· meden geçemeyiz. Diğer taraf· aıtıu buaretle devam t'dlyor. hemşire ve haeta b .. ıcı Ot' 
maoları vahot hayvanlarla do· mek yoktur. O, son neferine nuo erkıiolharbtyeal herşeyl tan bu mea'ud haberi vermekle Flatler elll lle ııeksen arasın· öz yftrekten saygı ve teoekkk~ 
lodor. Aılao, kaplandan hış · kadar savaş etmeğe ılıomıetır. dOşftomilştOr. doyduğumuz meıeerrel Sovyetler dadır. Mt14stı tülilo kalmamış terimin sayın gazetenizle ıÇI 
l L h 1 h .ıı . Onun için h"'y"'k savaıılarda Acıdı.ı.ımız dökdlecek kanla birliğinin mllli bayramı gQnilne Hlılmıştır. Fetblye'de piyasa blldlrllmeetnl yılvarmm· .:.., ıyaraa. er c ııs ayvan varwr. u u " e Ô ... ~ 

: . .Habf'!ıı •ita. llvetl~ıl cok mGı· _Je~lrllece~ heyecand1r. teeadQf . ettiğinden dolayı bl. henüz açılmamıştır. Avukat Halit •r 
tmcıe ıttı. öu ma - t.Y...&11.KA' görüşmeği reddetmelerinden ste rransız ve mgmz en. p cr- 'Cm c t'Cu1... --~,...-:----~~--..---... 
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~rrika'nıo Matııhari'si Cepheden Son Haberler 1 Borsada 
\/J O ~ ~ IE R O • ~ • fJzllm aaıı,tan 

M A N ~ N ltalyan'lar Dolayı Da Aldılar. Gondı 1~~4 ~;;:11 b•··· "~ s. 
1 

K. 8, 

Jl""-'L2~----~=-=:iiiiiiiiiii:==-=====a==0 Dag~ ında Kanlı Çarpışm.alar Oluyor.~~:~· ~:b!::· ~ 1s Pttınen, Lavrenı 

13 

10 
11 

~~:i:~:n~~:: ltalyan'lardan hastalananlar Çoktur.!:: :~jA~::~nto : 50 
det bolonmov ve 169 Al bayrak tlcı. 7 

13 
10 60 
9 25 

________________________ .. ____________________ __ 
elbının en hO· İstanbul, 8 (Telefon) - ltıl· lardır. Bunlar, eehlrdeki eıkl tını çığrılmıııtır. Bunlar piyade, 175 j . Tarı. mıh. 7 '15 
1Dk ve usta C•· yan'Jar Mıkalle'1e mukavemet,, kral ıırayını Jegıl etmlıılerdlr. topçu ve otomobil lllnıflaıına 142 P. Pıcl 7 50 

10 25 
9 

IQılarlle temas siz olarak glrmlıılerdlr. ÇGnkd İstanbul, 8 (Telefon) - Kıra ayrılanlardır. Talimden ıonrı 115 El. Alanyalı 10 50 
lfıJDln etmletl. 

13 50 

Bu meehur 
ttıuı kadının 
.Adı~ Abıba ea· 

Bıbee'ler, kendi plAoları dahi· gömleklllerle yerlilerden mGte· bu efrad dota Afrlk11ını gön 103,5 Mani. b. ko. 9 50 10 50 
llnde çeldlmlı bulunuyorlardı. eekkU kuvvetler, Hıbeıı'Jerln derllecektlr. 97 Mehmet Nuri 6 50 9 
Royter Ajansına göre, halk, çekllmlı bulunduğa Dola klıa· İıtınbol, 8 (Telefon)- Ak· 75 Ş. Bencuya 8 50 
Ras Goksı'nın Dola ıehrlne b11ını da 11ptetmlşlerdlr, ınm istikametinden Mıkalle'ye 69 Şınlak z. bira. S 25 

9 50 
12 tıyında görQn . 

llleıl, Babeıll'Jer 

•r111nda bftyGk 
bir tee.eeQr oyan· 

giren adımlarını iyi kareılımıe· İıtanbnl, 8 (Telefon) - Bir doAro gelen İıılyın kunetlerl 52 s. Gomel 7 25 

İtalyan generali kumandaa1Dda· ilerlemekte çok aorlaklar çeki· 88 Rabeno Ko. 9 
8 

dırdı . Herkes , 
bu kadınm Ha· 
beı hariciye ha· 
~ını Herol tara· 

ıeblf kell adamı tekrar ele ge· 
çlrmektlr. 

ki yeril Erltre askerlerladen yorlır. Bu ııradı bir İtalyan 30 Ali Naci 8 50 

mClrekkep tabur Gondl daAında kola geri çekllmeğe mecbur 80 Beılkçl r:. bl. lO 25 

9 75 
12 

keılf yaparken 250 klemk •i•r kalmıetar. Bunlar erısında has· 
5 M. Mibalef 10 

Dedi. Necıel de: 

onu isti · 

11 25 
ıo 

flndın mftbim 
bir lee memur 
eclildlğlnl hlli· 
Yordu. Bu kadın 
6.dJs · Abıba'da 
l>ıngalilerl~ rak· 
~aseleıf kıyafeti· 

- Evet, ben do 
yorum. 

Dedi. 

mltralyozlarla mdcebbea bir Hı· talauıuların 11y111 çok f11ladır 
bee kuvveti ile karıılltmııtır. ve geriye taıınmılauna bıılan· 3902•5 

Ô 404A28,5 

le bulunuyordu. 

Yani.... Yarı 
Çıplak demekti. 
8u sıralarda ancak 
ldJ. 

Voezero Manenirı ltaly an şaf Zarı ara.~ından 
geçerek Adis Ababa'ya döndz'iğii. 

zaman alman reımi 
35 yaşındı İmparator biraz eoeto, eonra 

-4.-
imparatorun lıu:.:urunda 

Voezero Manen, Neca~tnln 
b11lundoğo salona girdiğini g~. 
11bıce, hemen ayağa kalktı ve 
1tııparatoron 6nDnde elleri g~ğ· 
!flnde emre muntazır bir halde 
"'rdo ve: 

emniyet ve hlmad ifade eden 
bir eeale: 

- Herol, senden ne bekle· 
dlğlml sına söyledi mi? 

Diye sordu. 

- Emrinize her:mm! 
Genç kadının bo son .e~sG 

üzerine ıalonda derin bir ıfl· 

kut hAeıl oldu. 

Sükutu gene imparator boz· 
do ve: 

- Hazırlınmıı bir plAuın 
var mı? 

J)f ye ıordo. Habeş kadını 
gOldO: 

ldGrftca geçen mubırebe, bi mıthr. Do b11taların bir k11mı 
14hara gö~Gı göğGıe kanla bir yolda ôlmGttGr. 
boğoıma ıeldlnl ılmıı n beriki İıtacbol, 8 (Telefon) - Mı · 
taraf ağır ıı:aylıt vermlılerdlr. ın'da Babeelıtaa için lıne top 

Iııtanbul, 8 (Telefon) - Ro· lınmaktıdır. Habeı ordaıanda 

ma'dın bildirildiğine göre ye· çılıtmık ftr:ere ıftbaylardan gu· 
nlden bir sınıf daha ıllAb al· roplar gitmektedir. 

Italya'da Tecim Sahasın
da Tesirler Başladı. 

Italya'nın Çizme Siparişi Reddedil
di. Amerika'nın Cevabı Da Sosye

teye Cesaret Verdi. 
~~~~---~~~~-

400331 
incir ıdıtları 

Ç. Alıcı K. S. 
568 Mubte. ılıcı 4 75 

Zahire ıatışları 

Ç. Clnıl K. S. 
300 Ton Buğday 7 50 
143 Buğday 7 50 

7 Çavdar 6 
99 Fasulya 9 

4 Nohut 5 75 
45 Komdan 7 

600 P. çekirdt-k 2 50 
2 Tatlı b. lcl 55 

168 K. ceviz 12 50 
1191 B. pamuk 41 50 
138 H. w 41 50 

40 Yulaf 5 75 

K. S. 
17 

K. S. 
8 50 
8 50 
6 

12 50 
5 75 
8 50 
2 50 

55 
14 
44 
44 

5 75 
- Baometmeabımız1D glJr. 

dllklerl veçbile emirlerinize ta · 
lrıen hazmm. 

- Evet, Haımetmeab! Eski 
düşmanımız Lfcl Yaeso'oon 
kaçtağıDI, otuzbhı klein bae1Da 
geçerek Adls Ababa dzerlne 
ydrQdOğftnfi hariciye bakanınız 
bana anlath. 

- Fakat . kararlıımııı bir 
pl4oım olmaaaydı, beni boza· 
runuzdı bu luyafetle glJrebi· 
lecek mi idiniz? Şu andı ho · 
zuronozdı malum ve mahud 
Voezero Manen bulunmuyor. 
Dıngıll'nln baelt ve her yerde 
rast gelinen bir rıkkaıeal vardır. 
Bani şu kiiydeo köye gezen 
seyyar ve serseri rıkkaıelerden 
birisi.. 

İstanbul 8 (Telefon) - Zec· AJmanyı; Cenevredekl kon· 1 
rt tıdblrlerlo faılst tecim ılın· soloı va11tııile uluslar eoeye __ P_i,..y_a_s_a_V_a_z_ı .. ·y .. e_ı_i _ _.I 
arı ıraeındı eimdlden aksGIA· teılne verdiği gayri reımlğ ce· 

Dedi. İmparator, casu! kıdı . 
llın bu garlb kıyafetine bir göz 
•ttaktaa aonra: 

- Evet ·dedi· hııttı\ herUirlft 
b•ıırlık ve tedblrled de htJhu 

~lnılt olduğunu görtlyorum. 
ôrftnftee göre, hemen işe bıe · 

1•111ak f lkrlndesln? 

Casus kadın, imparatorun - Şu halde, ne yapmak f lk · melleri bıelamııtır. vahla eayaDI dikkat biı hare· 
gözlerinin içine bıkarak: ıfndeıln? Napollde bir talebe gurubu, kette bolanmoııtor. Jıpon hft· 

- Hatmetmeıb, neden o - Hemen Dangall'ye git· ıobkl11da dolıtarak haltı ıecrl ktlmetl benGı hiçbir cevap 
zaman, bu adımı eld" ettiğimiz mek; çftnkd Lfol Yauu elmdl tedbirlere lttlrak epen dnletler 'Yermemlttlr. 

sırada zarar veremlyecek bıle o tırafJarda bulunmaktadır. mılarını kare• boykota da"Yet y . N------- b 
sokmıdmız? Orayı varınca ne suretle hare· etmiştir. enı f Örem erg 

Dedi. Necaıl, tel4şlı: ket edeceğimi artık ben bJIJ. /ıalyu'nın çizme siparişi: Zırhf ı8ı - Yani neden öldilrmedlm rlm. Orada mGmkfln olduğu 1ıtanbol 8 (Telefon) - Vı· 

mi, demek letfyoreon?. kadar Ltcl Yaısu'yı yıkınlıt · glngtondan bildirildiğine göre, Kiyel Tersanesinde 
------- _ Evet! Ôldftrmek lbımdı. mak, yanına yaklıemık lhtJya İtalya, bir Amerikan mfte•eae · Filoya iltihak Etti 

Gü.nlük Siyasal Gazete Onu elde etmek, .elze teslim cındMyım. elae ktılllyetll miktarda çlame 

ANADOLU 
etmek için tasavvur edilmez Ve Voer:ero Manen, dadık· ıemır~amııı, fakıt cumur bae· İst~bul, 8 (özel)- ~nlA I· 

n~;:! ~a,!:D'~~~M mGekll4tı oğramı~tım. Kudur· larındı Öeytant bir tebeutlm kını M. Ranelt'Jn tetebb68G mın arember zırklıaı lyelde 
'' oldu11tu halde .. e mırıldanır ile reddedllml•tlr. Bu mft .. - .. ,e, filoya iltihak etmiştir. \JQıuml neıriyat ve yaı:ı ioJeri muş bir köpek, zehirli bir ırı .,. v .,_.., 600 T il ı L • k b 

..lb" gerek her iki mubarlb dnletln O on ato a.. ıa at ft. 
1 ınftdfiril: Hamdi Nüzhet yılın naeıl öldDr6Ulne, Ltcl r,• ı; dk hl b b hl L d 
dar b • Lt l Y • l L d 1 •erekle bu devletlere ihracat Y r ıtll arp sır 111 Aa ar e aneıi: Yaaea dı öylece öldürillmell - c aaıu guze Aa ıa ın e kuvvetli olan bu ıeflne, ayni 

Üzftm - Dan Borsada 6,5 
13,5 tan 3902 çonl tlztım ea· 
ıılmıetJr. Va:ıfyette bir değişik· 
ilk yoktur. 

İncir - ~. 7 5 • 17 koroetan 
568 çuval 11hlmıetır. 

Buğday - Yauekllk devam 
etmektedir. Dan haber nrdl· 

ğlmla bayak parti, Gçbln kG· 
ıur çuval mal 7 ,5 · 8,5 tan 
sıtılmıehr. 

1 Nöbetçi .Eczaneler 1 
Bu akeam Kemerahında Sıh· 

bat, Karatlnadı Eeref, Kemer· 
de Kamer, Eşrefpaeıdı Eıref· 

pıeı eczaneleri açıktır. 
C lıınir 1kinci Beyler sokağı idi ve öldftrdlmelldlr. Eğer 0 ınmez mı aanıyoreunuz?... yapan memleketlerin ılpırlele· lılmde lçClncCl Alman harp ıe· 

· llallt Partisi binası içinde D d rl ı k b l ı 1 1 bildi 
l' Telgraf: fzmir - ANADOLU zaman benim fikrimi kabul e 1. n a u etm yece~ n r · flneıldlr. Blriaclıl 1906 dı Kambiyo 
elefon: 2776 .. Posta kutusu 405 etmle olaaydınız, Lavrens'ln - 5 - miııtlr. yapılmıe, 1914: te Baltık deni· Alıt C Satıı 

" ABONE ŞERAİTİ: ilhamı ile ileri ıftrdftğGm bu Firarinin Jfoceraşı Amerikanın cevobı: zinde batmııtır. İklnclıl de Alim. Mark b0.20 f>U.7U 

•lllıAı 1200, Alu aylığı 700, Oç işi yepmıe olsaydınız, bugftn İmparator Bıtle Selislye, Istanbol, 8 (Telefon) - 1919 da Ska Pnlo'dı bat· Ieterlln 616,50 621,50 
~ •ylığı 500 kuruıtur. hıııımıza bu hıl gelmlyecektl. ra1dblntn zindandan kıçmuı Zecri tedbirler hakkında gelen mıetır. Fr. Frıngı 8,28 8,SO 
'1>ancı memleketler için aenelik Voezero, hu sırada, ıreçmlefn bıseblle yerleri göklere kıttı~ı haberlere göre Amerlka'iun F • ı • • K • • Dolar 80,05 79,45 

•bone tıCl'eti 27 liradır. " e ) 18110 OmISerl B 1 21,05 21,5~ 
Heryerde •5 KurUftur. bu hıtaeını ozon uzadıya izahta ııradı, demir kıfea içinden zecri tedbirler kararını lttlraki lt:ı~:n lireti lO, 

17 10
,
27 

~G - bir mana görmlyen gcmç kadın: kaçan Llcl YaHu da, tuanur hakkındaki cevab çok cesaret İatanbol, 8 (öıel) - Filistin l•vlçre frangı ... 0,87 4l,15 geçıuio nilahalar 25 kuruıtur. ., .. 
- Eh.... dedi- bunlar artık ettiği btlyGk plAnın tatbiki verici mahiyettedir. Boll•ya fevkalAde komiseri bugftn Lon- Florin 85,25 85,87 

~ADOLU MATB ...... CJND... dr h 
o..n..J 

4 he('mfşe kırsşmıe eeyler. Olan için çalıeôııkta idi. özgClrlGIGnd mobaf11a edece· a·Ffllstla nı ekspreılle Kr.Çekoalonk 5,24 5,27 

-.:::::::B:AS:::II:.M:I:Ş:TI:R:::::::::!~o~l:da:·~Ş~t=m~d~l~J4~z~ım:.~o~l:•n:..!b:u~,..,.. .. ,..;;.~S=o:n:u.Vı:ı:•r~;. .. ~ğl•o•l•b•l•ld•l•rm,..ıı•tl•r.,..,.. .............. F.ll•ls•tl•ne ... h•ı•re•k•e•t•e•t•m•lı•t•fr• . ........ A.v•u•ı•tu•r•.•Ş•lll•n•i .... 2.3•.6•0 .... 2.4 .. 

- Neler var?. 

'-1 - Limonata.. Portakal ve· 
re .. 

~ - Fakat ben vişne istiyor· 
'-ttı. 

- Şu halde bek leyi of z! 
~~l\.oroıser, metr d'otele dıbı 
~ ~itle ve yakındın bakmca 

'1den: 

dteu Vay hıln uy .. Ta ken· 

lle~edt. Ve tetklkatlm biraz 
elince: 

~ Üerlf beni takip ediyor! 
• IClpbe kalmadı! 

8 lkinciteşrirı 935 

Dedi. Ve eacaktan elk4yet 
ederek bftfeden ayrıldı ve Lüs· 
yen ile Mıke da kendisini takip 
ettiler. 

Rokur1 Valter'ln kendlılle 

meşgul olduğunu farketmemle 
görüodO. 

General Rnglç'in salonları· 

nm hepsi de hu ak~am mlsa· 
f iri ere açık ve ıerbeettl! Bu 
fmıattan istifade eden Rokor 
bulundukları tenha salonun ta 
ucuna kadar gitti; kapalı bir 
kapı önOnde durdu. 

- Da.. Dedi. Elimdeki plAn 

doğru lıo boradan doğruca ge· 
oeralln bGroeonı girilir. Wç 
dOşünmeğe hacet yok. Hemen 
bo bftroya girmeli, fakat kıpı 

ya kllltll lıe ..• 

Kapının tokmığtnı çevirdi, 
ve kıpı hemen açıldı. Ve komi· 
ser hemen içeri girdi. 

Fon Rnglç'Jn bosuai iş del· 
resini sadece bir elektlrlk ım· 

pulii tenvir ediyordu. Komiserin 
ilk lııl, dört tarafı ıed fakat 

dlkkıth bir surette tetkik etmek 
oldu. Gizil bir dolap, gizli bir 
kapı arayordu. Nihayet, dınrda 
asıh bOyGk bir tablodan eGphe· 
lendi, ve ayaklarının Osl6ne dl· 
kerek ellerini tabloya kıdır 

uzıltJ, tabloyu kuvvetlice sarstı. 
Bu arılık hatif bir gftrfthCl 
oldu; komlıer d<Snftnce, mıhod 
metr d'otelle kareılıetı. 

Hiçbir hayret veya bici· 
del eeerl gGıtermlyea m~tr 
d'otel, yani Valter: 

- Acaba MftsyG bir· 
eey mi arıyorlar~ 

Diye ıorda. 
Komiser, herif in ıeılo· 

de bir zafer ahengi hlı · 
ıeder gibi oldu: 

- Ya ... Dedi. Siz ml?. 
Yokaa davetllleri tece11Cll 
mft edlyorıonoz? Tabii, 
Alman iıtlbbarıt eef inin 
konağında bundan dıbı 

blreey olmaz yı ... 
tabii 

Fakat, meır d'otel ltlras etti: 

- Masya, böyle ,eyleri nuıl 
akıllarmı !ığdırablllyorlar? Sise 
•tık vermek istiyordum, hu 
kadar! 

- Cidden nulkef nla! Fakat 
yanımdan glderıenlı çok mem· 

Rokur bu. adamı bir yerde 
gördüRünü saPdı 

• 

nun olurum. 

- 14'akat, boruı general ce· 
naplannın buıael dılreıldlr. Si· 
zln burayı yınlıelıklı glrdl~lnfzl 
eanıyoram. Belki tuvalet daire· 
elnl ırıyor1unurı! Hemen göete· 
reyim .. 

K.omleer metr d'otel•ın l<Szft. 
nCl keetl: 

- Yıhud Generalin ' huaoai . 
barosunu arayıp aramadığım• 

mı ıandınız?. Fakat, Efendi... 
Ben sizin gibi insanlarla mflna· 
kaııayı sevmem. Haydi.. Rara· 
dan gidiniz .. 

Metr d'otel bu söaler tlzerlne 
Hp·sarı kesildi. Fakat hiçbir eey 
söylemeden çekilip gitti. 

Komleer de, generalin bosuaf 
bGrosnndı daha fer:la darmığı 
ibtlyıt11zllk telAkkl etti ve metr 
d'otelln Gç adım arkuındın ba 
hueoal ve k•ymf'!tll odayı ıerkettl. 
Ve davetlilerin bulaadoğo 11· 

lonı gelince doğruca generalin 
yanına gitti ve: 

- Muhterem general, de'11. 
B ueuıt bGronor:dıkl tablo cld· 
den nazarı dikkatimi celbetıl. 

Çok kıymettu bir eeer!. 
Y ı... Benim "Aile yeme· 

- Sonu Var -
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İzmir 

o 
fT1 
G)< 

"' )) 

j 

loğondan: 

Bayan Nlgb'•n emJAk ve 
eytam banka!ındın takeltle ea· 
tın aldığı gayri menkulden 
mütnellh borç için bankaya 
fpotek eylediği izmfrde Drfl · 
yakıda alaybeyinde eekl şadlye 
ve yeni şehit cem1ıl sokağında 

9 numarala haneye öç baee· 
makh merdiven ile ıokalr ka· 

iddialı ve Heyecanlı 

BüDaırdO 
Maço 

Profesör Bay Mıeır v.:ı NazrJJI 
araBında ilk defa olarak 

pıeındao glrlldlkte eağdll iki 1 Pek yakında 
ve karşıda 1 oda ve yanında lllJll-•••••~ı:t7"'111---., 

Ve Pürjen Şahabın en 
üetüo bir müshil şekeri 

olduğunu unutmayımız. 

Kuvvetli müshil istiyenler 
Şahnb eürgiin haplarını 

maruf ecza depolanndan 
ve eczanelerden arasınlar. 

' ,.. '. ~ 
~ - "'"'~·~ 

•N~A 

mutbak ve afak bir avlu var
dır. 1400 lira kıymetinde bu· 
lonao bo evin 

Mülkiyeti açık artırma eure · 
ıtle ve 844 numaralı emlik ve 
eytam bankası kanunu muci
bince bir defaya mahsus olmak 
şartlle artırmaeı 20.12.935 
cuma gftnfi saat 1 l.12 de iz. 
mir hükumet konağındaki 2 net 
icra dairesinde yapılmak ftı:ere 

30 giln müddeıle aatılığa ko 
nuldu. 

Mücellithanesi 
Yeni Kavatlar çarşısı lK ijj liUf 611 ıu ıı~ 

Bu art1rma neticesinde sataş 

bedeli tahmin olunan kıymetin 
yftzde yetmf ş beşini bol orsa en 
çok artlrana ihalesi yapılacak· 
tır. Aksi takdirde 2280 noma. 
ralı kanuna gôre satıı geri 
b1rakılaır.aktır. Satıf peşin para 
ile olup mdtterld~n yahız ydz
de yedlboçuk dellA11ye maarafı 
ahnır. 

No. 34 

1 
Kışlada MO.s. Mev. satın alına komisyo· 

nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 
Mtıstabkem Mv. sa. al. ko. dan: 

1 - Izmlr Mat. mv. kıtaatı ihtiyacı lçbı 72900 kilo yerli 
kok kömürü pazarlık suretlle satan alınacaktır. 

2 ihalesi 11,lkfncl leşrlo,935 pazartesi güoil eaat onda iz. 
mirde kışlada Mat. mv. sa. al. komisyonunda yapıla · 

caktır. 

3 Kok kömürünü o rahmf n edilen mecmu tutarı 1968 llra 
30 kuruştur. 

4ı Beher ton kok kömüro için yirmi yedi Ura llat ııhmln 
edilmiştir. 

5 Teminatı muvakkate akçesi 148 liradır. 

6 Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
7 !etekliler tlc11ret oduında kayıth oldoklanna dair vesika 

gösterrpek mecburiyetindedirler. 
8 Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı arttırma ve ek· 

slltme kanonunun 2 ve üçünctı maddelerinde ve şartDa· 
Binde yazıla vesikaları ve teminatı moHkkıte makbuz· 
larlle birlikte ihale saatinden evvel komisyonda hasır 

bolunmıları. 3617 

lzmir Bölge San'at Okulu Direk
törlüğünden: 

205 Çift harici ayakkabı 
205 Tak•m dlldlmiş iş elbisesi 
350 Metre lacivert kamaş 
120 Metre fantezi kumaş 
175 Takım elbise lmallyesl 

Oranlama 

deterl 
3,95 
3,50 
3,55 
3,80 

5,00 

Tutarı S6rekaiı 

IDlDCI 

809,75 60,73 
717,50 53,81 

1242,00 93,15 
456,00 34,20 
875,00 65,63 

Okulumuz için açık eksiltme ile satın alınacak ve dikilecek 
olan yukarıda cins, oranlama değeri ve miktarı yazdı beş kalem 
eşyı 9,11,935 tarihinden başlıyarak 20 gftn atıre lle açılt ekallt· 
meye konnlmoştor. Isıekli olanlar şartname ve nömanelerlnl 
görmek lstfyenler hergün okul yönetgeeinde görebtllrler. 

Açık eksiltmeye girecekler 2490 saydı kannnnn 2 inci ve 
ftçilncü maddelerinde yazıl belge ile ve adı geçen eşy11ların kar· 
tıl8lnda yazılı yazde yedi buçuk nll!lbetlnde sarekelz inançlarını 
mahandığıoa yatırıp alacakları makbuz ile beraber · 27,11,935 

.tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 15 te llhaylık kurağı kôl· 
tür direktörlüğü dayraemda toplanan alım sıtım komisyonuna 
başvurmaları bllhlllr. 9 l 5 20 25 

lzmir Muhasehei Hususiye Müdür· 
lüğilnden: 

Bnlondoğa yer Cinsi Muhammen kıymeti 
Lira kr. 

Şevrole garajında Otomobil 350 
Eıkl vfllyet makam hizmet otomobili 8110,935 tarihinden iti· 

bart>n 9,12,935 tarihine kadqr bir ay içinde ve pazarlık suretlle 
eatalecıktır. l9teklllerfo encümenin toplandığı her pazartesi ve 
per@embe günleri 9 · 12 ye kadar depozito veya bank mektuba 
ile vll4yet encftmeolne müracaatları. 3637 

4 

lzmir Muhasehei Hususiye Müdür
lüğünden: 

No. Cinü Mevkii 
36 Dükk4n Kemer caddesi 

S Mağaza Bekir pa~a hanı içinde 
29 Oolap Bakır bedestenlode 
32,28 Mağaza Balak.hane çarşısında 
10 Baraka Karşıyaka neslme sokağı 

ldarel husuelyeye alt olop yakarıda yer ve clsnlerl gö.nerlJen 
emlAk: kiraya verilmek tızere 2111,935 tarihinden itibaren art· 
tarm•ya çık.arılmıştH. leteklUerln şeraiti öğrenmek üzere hoıtusi 

hesaplar mftdörlyetl varidat kalemine ve pey &Grmek lstlyenlerln 
de enctımenln toplandığı her pazartel!ll ve perşembe gOnlel'I de· 
pozlto veya baok mektuba ile enc«imenl vUAyete mftracaatlerı. 3635 

lzmir Muhasebe; hususiye Müdür
lüğünden: 

Cine! Yeri Lira 
15 dlSoftm tarla Emrezde 5 

ldarel hneoelyeye ah olup yukarıda yer ve cinai gO!terlleo 
akar 81111935 tarihinden 9,12,935 tarihine kadar bir ay içinde 
pazarlık eoretlle kiraya verilecektir. leteklilerla encümenin top · 
land•ğı her pazartesi ve perıembe gO.nlerl depozito veya banka 
mektubu ile enc6menl vlliyete maracaatlırı. 3636 

lzmir P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
Ba ayın tiirlnden itibaren eaat 8,5 tan 9 • 1615 len 17 ye 

kadar olmak dzeıe iki defa Bahk.eslr lzmlr arası telefon konoş · 

mılarıoı başlamış olduğu ve 3 dakikalık bir mQkAlemenln 75 
kuruş oldogu nan olonor. 3633 

İşbu gayri menkul üze· 
rinde her hangi bir şekilde 

hak t11leblnde bulunanlar elle· 
rlndekl resmi ve&alk ile bir· 
ilkte yirmi gtın zarfında lzmir 
2 fncl icrasına mftrar.aatlan 
Uızımdır. 

Akel halde hakları tapu el· 
clllnce malum olmadıkça pay 
laşmadan hariç kal1rlar.8. 12.935 
taılbloden itibaren şartname 

herkese açıkllr. Talip olanların 
yilzde yedi hoçok teminat ak· 
çaeı veya mtllt bir banka iti· 

bar mektubu ve 33.13260 dos
ya numaraslle lzmfr 2 ncl icra 
memurluğuna müracaattan ilin 
olunur. H. İş No. 284 

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

Orta tahsil inrslarımız 4 
lklnslteşrln 935 pazartel!ll gft · 
nft eaat 19 da Dumlupınar 

ilk okulunda açılacak ve dere· 
lere başlanacaktır. Kuralara 
devam etmek için Balkevl 
eekreterlfğloe adlarını yazdı · 

İzmir 2 ~inci İcra Memur· 2 inci icra daireelnde yapılmak ıanlarla henüz kayıtlarını yap· 
luğondan : dzere 30 gfto mdddeıle satı· lHmamıe olanlar 1 iklnclteşrln 

11.ı.8 konuldu. 935 cuma gftnd saat 17 de 
Bay mehmed adll'ln emlAk " Balkevlnde hazır bulanmalı· 

n eytam hankaeındao taksitle Bu artırma neticesinde satış dırlar. Borada ders fprogrım· 
satın aldığı gaytl menkulden bedeli her ne olursa oll!lnn kıy- ları haldunda keodflerlne lza· 

me•lne bakılmayarak en,.ok ar- hal "' il Ltl mfttevel!lt borç için bankaya " Y Ter ece. r. 
tıranın Qzerlne l!ıaleel yapılı· H lk · d 

ipotek eylediği ve geçen sene a evın en: 
caktır · İlk tahsil korelar•na devam 

yapılan satış 2280 numaralı 
Satış peolo para ile olap etmek letlyen yorddaşlarıma· 

kanona göre tecil edildiği halde mOşterlden yalnız yüzde iki· sın birer fotoğraf larile biran 

bir eene ' içinde birinci taksit buçuk teli aliye maerafı evvel Balk.evi sekreterliğine 
borç ödenmediğinden son ve alınır. işbu gayri men· başvurarak kayıtlarını yaptır· 
kıt'i olarak tekrar mfizıyedeye k h malan 14zımdar. Kayıt işinin ol üzerinde erh1ngi bfr şekil· 
konan lzmlrde babrlbaba parkı arkası ahndıktan sonra bu 

d" hak talebinde holunanlar 
kurslarm ne zaman açılacağı 

civarında k41n yeni 80 noma· ellerindeki reemi vesaik ile bir· ayrıca llıtn edilecektir. 

ralı dalı:k4nm sığı bay kazı. ilkte yirmi gilo zarfında lzmlr Halkevindcn: 
mın 78 numarala ddkkıiıiı1 solu 

2 inci fcraema müracaatları Halkevl Ar komitesine bağlı 
karaoğlan zade musta(a dükkinı, l"zımdtr. ı ı:. ı ı '"I 

11 res m &O onan re& m ato yesi 
arkası ve Qatil askeri kışlası, ı lklnclte•rtn cuma günü a,.1• Aksi halde hakları tapu al · v y 

önü trıtmvay ~addesl ile mah· lacaktır. Atölye Beyler soka· 
ctlince malum olmadıkça pay· 

dot 344 arşm morabhaındı ve ğındakl mektebler müzeefn· 
2300 Ura kıymetinde olan bu laşmadan ~arlç kahrlar. 8 12-935 dedir. 

dükk4n•n tarihinden itibaren şartname ParHız olarak verilecek 

b"'rkese açıktır T it l ol resim d"relerlnden lstlfad"' et· 
I • D f d } "" d Mülkiyeti açık artırma sure ' · a p o a a- v 

zmır e ter ar ıgın an: rın yüzde yedi b••ııuk tem'oat mek lstlyen mekteblllerle he· tile ve 844 numaralı emlak ... ._. 1 

Iselslnln vergi borcaodan ôUlrii tahsili emval yBBasına göre ve Pytem bankıuu kanuoa mu· akçesi veya milli bir banka vesll gfnclerlmlz hergftn Balk· 

haczedllen hacı mahmot mahallesinde bOkılmet cadaesliıde kılto lbl bi d r b ı iıibar mektubu ve 33·13114 evine başvurorak kayıtlarım 
c nce r e aya ma sus 0 yaptırabilirler. Ders saatleri: 

eskt 40 yeni 38,l sayılı mağaza tarihi llıiodan itibaren yf rml mak ve k11t'i artırması 20 12-~5 do~ya nnmarasile iz mir 2 inci Pazarlfan başka bergöo Slllt 
bir gıln müddetle satılığ11 çıkarıldığından pey sürmek ll!ltlyenlerln cuma günü saat 11 · 12 de icra memurluguo11 müracaat· 15 ten 16,30 za kadardır. 

Izmir ticaret mahkemeslodtO 

İzmir emlak ve eytam ball 
kaeı avukat murat tarafındı 
emre muharrer ıııenede moetıı 

nfden 676 liranın tahAlll bıık 
kında lzmlrde kardıçalı h• 
nanda 44 numarada dilli ııd 
biraderler şirketine fıııafete 

Remzi ve Semiha aleyhine lk•· 
me eylediği davanın tahkik•" 
e,nas1Dda ibraz olanao seaedlO 
tetkikatı lçlo 5.11.935 ıaribllle 
tesadüf eden &alı gft.oO ~•" 
(15) de daveıi mfitezaının•11 

tebligat momalleyhlo lkaıDet· 
gAhı meçhul hnlunmaeı Jdbf· 
rfle gazetelerle ilAa suretlle 
icra kılınmış idi. 

Yevmi mezk11ı-da daveti k•
nuntyeye icabet etmedlğlndell 
hakkında hukuk usuUl mob•· 
kemeleri kanununun (40t)IOC1 

maddesi hftkmtıne tevf 11'•11 

gıyap kararı verilmiş ve bff 
gftoa muamele yapılmıyarık 
tabkfkabn d~vamı 12·12.936 
~arlbfne teeadüf eden per@eıDbe 
gftnO.ne talik edllmlşUr. 

Binaenaleyh hukuk osofO 
muhakemeleri kanonunun (I 4 0 
inci maddesine tevfikan 111e•· 
kdr gıyrb karar1D10 dahi JJjP 

ıoretlle tebliğine karar verllaıff 
ve gıyap kararının bir euretlde 
mahkeme dhanhaneefne talik 

kılınmışt1r. 

MO.ddeaaley momalleybfn yefdJ 
ve nktl mezkô.rda Iımlr •11 

lşye mahkemesi ticaret daltc'' 
sinde tahkikat hAldml }iotG' 
ronda lsbatı vtıcat etmediği 
takdirde hukuk osolfl muhıke· 
melerl kannnonon (405) ıoct 
maddel!llne tevfikan bir dab• 
mahkemeye kabul öluoaı•Y11' 
eağı ve 408 inci madde aıooi: 
hince hasmın dermeyan etdğl 

•• vakıaları ikrar etmiş addololl 

cağı il4nen ıebltğ olunur._....... 

İzwlr 1 kinci hokuk aıabk"' 
mealnden: 

lzmlrde ahancakta ııbli•' 
e· 

evinde tiaehemşfre hamide 0 

ır· rlman tarafından kocaaı lr;Ol 
ıı·· de b1Bmahanede kemer eo 

"'. ğında 7 No. Jı evde otaraı• Jt 
iken tegayyQb eden seIAolk 
hfiseyln hOenft aleyhine açıl•" 
bo~anmı davaıının tabklk•

11 

o· için tayin kıl1Dan gftnde oıı 
len vokubolan davete rağıJJ"0 

b•· mtıddelaleyhln mahkemede 
zar bulunmamasından dolııY' 
hakkmda gıyab karan ltdh••1111 

ve karar ıoretlnln mabk•IO: 
dhanhaoel!llne talik.ine ve ıa .,.. 
klkatın 27,11,9:15 çaroambay• 
ralulmasına karar vertlıntş oldO' 

ğundan aıflddelaleyb bii8eY1~ 
hftsnQnQn mezkur gftnde 111b

1 
klkat bAklml haıurooda blJt' r•· hazır bolonması veyahut tı e 
fmdan bir vekil göndermesi ~· 
aksi taktirde hukuk U. '°:b· 
kemeleri kanonun maddel '° e 
susasına tevfikan tahkik•' f 

ıre· 
mahakemeye kabul edUIJJ ol· 
ceğl tebliğ mak11mına k:aiOI 

mak üzere Uftn olunur~ 

Talısilctar Tevkif :Edildi: ,ııı:ı· 

defterdarlık tahsil At kalem!ne gelmeleri. 9 13 17,.~2~1~~~3~6;.;.3~8;:.:::::..;::li:zmCJ:lr~.Lh~ü~küJ.m~e~t 1:k!o!:!n~a~ğ~ınJd~a~k~i ~:!la~t..!ı !!;lK:la~o~o~l~o~n~ur~.:!.:...H_J. ~lş~N~o~. ~2!!8::!9.:.:.:..:\_..:::~::::::!]:::::~E~:::!=~:==:~ve;_r~ll;m;;l~~t;lr~. !!im----· 'ifi_ u _mali- J_:_ 113TC r rau ız "'YC: ıu •mz. cıı;, ı:-r- vun\7a~ 

Boca maliye tahsildar• eb· 
metine bin tlra geçlroıe~ ı.d· 
çandan adliyeye verllll' 1r 
Milstıtntlkllkçe tevkif ine 9'•t 



SAYI LiRA 

1 Mtıkifıt 20000 
1 lkr1mlye 25000 
1 .. 15000 
ı .. 12000 
1 .. 10000 
2 .. (2000) 4000 
4 .. (1000) 4000 

30 .. (500) 15000 
60 M (150) 9000 

100 .. (100) 10000 
600 .. (50) 26000 
500 .. (30) 16000 
600 (20) 12000 

Bol ışıklı·· az sarfiyatlı ve uzun 

ömflrlO METALLUM lamba-
larını tercihen her satıcıdan 

mutlaka arayınız 

14"'iatlerde Tenzilat 

Mehmed Tevfik 
Elektlrtk, telefon mılzeme deposu ve 

Slemens fabrikaları mftmeHlll 

Pe~temalcılar 77-79 Telefon 3332 

•" 111111111 11111111111111111111 1111 11111111111111111um1111111111111111111111111111111 111mımm111 ıı 1111111 ıı 111111111111111 ıı 11111111111 rıı 111 ııı~ 

1 Al~şehir Banl~ası ~ 
····-nzmüır şulbeso 

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binuında 
TELEFON: !2363 

BertOrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadeaidere % 4 

Mevduat Şartları: ~b •r vad~uy~ % s 
Dır sene vadelııe % 6 faiz verilir. 

~~~~~~~~ 

ZıhJre, ClzGm, incir, pımnk, yapık, afyon ve11lre komisyonculuğa yapılar. Mallar geldi· 
~nde eahlplerlne eo mtlllld şeraitte Hans 'lerlllr. 

SIHHAT 
Balık Yağı 

Norveçya'nın Halis Mo· 
rina Balık Y agıdır. Şer· 

beı Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süzülmıi.ştür. -Biricik Sıtıı Yeri 

8AŞDURAK 

Hamdi Nnzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

V. N. 

W.F. H. VANDER· 
ZEE & CO. 

ve Şore- Fratelli Sperco Vapur Acentası 

DEUTSCUE LEV ANTE LlNIE 
"SOFIA,, motörQ h•len il· 

IDınımııda olup Annu, Rot· 
terdım, Bımbarg n Bremen 
için yak ılmıktıdır. 

"AMSEL.. npuru hılen IJ. 
lllanım11dı olup Anvere. Rot· 
terdam, Bambnrg ve Bremen 
lçtn yak ılmıktadır. 

.. A VOLA .. vapura 2 ncl t'.t· 

rinde bekleniyor, Bamborg, 
8remen ve AnYere'ten ytlk çı· 
kırıcıktlr. 
~MANAU .. motörl 11 2 el 

letrlnde bekleniyor, 15 2 el 
letrtne kadar Anvere, Rotter· 
dıın, Hımburg n Bremen için 
)'Gk ılıcaktır. 

,.MACEDONIA.. vapura 25 
2 el teırlode. bekleniyor, 30 
2 el ıeırlne kadar Aanr•, Rot· 
terdam, Bımbarg ve Bremen 
lı;ln yGk ılıcıktır. 
'MFRIK.AN ExPOT LINES · 

NEVYORK 
"Eı:CELSlOR .. nparu balen 

ll1111nımızdı olup Nnyoık için 
)Gk almıktıdır. 

"ExMlNSTER,. 'tlporu 12 
2 el teırlnde ~bekleniyor, NeY· 
)nrk için ytlk ılıcaktır. 

E:x:ERMONT Yapuru 18 2 el 
~'trlade bekleniyor. Nnyork 
Çin yak alacaktır. 

ExARCB" nparu 30 2 el 
~t?lnde bekleniyor, Nevyork 
çtll yak alacaktır. 
Q ,,EıECUTlVE,, nporo 15 

el kanunda bekleniyor, Nev· 
)Otk için ytlk ılıcakbr. 
~ "EdLONA,, nparu 31 8 el 

1 lılnndı bekleniyor, Novyork 
~·Q L 
8 

ya~ alıcıktır. 

ta.vıcE DIRECT DANUBİ· 
EN TUNA HATTI 

'-' "ALISA.. nparu halen lf . 
~1'•htııızda olup Beogrıd, No· 
il "d, K.ımuno, Budıpeıte, 
,t''1lalan ve Viyana için yak 
1Caktır • • lt&ıEMENT DPPE • ANVES 
.. tgpAGNE,, vapura 5 lkln· 

kası Limited Va- RoYAL NEERLANnAts K.UMPANYAsı 

pur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 24~3 
The Ellermın Linet Ltd. 
Llverpool Battı: 
11LESBIAN,, npura 26 hl· 

rlncl tetrlnde LiYerpool ve 
Snanse1'dın gelip tahliyede 
bulanacak ve ayol Z1mında 2 
ikinci teırloe ksdar Ll•erpol 
Gl11gon için yak alacaktır. 

.. ALGERIAN.. "'para 15 
ikinci teırlnde Lherpol ve 
SYaneeıdaa gelip tıbllyede bo· 
lunacakt1r. 

Londra Hail Battı: 
.. POLO.. vapuru 30 birinci 

tetrlnde Londrı ve Bnll ve 
An.vereten gelip tıbllyede ba· 
lunıcak 'Ye ıynl samında 6 
ikinci teırlne kadar Londra ve 

Hail lçtn yak alacaktır. 

" MARONlAN " nporo 26 
ikinci teırlade gella 12 ikinci 
teırlne kadar Londra ve Bali 
için yak alacaktır. 

110PORTO,, vapura 20 ikin· 
el teırlnde Londra, Boll ve 

Annreten gelip tıbllyede bu· 
lunıcaktır. 

Not: VClrud tarihleri ve ••· 
purlırın isimleri •e DHlon Cleret· 

lerlnln değlelkltklerden meı'al 
Jlyet kabul edilmez. 

Direkt için ylk ılıcıktır. 

ARMEMENT H. SCBULDf 
BAMBUG 

.. HANSBURG .. vapura 8 
ikinci teırlade bekleniyor, An· 
ven, Rotterdım ve Bımbl'ılrg 
için ytlk ılacaktır. 

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

SPANSK.ELINJEN) 
OSLO 

"BAN ASEROS,. moıörCl 21 
ikinci tetrlnde beklenl1or, Dan· 
kerk •e Dlppe için yClk ala· 
cakıır. 

JOBNSTON VARREN 
LlNES LlVERPOL 

"QUERNMORE,, npora 4 
ikinci teorlnde bekleniyor, Ll· 
verpot ve Aavereten yClk çıka· 
rıp Barpı, K6stence, Gılıç ve 

"OBERON,, Hparu 8 ikinci 
tetrlnde gelip y1lkanCl botalt· 
tıktın 10nra 14 2 inci tetrlne 
Rotterdım, Amsterdım ve Hım· 
barg limanları için ytlk ılı~ 

cıktır. 

.. GANYMEDDES,, vapuru 8 
2 el teırlude geJlp 14 2 inci 
AnYere, Rotterdam, Amsterdam 
ve Bımborg llmınlar1 için 

yük ılıcaktır . 
.. ULYSSES._ vapuru 20 2 inci 

teırlnde gelip yakana tıbllye· 

den eonra Burg11, V arnı ve 

K.öetence llmınlıu için yClk 
alıcıktır. 

ut:;ERES,, nporo 21 ikinci 
teırlnde gelip ytıktlntl tıbllye· 

den ıoara 25 ~ inci teırlnde 

Anvere, Rotterdım, Amıterdım 
ve Hamburg Umanları için yClk 
ılıcakt.r. 

SVF~SK.A ORlENT LlNlEN 
"FREDENSBORG" vapuru 

18 2 lncl tefrlnde gelip ytıkCl· 

na tahliyeden ıoon 21- 2 inci 
teırlnde Rotterdam, Bımborg, 

Copenhage, Dınztg, Gdylı, Go· 
tenborg, Oılo ve lekendlnavyı 
llmınlırını hareket edecektir. 

11GOTLANT,. motörG 30·2 el 
teırlnde beklenmekte olup yft· 
ktln6 t11bllysden sonra Rot•er · 
dım, Bımbarg, Cepenhıge, 

Dınzlg, Gdynlı, Gotenborg, 
Oılo •e IekandlnHyı Umınlın 
nı hareket edecektir. 

ZEGLUGA POİSKA S. A. 
0 SARMACJ A,. nporu 26 

2 inci teırlnde beklenmekte 
olup (Doğra) An•ere, ve Gdy
nlya hareketi edecektir. 
~ERVlCE MARlTIM ROUMAİN 

..DUROSTOR,, Hporn 20 2 
inci teırlne gelip yakana ıhll · 

yeden sonra Köıtence, Solloa, 
Gılu ve Brlylı Umanları için 
yak alacaktır. 

"ALBA JULIA., vapuru 20 2 
inci ttşrlnde gelip 21 ·2 inci 
tetrlade Maltı, Marsllyı, Ce· 
non, ve Bareelonı bueket 
edect-ktlr. 

İltodıkl gellı gldle tarihleri· 
le DHlunlardıkl değltlklikler· 

den acente meı'ollyet kabul 
etmeı. 

Fazlı talıllAt için ikinci 
Kordon'da Tahmil ve Tahliye 
bln111 arkasında Fratellt Sperco 
V1por ıcentalığına mllrıcaat 

edilmesi rica olunur· 
Tele. 200' · 2005 · 2663 """_ .... ,. -~-·ı-•• 
Muallim Dr . 

A. Hulusi Alataş 
iç Hastalıkları Dokloru 

Şımh ııoklğı No. 20 

Satılık Ev 
Ale1ncık'tı intikam eobğın · 

da 13 numarada, kArglr, tımlre 
muhtaç olmayan, boyılı, altı 

odalı, hnıdar ve bol gfto•ı:ılt, 

iki kath, mGıtemU•tı tamam, 
ceoube nazır ön ve arkaaı ıçık, 

6nG park olmığı nıınzed genlı:ı 

areı, ön ve arkısı açık, birinci 
kordona yGz metre kadar uzak· 

hktı, çarı:ııyı çok yıkın, içerisi 
k&mllen yeni mutambı ile dö· 
ıell, elektrik, hangHı, terkos 
ıuyo, telefonu, banyolu, iyi 

solo tolumbıh kuyuıo, arka· 
11ndı kdçtlk bir bıbçesl, 11klo, 
ııhbi bir ev uygun bir f lıtl~ 

11t1lıktır. lıtlyenlerln Beyler BO· 

kağındı maHyede 11lono sı· 

bibi bay lıı(ız lb1101 mftraca· 
atları ll&n olunur. __________________ , 

Onlnnltede Döçent, 
(Munin Profetör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Daetalara herg6n öğleden 
eonra bakar. 

t.tiklil caddeei No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf· 1STANBUL 
Telefon : 49250 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilanlan 

Ber~ama askeri 81. al. ko. dan: 
1 - Bergımıdald katılar ihtiyacı için 310,000 kilo on lbtl· 

yacı kapah zar( osullle elulltmlye konmoı:ıtur. 
2 - ]halesi 20 ikinci teorin 935 çaroamba gftnQ saat ooal· 

tada bergamadı aekert ealln alma komlsyooondı yıpılı· 

cakhr. 
3 - Unun tahmin edilen mecmu toterı 46,500 llndır. 
4: - Teminetı movakkate akçeel 3187 Ura elli koruıtor. 

6 Şartnamtsl paraıız olarak hergamı Hkerf 11tın ılmı ko· 
misyonundan ahnabllir. 

6 leteklller ticaret od1&ında kıyıth olduklarına dair vesika 
göstermek mecburiyetindedirler . 

7 - Eblltmfye ı,tlrak edecekler 2490 eayılı 1rttırmı ve ele · 
slhme kanonunun iki ve ftçftnca maddelerinde ve ıart· 

namesinde yazılı veılkalırlle teminatı munkkate mak· 
bozları ve mClharlft teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az blr Hat nvel komleyooa vermlt bulonıcık· 
tardır. 5 9 1!~ 17 3583 

Bergama asker! sa. al. ko. dan: 
1 - Bergamı.dakl kıtılara bıyvanıll ihtiyacı için 508,000 

kilo arpa lhtlyıcı kapalı zarf u!lO ile ekslltmlye kon· 
muı:ıtor. 

2 ihalesi 20 ikinci teşrin 935 çarıamba gflnft ııaat ondı 
Bergımada 11keri aatıo ılmı komisyonunda yapılae1khr. 

3 Arp1nın tahmin edilen mecmu tutarı 25,400 llndır. 
4 - Teminatı munk.kıte akçesi 1,905 llr1d1r. 
5 Şutnımeal parasız olanlc bergama ıekeri Hlın ılmı 

komisyonundan ıhnıblllr. 
6 Ieteklller ticaret od11ında kıyıtlı olduklarrnı dılr n•lke 

göstermek mecburlyetlndedh ler. 
7 Ekelltmfyfl lttlrak edecekler 2490 11yılı arttırma ve ek· 

ılhme kanununun iki ye ilçGnca maddelerinde ve 11rt· 

nımeslnde yHıh veslkalarile teminatı muvakkate mık· 
boılarlle ve mabClrltl :teklif mektoblıu ihale ıHtlnden 
en az bir saat evvel komisyona vermlt bulunacak· 
lardır. 5 9 J 3 17 3582 

MUAı ıa . ıl. ko. dın: 
1 - MH&etıki kıt'ı lhtlyıcı için 94:,000 kilo ekmeklik on 

kapılı zarf uıollle ılınıcıktır. 

2 - Tıbmln edilen bedeli 14.,100 liradır. 

3 Şartnameyi okomılc lıtlyenler 5 7 Ulmın 11tın ılmı ko· 
misyonuna mtlncaat edebilirler. 

4 - lbale 11,11,935 p1Z1rtesl gClna 111t 15 te MUtıtıkl 
ıtay ordu e•lnde yıpılacakllr. 

5 - Teklif mektupları 111t 14 de kadar MllAsıald ıatın ıl· 
ma komisyonu riyasetine vermlt •eyı göndertlmlı ola· 
e1ktır. 

6 - Muvakkat • temlnıtı 1058 liradır. 29 1 5 9 '35'7 

Doktor _... 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıklar 

m(Uehassısı 

Baemahane iıtaayonu kaqıemdaki dibek eokak batında 30 eayı• 
b eY ve muayenehanesinde ıabah ıaat 8 dan aqam eaat 6 • kadar 
hutalannı kabul eder. 

Mftracaat eden haetalara yapılmaeı llumgelen eair tahlilit ve 
mikroııkopik muayeneleri ile veremli haııtalara yapılmuıoa cevaı gô· 
rtılen Pnomotorake muayenehaneeinde muntazaman yapılır. 

Telefon: 4115 

Sayın öğretmenlere_ 
Yavuz Kitab Evi 

Kıraat ve tarihten bıokı bOUio okul kltıblarının 
toptan Htıe yeridir.; 

lzmir Kemeraltı 56 No .. Jı 
Yavuz Kitah Evi 

Dr. Zekai Tarakçı 
Merkez hastanesi Dahiliye Mntehassısı 
İkinci Beyler sobğı Türk müzayede salonu lttleallnde 

numara 45. Haetalarmı ô~leden eourı 15 den 18 e kadar 
TF.T,Ji' FON • !HWli 



Yirmi beşinci yıl 

No. 6366 

Cumartesi 
9 

Udnchcşrln 9.'35 

Amerika 
Deniz Konferansına iştirak 

Edeceğini Bildirdi 
lllİI ........................................................................................................................... .. 

Habeş ühımmat ve Kudreti Gittikçe Artıyor. Büyük 
Taarruza, Henüz BaıJ~.W,~dılar. Fakat Bekleniyor. 

Süveyş Kanalı Kapanmıyacaktır. Ras Nasihu'ya Giden Harh Levazımı Malı· 
volmuştur. Habeş Orduları Cepheleı:de Toplanmaktadır. 

-Aamara 8J( A. A:) - Süel 
mebaf il bir mftddet evel yal· 
nız iki yoz bin modern ta · 
feklt , bir milyon kadın eski 
model tQfekt•n ibaret olan 
Dabeş techlzatanı o zamandan· 
beri çok ealib bulmuı oldo· 
ğanu •e bunun Adoa'da bolu 
nan ~n iyi tipte karıblncJerle 
ublt oldoğanu blldlrmekıedfr· 

ler. Habeş'lerln handan başka 
250 milyondan fnla kurşunları 
200 den faıla kilçilk çapta 
topları, yüzlerce ldropnomatlk 
f lrenll toplara •e oıuzd&P far.la 
22 mlllmetrelik b.ıva taarruz 
lar1Da karıı topları -.ardır. 

Harar 8 ( A. A ) - Royter 
den: Boraya gelen haberlere 
gôre, aç boyak Habcı tıhşldatı 
Bıbeı sQel makamlarının dl· 
ynlerlne rağmen Ogıden yı· 

kJDında bir Habeı tHrroza 
olacağını bildirmektedir. Diğer 

bir kıta Ogıdene doğru cebri 
yarayo~le ilerlemekte •e 30 
bin kişilik ftçftncd ordu da 
Viredoadı tıba110t eımektedir. 

Sdveyo 8 ( A. A ) - Siheyt 
kınalı kumpıny111nın yOkııek 

bir memoro kınalın mubuamı 
eden veya etmlyen de•letlere 
ald boıan gemilere açık olıcı· 
ııoı Royter ıjınıının bir ıytı 
rına aôylemlıtJr. 

Parlı, 8 ( A. A) - Pırla Midi 

KaJalık arazide Habeş cengaverleri 

gazetesinin Clbutl aytara Ber· olanları muhtemel olan bu kov· 
berı'dan gelen ve Rıı Naelbn ""tler hAkl renkte tl.nlformılar 
konetlerioe ta\ııılı edilen bir glymlolerdl. Uçaklu; bundan 
erzık •e leuzım kolona ltıl · bıtka Abaco yakınında Carı 
yın uçak f lloeonun yıphğı bir meydanmdı toplanmıo ve beyaz 
hOcom bıkkındı tafsUAt ver· bayrakl~r eallıyan yerlllerlo kı· 
mektedlr. labıhk bir toplıotuunı te Abı-

Otokırl1r Gıt · Oate lof lltk co clnrıodı bıelırında tefleri 
etmlo, kol perloın bir hııle bulanın Bıbeo kolları görmO.o 
gelmlotlr. Deve n katarlara lerdir. Ellerinde renkli temel· 
yokla olan ruGblmmat sandık· yeler bulunan bOyOk papaz 
ları da birer birer lnf ll&k et· kıf llelerl toplantı yerine do~ro 
mlşılr. ltıfyıo uçakları mon gitmekte ld.Jler. 
tazım Habeıs kunetlerloln Ma· lıtanbul, 8 (özel} - Adle . 
kılle'ye doğru gayri tabii bir Abıba'dan bıber nrJllyor: 
hareketini gôrmGşlerdlr. Btr 11-.aoçı kolu Dola letlkı· 

Ambagol'den geceleyin gelmf f metinde •e diğer bir ordo da 

ıtaTyan'I~r·-·zecrI·rrea-hrrıere 
Ateş Püskürüyorlar. 

----------------------~---------------------Eski Harp Arkadaşlarının Bu Suiksadlarının Te@irini 
Avrupa Gör~cektir, Diyorlar. 

.M. Mussolini lıatya 

latınbul 8 (özel) - B6t0n 
Roma gazeteleri zectl tedbir· 
lerln tatbikine baelınm111 kı. 

rırı hakkında ağır yazılar yaz· 
maktadırlar. Popolo Dltılyı 

gaseteel bir makalesinde dl · 
yor ki: 

"Zecri tedbir lerln tılbiklne 

bıılındığı gnn Iıalya'da bir 
çok eodGetrl mOe&1eeelerl ka· 
paamağa mıhktl.mdor. ltalya'nın 

fakirliği istismar edilmek lııte· 

nlllyor. ltalyı, eıkl harp lr· 

kadııltrı tuıfından h11ırlının 

JQfkııtl onotmıyar.ıktır. Iıalyı 

tıoae aı. ·nu mınr· 
• • .. 1 ... ,. 

. ----, 

Veliahdı ile birlikte 

de'Vleti zecri tedbirlerden kork· 
maz -.e hiç bir uman da kork· 
mamıotır. Şimdi makabil ted· 
birler alanmıştır. Y aloız, bize 
karşı hazırlanmış olan eolkaetio 
teılrlerlnl dl~er dnletler daha 
dotruıa Auopa da görecektir . ., 

Istınbul 8 (Ôzel) - Cene•· 
rede zecri tedbirler etrafındaki 
meeai devam etmektedir. 

Uluılır ıoeyeteelne ııa ol· 
mayın bazı devletler, zecri 
tedbirlere taraf tar olmadıkları· 
nı blldfrmlılerdfr. 

Bana ragmen zecri tedbirler 

,_ etrafında tetklt at denm et· 

mektedlr. 
1ııtaobul 8 (Ôıel) - Fransız 

n emi gazetesi, Fransa bftkd 
metinin zecri tedbirler hakkın · 

dakl soretl hareketini gö8teren 
tallmaloameyl neeretmlştlr. 

Mısır' da 
Bir Fırka 
logiliz Askeri Var 

Istanbol, 8 (özel) - laken· 
deriye çık.arılan ıon lnglliz ae 
kerlerl ile Mııır'dakl hıllıı ln
glllz aekerleıfnden mOrekkeb 
tam bir fırka toplanmıo olmak· 
tadır. 

Bundan bıekı Hlndlıtıo 

ve Aden'den ve 11lr İngiliz 
domlnyonlarındın ıelen Aıyıh 

aaker miktarı bu kuvvetin Qç 
misli olduğa ıöylenmektedlr. 

Brezilya - Italya 
lıtanbol, 8 (özel) - Rlyo· 

dej ıoero'dan blldlrlltyor: 
BrezllyK n ltılya ıraeıodı 

et temini etrafaodı cereyan 
etmekte olan mtb:ıkereler de· 
nm etmekte n bu mQzake· 
reler 11deco et Gzerlne yıpıl · 

maktadır. 

reddetmelerinaen 

Ogıden letlkımetlnde [ ilerle· 
mektedlr. 

Makalle civarına 30 bin ki· 
olllk kuvvet tıhetd e .JUmltılr. 

Aemarı 8 (A.A) - : Bavaı 
ajansının Tlgre cepbeılodekl 
aytarı bildiriyor: 

ltılyın'Jarın mukavemet gör· 
mekslzln Makalleye vardıkları 

haber -.erilmektedlr. Gtzlenmte 
Babeo kıtalaranın kollara zarar 
~erecek llol biicomlarından 

ko. kan ltalyıolar ancak bogtıo 
Makalle'ye gireceklerdir. 

lı!taobol, 8 (özel) - Habeş 
kunetlerl•ft tamamile toplan· 
m ıdı, Hab~e büyilk taarruzu 
bışlamıyacaktır. , Şimdilik yan· 
dan -.e doğrudan de~roya kar· 
şıdan baskınlarla nldt geçlrl· 
lecek ve ilıalyan konetlerlnln 
llerlemeılne kuımeo mani olo· 
nacaktır. ltal)·anlar şol yapıxorlar 
~~~...-...~~~~ ........... -._..-.....-... ........... ~ ............ ...-...~~~~?--~~ 

ltalyan'lara Eljnde;Süngü ile 
Saldıran Habes Kadıni! 

' 
_____________________ .. ____________________ __ 

Bi.r haheş Prensesi Çete Kurdu. habeş 
Kadınları Yurd için Andiçtiler .. -Bir 1'ek Italyan ·Kalmayıncaya Kadar Çarpışmağa Ye· 

min Ettiler ve Şimal Cephesine Doğru Ynrodnler. 

1 

Habeş Kadmları 

İetıobol, 8 (özel) - Royter adındı bir prenıes T'grelller· 
ıjanaınıo Adlı Abıba ıyl1rı bil den bir çete kormoıs ~e bııını 
diriyor: geçmiştir. 

Şimal dağlarandı Uvazlra Erkek elblııealle dolııın pren · 

ıee geceleri d•ğdan inmekte ve 
ltalyao ileri hatl1rını bıakınlır 
yaparak bizzat kendi de ıftngft 

kollanmıktıdı ... 
Bfttfto Hıbet •ıdıoları pren· 

ıesln çetesine iltihak için olmıl 
dığını ghmektedirler. Adlı· 

Ababa'dan geçen bu kadınlar, 
yurtta bir tek Italyın neferi 
kalmayıncıya katlar çarpıııcak · 

larını ve dtıımın ntaadıa ko 
-.olmadıkçı nlerlae d6nmlye· 
ceklerlni ıöylemekte ve yemin 
etmektedirler. 

Preaıea Uvazlrı'nın kocaaı 

Habeş genel kararglhmdı ça · 
lıomakıadar. 

Fransa'da 
Bndce, Gn-
nfln Me~'elesidir 

İıtınbul, 8 (öz~l) - Fran· 
ıa'dı bugGn gOnda ell bGyGk 
mlı'eleal dıblli ılyHet n bOd· 
cedlr . 

Badcenln kaboUlnden enel 
Frınea'dı dahili vaziyetin ger· 

Fransa HÜ k fımeti glnleomeıl adettir. Badcenlo 
kabolGoden ıonrı nlebt bir 

Şimali Afrika'da üssilbahri Yapacak. enkOn h11ıl ~lıcaktar. 
lıtınbol, 8 ( Ôael) - Londrı'nın iyi haber ılın mebaf lllnln Habeş Vehah· 

kanaatine göre, l! ... raaea'oın bahriye bakanı M. Pletrl'nlo Cezalr'i dının Doğumunun 
ziyareti, Oramo ~arblnde klln "BtıyOk Uman., da yeni bir Fransız y ld K l ) dı 
tlııetibahrlıl leılıılle olddetle ılAkad1rdır. 1 ÖnllmQ Ut U 80 

GöğOs Göğüse Bir Çarpışma 
htınbol, 8 (Özel) - EvelU glln Makalle'nln doğaıonda beı· 

yaz Bıbeo'U bir ltalyao kola ile g6ğdı gögaıe çarpıımııtır. Beı 

dakika ıGren bu çarpıımıdı ltılyın'lır tabanca kollıodıklarındao 
Bıbet'ler çok telefıt nrmlt 'e kıçmıılardır. 

lıtıobal, 8 (Ôz;el) - Hıbet 
Velfahd1nın doğam yıldönGlllO 
Adle Abıbı 11ray1udı bnyok 
tören yapılmak ıoretlle todo• 
l1nmı1tır. 86Uln Adlı-Abıb• 
oeallk yıpmııtır. 


