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Sahibi : HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 
Neıriyat Müdürü : HAMDI NÜZHET 
~es : lzmir ikinci Beyler Soka~ı 
~ae oauları: Seoelıgı 700, altı nyhgı 400 kuru~ 

Lıı ıteı;nCilfiolar - için: ~Maarif ceiııiyetf'wiliont 
1-f l'Oıuoa müracaat edilmelidir. 
-r;usi ilanlar: ldarehanede kararlaştırılır 
~ldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 
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• 
lzmirde çıkar, akıamcı ıiyaıal gazetedir 

lskeııderiyenin en hnynk o· 
teli, logiliz askeri makama· 

' tının emrine verilmiştir. Bu· 
rada bir hastahane de kuru· 
lacaktır. 

~ıl : 2 - No : 523 Telefon: 2776 - Çarşamba - 23 Birinci Teşrin 1935 _ Fiab (100) Para 

lngiliz Siyasası Değişiyormuş 
Bütün il3~ar1ır-= Londra- 'Ingifiz donanması 
ya çevrı fil}S Ü unuvor Donanmamn bir-kısmı da Iskeude-

lstanbul, 23 (özel)·· Habeşistan i:in Belçika'dan yola çıkan önemli riye sularından Maltaya hareket etti 

ltıiktarda cephane ve mitralyözler, Cibuti limanına gelmiştir. Bunu ha
ber alan Italyan'Jar, Cihuti ile Adis-Ababa arasındaki şimendifer hattı
llın bombardımanına teşebbüs etmişlerse de, Fransa buna mani olmuş 
Ve böyle bir hal vukuuuda Italya'uın müşknl bir durumla karşılaşaca-
\, 

gını bildirmiştir. ltalya hükômeti, Jıu şiınendiferJe Habeşistan'a silah 
"e mohimmat sevkedimemek şartile teşebhnsnnden vaz geçeceğini 
Cevaben bildirmiştir. 
lstanbul 23 (özel) - ltalyan somalisinden Habeş topraklarına sokul
tlıak ve halkı Habeş hükumeti aleyhine tahrik etmek istiyen ltalyan 
easuslarından 8 kişi, Habeşler tarafından yakalanmış ve derhal linç 
'dilmistir. 
,lataııbul 23 (Özel) -Lon· 

'- dan haber veriliyor: 
bir hazırlık var. Kadınlar da 
dahil olduğu halde herku, 
&ç günlük cephane temin 
etmiı ve düşmanı karııJa
mak için her tedbir almııtar. 
Adis·Ababa'da iken, gördü-

ğüm haıarhkların, yalnız o halinde dlltmana kartı koy• lngili: donanması 
şehre münhasır olduiunu mata çalıııyor: Bllyllk bina· lstanbul 23 (Özel) - isken f 1 
zannediyordum. ların taraçalarına konmat deriye açıklarında buJunmakta i osundan ayrılacak olan ge· 

Harara geldikten ıonra an- olaa mitraly&zler, ıelecek olan lngiliz donanmasının miler de, Maltaya doğru ha
ladımki, Habeıistanın her ltalyan tayyarelerine ateı bir kısmı, Süveyf kanalına reket etmiıtir. Rivayete göre 
tarafı, bir kalb ve bir vllcud - Devamı dördüncil talıi.fede har~ket etmiştir. Bu gemi· Akdenizde yalanız tahtelba· 

) ~'•m kamarasında cere· 
) '- eden konuımalar, dün· 
: aiyaı111nı tayin edecek 
~ ltılya • Habeıiıtan bar· 
'1 lldan tahaddüs eden arsı-
~l durum üzerinde mn. 
~ir olacak derecede önem
d '· Yarın akıama kadar 
''"•lb edecek olan bu ko
'-'tlllılara blltün Avrupa 
) ~rlırını çevirmit bulunu· 
ı~~· Paris ıiyasal çevenleri 
;;'ilterenin ıiyasaııada bü· 
,~ değiıiklik olacağı kana· 

• • • • 1 lerin, Kızıl denize geçeceği birlerle biiyük kruvazörler 

P • R L d söyleniyor. Akdeniz İngiliz kalacaktır. 
arıs - oma ve on ra ara- ....... ~ 

. Sovyet sporcuları 
sında gizli müzakereler hu. ak~am geliyor 
Fransızların, bu günlerde Iııgiltereye yeni bir ' 

1 besliyorlar. 
~taııbul, 23 ( Özel ) -
~L drı gazetelerinin Adis· 
, ~ba'ya gönderdikleri özel 
._>'tarlar, gazetelerine uzun 
~ •ktuptarı göndermekte de· 

teklifte bulunacakları rivayet ol11nuyor 
lstanbul 23 (Ôzel) - ltal· 

ya-Habeıistan harbına niha· 
yet verilmek için Paris, 
Londra ve Roma arasında 
gizli müzakerelere başlan· 

dığı ve M. Piyer Lavaı•ın, 
bu hususta büyük bi\- gayret 
sarfetmekte bulunduğu Pa· 
ris'ten haber veriliyor. Bu 
gün cumur başkanı M. Leh· 

run'un baıkanlığı altında 
toplanacak olan Franıız ka· 
binesinin, lngiltere'ye yeni 
bir teklifte bulunacağı ri· 
vayetleri vardır. 

~~ ediyorlar. (Levrens 
~'ı), gazetesine gönderilen 

~~~~----..... ~·+•~•tt-it~·~·~·t-t1• .. ı.m~--~~~~ 

Londra 11 llıektupta deniliyor ki: 
~k liabeıistaada, hiçbir mem 
Ol •tte görülmesi mümkün d 
~·Y•n bir galeyan ve düı· Piyasasın a üzüm' 
~.:· karıı sönmez bir kin )erimiz kapışıldı 
~~ 6Qı ıürüyor. Harar mın· 
~ ••ına gittijim zaman Ha· Istanbul 23 (Özel) - Ege 
-.,! •baliıinin tepeden hr· mıntakası üzümlerinin, geçen 
d~t• kadar silihlanmıı ol· hafta Londra piyasanda ka
)' hııu sıördiim. Hayatımda pıııldığı ve piyasada şimdiye 
~ ~lllıı olduium seyahat • kadar bu derece hararetli 
'1111' en zevklisini teşkil muamelelere tesadüf edilme· 
,._ ' ' bu gezinti esnasın - diği, alakadar müesseseler· 
"'• ö 1 d k' den haber verilmektedir. 
' Y e ıeyler gör üm ı 
~uı fotoirafını almak, Uşak 
'-t için bulunmaz bir fır· J • 
~ olurdu. Ne çareki Ha- öğretmen erı seyyar 
~ı,~,. ne yüksek dağların kOtOphane kuruyorlar 
ı. llını ve ne de Habeıis· Uıak 22 (A.A) Uıak öğ
~-~~•ki tabii diier kaleleri, retmenleri bir toplantı yapa· 
ı_t ormanları, baıka ulus· rak köy öğretmenleri için 
~· IÖıtermekte çok kıs- bir seyyar kütüphane kur· 
t,frıç dıvradıkları için fotoi· mağı kararlaıtarmışlar ve bu-
li •ldırtmamaktadırlar. nun için hemen çahımalara 

"-t •rar•da ve Habeıistan•ın baılamıılardır. Bu kütüpha-
4't '' biiyiik ıehirlerinde, neden uzak köylerdeki öi· 
•-,illan sıelecek diye yalgınlık retmenlerin de kolaylıkla fay-

' korkaklık yerine, bOyllk dalanmaıı 1ailanacıkbr. 

Deniz konferansı 1 ci 
Kanunda toplanıyor 

~~----------~~ Japonya programın bir taraflı 
tesbitini doğru bulmıyor 

Bundan evvelki_ denız kon/ e 
ransına iştirak eden Japon 

deleg<leri 

Tokyo, 22 (A.A)- Renıo 
ıjaaıının bildirdijine ı&re, 

Japonyanın Londra iıgüde· 
ri, lngilterenin deniz kon· 
feranıını birinci kinunun 
ikisinde Londrada toplantı
ya çaiırmak niyetinde oldu
ğunu telgrafla haber vermiı· 
tir. 

Japon deniz çevenleri, 
deniz konferansı için yapı· 
lan çağrıyı ıoğuk karııla
mııhr. Bu çevenler toplan· 
ta tarihinin bir heyet yol· 
lamak için çok yakın ol· 
duğunu ileri sürmekte ve 
ayni zamanda koaferansın 

toplanma tarihi ile progra· 
mının bir tarafla olarak tt1· 
bit edilme1inia doiru olmı· 
yaca;ıaa ipret etmektedir. 

-· lzmir muhtelitinin Istanhııl'lu oyun· 
cularla takviye edileceği söyleniyor 

Ankara 23 (Özel) - Sov- yapacak olan Sovyet spor· 
yet ıporcuları dün akıam cuları; Pazar günü ikinc; 
lzmire hareket ettiler. Spor· temaslarını da yapacaklar ve 
cular durakta spor kurum- sonra tekrar Ankaraya dö
ları ve Sovyet sefarethanesi nerek Cumurluk bayramı 
erklnı tarafından uğurlandı· törenini görecekler, oradan 
lar. istasyon Türk-Sovyet lstanbul yoluyla memleketle· 
bayraklarile donatılmıştı. Mu· rine döneceklerdir. Buradaki 
ıika tren hareket ederken maç saatleri 14,30 olarak 
Enternasyoaal v e istiklal tesbit edilmiştir. 
marılarını çaldı. Kafile yirmi Ankara muhabirimizin te· 
dört kişidir. lefonla bize verdiği malô· 

* mata göre, lzmir muhteliti • • 1 
Sovyet sporcuları bu ak· stanbul'dan bazı oyuncular· 

şam saat 20 de Ankara la takviye edilecektir. · Bu 
arada eski K. S. K h Lütfi ekspresile şehrimize gele· 
lbrahim ile Fikret, Necdet 

ceklerdi~. Sporcular istas- ve Cihadın isimleri söylen-
yonda torenle karşılanacak· kt d' M f.h b h b me e ır. ama ı u a er 
lardır. kaydi ihtiyatla talaki edil· 
ilk maçlarını Cumua günü melidir. p 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111., = En bol ve doğru haberleri = 

i Her gon sabahları çıkan ~ 
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- Pek ili, pek ili. Sor
duklarımıza cevap vermeğe 
geldin. Mademki öyledir, 
söyle bakalım, bizi ne üzü
yorsun? 

Torner, bu sözlerden sonra 
yanındaki poJiı memuruna 
hitaben: 

- Brind, ifadesini almak 
için , lıazırlandın mı? 

Diye sordu. Bu sözler Tur
nerin ağzından çıkarken Se
vie, yerinden fırladı ve hay
kırdı: 

- Alakadar olmadığım 
bir suç için ne söyleme1'liği 
mi istiyorsunuz? Üç günden 
beri nerede bulunduğum 
mes'elesine gelince, beni 
açlıktan öldürseniz, gene 
ağzımdan tek kelime ala-
mazsınız, onu size şimdiden 
söyliyeyim. 

Turner, bu sefer kızgın 
bir çehre ile: 

- O halde, bizim hangi 
sorgularımıza cevap vermek 
istiyordun? Senin keyfini 
mi, yoksa sıcaktan mütees-

sir olmadığını mı soracağımızı 
zannediyordun?. 

O dakikaya kadar seyirci 
vaziyetinde kalmış olan Bo
ni, durduğu yerden iki üç 
adım ~ilerliyerek, Sevienin 
kendi tarafından isticvap 
edilmesi için Turderden mü
saade istedi. Amirinin mu
hakkak menfi olacağını tah
min ettiği cevabı beklerken 
dayısı emniyet amiri Omb· 
riyenin sevimli ve munis se
si işitildi: 

- Ya, demek siz öyle 
eğlenirsiz ha? Beni çağırdı
ğından dolayı sana teşekkür 
ederim, T orner! 

Dedi ve elini, yeğeni Bo· 
ni'nin omuzuna dayayarak 
ilave etti: 

- Geç kalmadım, zanne
derim.. Bilhassa senin istic
vap tarzlarını dinlemeğe gel
dim. Biz eskiler, senden bir 
çok şeyler öğrenmek ihtiya· 
cıadayız. 

Emniyet amirinin bu söz· 
leriai gururla dinliyen Boni: 

- Sevie'yi isticvap için 
bana henüz müsaade veril· 
memiıtir. Siz emredereseniz, 

sen bunu istiyordu. Yavaşça 
Sevie'ye yaklaşarak : 

- İsminiz Aymil Sevie 
midir? 

Sevie, Boni'nin sorgusuna 
sakin bir tarzda· cevap ver
di: 
- Evet, fakat siz bunu ne

reden biliyorsunuz ? 
Sevie, artık yavaş yavaş 

Boninin tuzağına düşüyordu. 
Genç Dedektif, Sevienin 
yüzüne bir kere daha bak
tı ve tekrar etti: 

- Aymil Sevie veya Se· 
vie Ai. S. 

Sevie, bu sefer büsbütün 
manyetize olmuş gibi idi. 
Boni, tam bu sırada Madam 
Pontes'in bahçesindeki ka
meriyenin bir köşesinde 

bulmuş olduğu buruşuk si
nema programını cebinden 
çıkardı ve Sevie'ye uzatb. 
Sevie bu kağıdı görünce 
kendini koyuverdi. 

Boni, bu dakikadan itiba
ren muvaffak olmuş demek
ti. Zira Sevie, sinema prog· 
ramını eline alır almaz, ka
ğıttaki yazıların, kendi tara
fından yazıldığını derhal itiraf 
etti cinayetten bir gece evvel 
asabı bir halde kameriyenin 
altında beklerken . yaptığı 
gibi, sinema .programını tek
rar katlamağa başladı. 

Boni, birden bire: 
- Bak, Sevie, vakit kay

betmemizi sen de arzu et-
mezsin, şu halde söyleyecek
lerime dikkat et ve benim 
sözümü kesme, sana faydalı 
olmasına çalışacağı va~ ede
rım. 

Bu sözler Boni'nin ağım
dan çıkarken,· Torner de bir 
kahkaha kopardı. Boni, hiç 
istifini bozmadan isticevaba 
devam etti: 

- Cinayet olduğu gece, 
madam Pontesin paosiyo· 
nunda olup olmadığınızı sor
mıyacağım, zira o gece ora· 
da bulunduğunu esasen bi· 
liyorum. Sırası geldiğinde 
bunu vesika ile sana isbat 
edeceğim. Sen madam Hon· 
hardı öldürmek ve sakladı-
ğını fark ettiğin paraları çal
mak için günlerce tertibat
ta bulundun. 

1 

.!... Arkmı var 

kendi metoduma göre sor- #----••--ı•---.. 
guya baılayayım.. 1 Halkcvi 

- Serbestaiaizl ı 
- Çok teşekkilr ederim, 

o halde güadOz size getir
miı -olduğum paketi liltfeder

ilk ve Orta tahsil 

misiniz? 
- Alınız!. 

Boni'nin hareketleri, Sevi
enin nazarıdikkatini celbe
diyor gibi idi. Boni de, esa-

Sıhhat 

IBalık _ 
1Yagı 

Norveçyanın halis Morina 
Babk yağıd1r. 

Şerbet gibi içilebilir iki 
defa sözillmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi NOzheı 

SıeuAT EzANEsı 

kursları açı hyor 
Halkevinden: H~lk ders

haneleri ve kurslar şube
miz, geçen yıl olduğu gi· 
bi, bu yıl da ilk ve orta 
tahsil kursları açmağa ka-
rar vermiıtir. KurslarArap 
fırınındaki Dumlupınar ilk 
okulunda açılacaktır.Kurs· 
lara devam etmek iıtiyen
Jer her gün öğleden son-

ra Bahribabadaki Halkevine 
giderek ve birer fotoğraf 
vererek kayıtlarını yaptır· 
malıdırlar. 

" Kuraların ne zaman açı-
lacağı ve derslere hangi 
saatlarda baılanacağı ay
rıca ilin edilecektir. 

lcarei müecceleden tahakkuk etmiş olan 217 lira 66 ku
ruı borcunu bugiine kadar ödemiyen ve paraya çevrilecek 
menkul eıyası da olmadığı anlaşılan Nuh oğlu Hasana ait 
Mesudiye mahallesinin Gazi kadınlar caddesindeki 8 ra· 
kamla hanenin icarat ve mukataah vakfiyenin memurini 
vakfiyece tabıili hakkındaki 20 temmuz 330 tarihli kanun 
uyarınca haczine ve satılmasına karar verilmiş olduğundan 
almak· istiyenlerin 18-11-935 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat on beşte kıymeti mubammenesi olan 5600 lira· 
nın yüzde 15 depozito akçesile vakıflar direktörlilğünde 
satış komisyonuna gelmeleri ilin olunur. 17-23-30 3406 

TAYYARE SiNEMASI 
·---- -------., BU GÜN 1----------11 

Fraueiska GAAL in yflksek ,ahretiui ebedileştiren senenin en bflyO.k filmlerinden~ 

aa Sokak Çfiçeğö ,, 
iki saat devamlı kahkaha Nefis - musiki - Cazip sahneler 

Fı ~nsiska Gaal bu filimde zoraki erkek rolüde olup seyircileri güzel seıi 
ile gaıyetmekte ve mütemadiyen güldiirmektedir. 

Ayru·a Foks hDQoya havadiAleri,,Türkçe sözlü Miki "KarikaUlr komik,, 
DiKKAT : Fiatler ucuzlamıştır. 30 - 40 - 50 kuruştur. 

Seans saatleri: Her gün 14,30. 16,45. 19. 21,15. CumartHİ 13,30. 14,30 Talebe sean11 

DOKT 
Ali AgAh 

Çocuk H•ıtalıklart 
Mtltebauuı 

1ı.iJu:i Beyler ~ N. 6' 
Tele 3452 
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Fratelli Sperco =Vapur Acentas• == 
ROYAL NEIRLANDAIS ICUllPANYASI 

Al'~~ 

o 11 ıu ıı-
~// 

"--.::---------------~~~~~ \t N. V. 
\'. F. 8. Van 

Der Zee 
-.:... a eo. 
"!-1'1CHE LEVANTE LıNIE 
~~PRIED., vapuru ha
~ '-nımızcla olup Roter
~ Ye Hambarı için yok 

.- ~adır. 
L. 'rROJA .. npanı balen 
~zcla olup Hamburr 

ea için yllk almak-

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz temiz ve ucuz Haç 

ve tuvalet çetitleri satar. · 

• ..ıllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllNlllllllllllllllllllllllllllllllff& __ 
~ASGENVV ALO .. va• W _ ~ 
~· 14 iki. t .. rinde bek- = 'f • • k H K = 

Olivier ve şOrekA· 
sı Limitet vapur 

acentası 
Aaven, Rotterdaaı, Amıterdam ve Hambqrı U"'•-''" 

ioba yllk ~alacak olaa vapqrJ•r 
Cendeli Han. Birinci kor· •QRESTES" vapqrq 23 eylQl<leq lO OJliile "._"._' rttlf 

don. T eJ • 2443 alacaktır. 
Ellerman Linyn Ltd. • ACHILASn vapuru 24 eyllllclea 30 eylllle ~•4•f yQ~ 

Liverpool hath: alacaktır. 
"FLAMINIAN" vapuru 16 "HERCULES" vapuru 7 l aci teırindea 12 1 açi tetr\qt 

rinci teıriade Liverpool ve kadar ylk alac,kbr. 
Svvenıeadan ıelip tahliyede "HERMES" vapuru 21 1 aci tqrindea 26 l DQİ teer\q@ 
bulunacak ve ayni zmaada kadar yilk alacaktır. 
19 birinci teırine kadar Li· "GANYMEDES" vapuru S 2 nci teıriadea 8 2 QOi t••• 
verpool ve Glaııovv için rine kadar· yllk alecakbr. 
yilk alacaktır· Burgaı, V araa ve K6ıtence limanları için yllk alacaktır, 

" LESBIAN " vaparu 26 
B. tqriade Liverpol ve "HERMES .. vapuru 4 1 aci. teıriade bu limanlar içi• 
Svvenaeadan gelip tahliyede yilk alacak. 
bulunacak ve ayni zamanda SVENSKA ORfENT LINIEN 
2 ikinci tetrine kadar Liver· Rotterdam, Hamburı, Copenbage, Dantzig, Gdynia, Oıfe 
pool ve Glaırovv için yak ve lıkaadinavya limanları için yilk alacak olan vapurlar 
alacaktır. • VINGALAND " vapuru 2 1 aci tırinde bu limanlar 
Londra hattı: için yak alacacakbr. 

" GASTILIAN " vapuru "V ASALAND,, motibil 16 1 aci teıriade buradan hare· 
halen limanımızda olup 18 ket edecektir. 
tetrine kadar Londra ve 
Hull için yak alacaktır. "NORDLAND,, mot6rll 2 2 nci. teırinde buradan hare· 

"MARONIAN" vapuru 20 ket edecektir. 
8. teırinde beklenilmekte SERViCE MARITIM ROUMAIN 
olup 28 B. tetrine kadar Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marailya ve Baraelone ve 
Londra ve Hull için yük Cezair limanlan için yilk alacak vapurlar. 
alacaktır. • ALBA JUL YA ,, vapuru 2 1 aci tetrinde relip ayni 

"THURSO" vapuru 15 glnde hareket edecektir. 
B. teırinde Londra, Hull ve "SUÇEAVA,, vapuru 27 t nci. tqrinde relip 28 1 ad. 
Anversten gelip tahliyede teırinde h~reket edecektir. 
bulunacaktır. 

The General Steam Navigation Yolcu ve ,Ok alar. 
Co. Ltd. ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpaaya11 

•AD JUT ANT" vapuru 30 Doğru Anvera ve Gdyaia limanlan için yOk alacak olaa v•par 
B. t~ırinde beklenmekte 
olup 7 ikinci tetrine kadar "LEVV ANT,. mot&ril 10 1 nci. teırinde yak alacakbr. 
Londra için yllk alacaktır. Hamit: Undaki hareket tarihlerindeki deiifildilderde• 
Deutıche Levante Linie Acente meı'uliyet kabul etmez. 

.. SOFIA" vapuru 28 B. Fazla tafıillt içia lkiaci Kordonda Tahmil ve Tabliye 
teırinde Hamburr, Bremen firketi binuı arkuında Fratelli Sperco acentahfıaa mlracaat 
ve Anversten beklenilmekte edilmeıi rica olunur. Telefon: 2004- 2005 - 26&5 
olup tahliyede bulunacaktır. illada yazılı tarihlerdeki detiıikliklerle navloalardaki 

Not: Vurut tarihleri ve deiitikliklerde acente meıuliyet kabul etmeı:. 
vaparlana wimleri herine 

::r~i~~:::· m •• ·uıı,.t , .. --Sümer Bank--·· 
~r.14Bci.tefilnekadar § ur ava urumu§ 
........._, Rotenlam, Hambarı = 5 Al• R 
'':'-- lçliı ylk .ı.-1_ Büyük Piyangosu i_ ı ıza 
~FIA. motllrl sı Bel. 

Fabrikaları mamulitı 

Yerli malların en iyisi, en sağla-
mı, en ucuzu en gözeli ~...... 1Mldeeı1or, 4 ikinci ~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi i Mocellithanesi 

~ lıa.tar An•era, Ro- 5 • • • = 
~HamltarrveBremen § zeD~ID etmıştır. § . 
.._..,~ alacaktır. = 1 . . k .d ll .k. .1 • 935 d. § Yeuı Kavatlar çarşısı 

~"'UREA., •apara s ikinci § • IDCI eşı e 1 ıocı eşrın te ır. a 
.. ..._. .... bekı • a B k Ik . 25 000 ı· d 9 No. 34 uotru eaıyor, § nyn ramı ye: ' ıra ır §i 

, Bremea Aaven· a: -
Mil pkaracakbr._ :;= Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo liralık§ __ 
~~ ~~~ ~ " moHSrl 11 :;_== ikramiyelerle beheri (20,000) liralık bir§ ta...._ t~ria.te beklenl•or, - •-L- (Okamentol 
• ~ ' §_ mflkAtat vardır. § ..... ~ tepine kadar Aa- _ - ftbtlrClk tekerle 
\ a_Roterdam, Hambarr &...._ _ __ı 
~ ..._.. için y&k ala· 4'JllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllP~ rini teerftbe edi 

~~M~~cHULDT Istan ol ve ya •İz .. 
4.:.. =· ..:,"..'::',:. Şeker Fbrikalan Ttırk Anonim Şirketi 
S"'- Koterclam ••Ham- Sermayesi3,000,000TOrk lirası 
~ Jtia Jllı alacakbr. lıtubul Balıçe kapı dlrdilacl Vakıf lau 30-40 
""~ORSKE MIDDEL • 

ip SUNJE ( D-S. A·S. 
ANSKELINJEN ) 

~~SPH~~Lt?s" motörll 
~ '""l'llld Tepiade bekleni· 
~ llteppe Dlakerk ve 
~. liaauJanu ylk ala-

CAN EXPORT LINES-
~a_ NEVYORK 

teırinde bekleniyor, Belgrad, 
Noviaad, Komarao, Buda· 
peıte, Bratiılava, Viyana ve 
Liaz için yllk alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE
ANVERS 

"EG YPTE" •apuru 20 Bel. 
teıriDde bekleniyor, Anven 
Direkt yilk alacakbr. 

"ESPAGNE,, 

Tire' de 
lıtanbul ıabık Alemdar 

Sıhhat Yurdu hekimlerill
dea. 

DOKTOR 
Soleyman Sırrı 

Ve Ptlrjen ~pm 

ea tletCln bir mfta. 

bil ,ekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

Dereke kumaşları 
Fesan~ kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazarr 
lzmir şubesinde bulursunuz 

•Hlll llllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllll IUlllAlllHlllllllllUHI 

llzmir yün mensucatı 
ITürk Anonim şirketi 
~ izmir YGn Memaeab TGrk A. ş. nin Halka· 
§ pınardaki kuma, fabrikası mamulatından ohm 
§ mevıimlik ve kıthk, urif kam-.larla, battan~ _ 
§ tal ve yGn çoraplan, bu kerre yeni a~ılan Biriacl § 
§ kordonda Cumhuriyet meydanı civanada 186 § 
1 numaradaki (~ark Hah Tflrk Anonim tir· i 
~ k~ti) mağazasında satılmaktadır. Mezk6r fabrika· I 
§ nıa metanet ve zerafet itibarile herke.çe malum i 
5 olan mamulattm muhterem mlfterllerimise bir a = i b 0 -~I. b"liriz = 5 defa daha tava yeyl ır vaaue ı • 5 

ı ~0U1H" vaparu 16 
'-lriacle bekleniyor, 

la: için ylk alacaktır. 

Basta kabulftne batla
mıştır. Akciğer Veremi 
Hava verme mulile te
davi edilir. 

5 Perakeade aabf yeri Toptan aabı 7eri E 
Kuvvetli mflahil § Yeni manifaturacalarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark İİ 
istiyenler Şahap ~- j Kemalettia Ca.. Satır zade bah T. A. Ş. 1 -.ı ... -... 

IOR" vapura 30 
-......e bekleniyor, 
le !tia J1k alacakbr. 
\'JCE DiREKT 
~NUBIAN 

AHArn 
. .... J .... lr9121cL 

Tire • Tahta Kale Geçi
di. No. 19-1 

== biraderler E 
Sıhhat ıtlrgClaCC -~- i Kuzu otlu çarıııı Aıım Rııa ı== 
haplanm Marul a •• biraderleri 
eeu depolıirındaa 5 Yeai maaifaturacılanla mimar ji 
ve eezanelerd• ı ~emaleddin Cad. Yldll mal· & 

~··· ......... ·-··-----··-r~;ı-· .. 
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Çeı·iren 
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MIŞEL ZEVAKO F. ŞE&I"' f. 
Italya hu duruma uzun milddet dayanabilecek mi dersiniz? * ·te . J } f • } Şövalye dö Pasavan kraliçe lzebo 1 

Bir Fi-ansız 
durumu 

gazetesı, ta yanın ınansa birlikte saraya gelmişti 

h kk d ı 
· Bua Redon, Şövalye dö a }J} a ne er yazıyor Pasavan'ın uzaklaştığını gö-

şekilde idi. 11 

rllnce, saray muhafızlarından 
lzebo, Şövalyeyi tepede 

0 tırnağa kadar snıdilkt• 
-----------------· d beı, onunun yardımı ile üç 

Devlet ilan kasındaki altınlar, 20 Eylül 1935 tarihine kadar yarısın an esiri saray kapısından kovdu! 
sonra: ~ 

- Şövalye, dedi. Ban~ ~-:
bir defa söyledikleri gıbı 
anda sizden Rozeli'yi çıl•:: 
ların çatısı altında bulu• 
yorsunuz!. 

d il 
• Bu üç esir biraz sonra so· 

fazla eksilmİŞlİr ftalya, al ığı ma arın parasını tam veremıyor kak ortalarında kaldılar. Aç 

fetanbul 23 (Özel) - Parie'ten haber ' 'eriliyor: kadar 418 milyar liret eksilmiştir. Bu miktar, ban· ve susuz idiler. kendi kendi· 

(Ekonomist) gazetesinin, halyanın finansal durumu kadaki mecmu altının yarısından fazlasıdır. lerine : 
h b 1 b k ı - Halimiz böyle ne olacak 

hakkında veı;diği rakamlara mnstenid son malumata Alukadar çevenlerin ~erdikleri. a e.r ~re .a ı ır8a diye soruyorlardı. 
Pasavan içinden: ~· 
- Dikkat! Dedi. 1'~' d• 

gôre, İtalya, son derece sıkmtılı bir durumdadır. ltalya hnkumeti, yapllğı ıthaHltın bedelıDI tedıye ede· Birden içlerinden Branka· 
Devlet bankaemdaki altın, 20 Eyini 1935 tarihine memek vaziyetile karşılaşmaktadır. yon: 

madığını usulll daire••'ve 
göstermek lazımdır! 

Ingilizlerin Hazırlıkla-Japonya Mongolis
rı Devam Ediyor tana taaruz ederse -·--Iskenderiyeniıı en büyük oteli ingi

ı · z snel makamatının emrine verildi 
Kahire 22 (A.A) - isken· da otel binası lngiliz süel 

deriyenin en büyük oteli olan makamlarının emrine veril· 
Sanstafars oteli direktörlilğü miştir. Burada askerler için 
ile yapılan anlaşma sonucun· bir hastane kurulacaktır. 

~------~----....-·~ . 
Taymis gazetesi Sinoh'un 

Iogiltere dış işleri ha· Nnf usu 203,648 dir 
kanına şiddetle bn

cum ediyor 
lltanbul 23 (Özel) - Tay· 

mis gazetesi, lngiltere dış 
itleri bakanı Samuel Hoar'a 

Sinop 22 (A.A) - Sinop 
ilinin genel nüfus sayımı bi· 
timinde 107,249 kadın 95 
bin 299 erkek olmak nzere 
ildeki nüfus tutarı 203,648 
kitidir. 

·-·-· Avrupa siyasal mahafili endişe 
içinde bulunuyorlar 

lstanbul 23 (Özel) - Avru· 
pa siyasal çevenleri, Japon· 
yanın Mongolistan hudutla· 
nada yapmağa baıladığı süel 
hazırlıklardan endite etmeie 
baıla'Dıtlardır . Japonyanın 

Adana' da 
6500 öğretmen var 

Adana, 22 ( A.A ) - Bu 
yıl ilk okullardaki öğretici 
sayısı 6500 dür. Bu sayı ge
çen yılkinden 800 fazladır. 

Mongolistana taarruza ha· 
zırlandığı hakkındaki haber
ler tahakkuk ederse, uzak 
ıarkta, ltalya - Habeşistan 
gailesini gölgede bırakacak 
yeni bir gailenin bat göste
receii kanaatı vardır. 

Katiller neden su~la· 
rını saklarlar 

-B41tarafi 2 inci sahif ed.e -
bet kurıunla öldürmüı ve 
zabıta memurlarına bllyllk 
bir ıoğuk kanlılıkla: 

ıiddetli hücumlarda bulun· ............. - Buyurunuz. Adaleti ye
rine getirdim. Beni tevkif 
ediniz. Demitti. 

makta ve bakanın takip et· 
tiii siyasasadan lngilterenin 
Afrikayı kaybettiğini ileri 
sürmektedir. (Taymis), Sir 

Samuel Hoar'ı kör diye tavsif 
eylemektedir. 

--....-~-------------Adananın 
Bir ayhk ihracab 

Adana 22 (A.A) - Gt-çen 
Eylül ayında şehrimizden 

4,274,856 lirhk mal çıkmıı 
ve ·\66, 100 liralık mal gir· 
mittir • 

Ingiliz 
Siyasasında esas· 
lı değişiklikler 

olacak 
lstanbul 23 ( Özel ) 

Londradan haber verildiği· 
ne göre, esas siyasasında 
önemli değişiklikler ola
caktır. 

iskelet 
Acaba kime Ait? 

Yunan ilinde Cumurluk Jağ· 

volduktan sonra 
Baştarafı 2 inci sahijede - ı 

Çaldaris bu plebist itinde 
ne düşündüğilnü istifa et· 
mek suretile tamamen açı· 

ğa atmıştır. Bu fark yalnız 
demokrasi fırkaları arasında 
değil krallık rejimine inan 
ile bağlı olanlar arasında da 
gi>rülmektedir. K,şJadan ge· 
len ıon hareket yüzünden 
plebistin önemi azalmııtır. 

Bu son hareket vaki ol
masaydı bile Yunanistan'da 
krallık rejiminin plebist ile 
yeniden kurulması ümidi 
yok değildi. Halbuki bu 
hareket ordunun ulusu sıkıt· 
tırmak istediği tesirini uyan· 
dırıyor. Diğer her hangi bir 
memleket gibi Yunanistan 
dahi kendine istediği rejimi 
kurmak hakkını haizdir. 

le ketlerde Yunaniıtanın za • 
yıfladığı hissinin hasıl olma· 
11na meydan vermemek, hem 
Yunanistanın hem de Balkan 
paktı ile birbirine bağlı bu· 
lunan komşularının menfaat· 
leıi muktezasıdır. Bilhassa 
Yunan ordusunun iç işlere 
karıımak suretile kendine 
lizım olan mukavemet kuv· 
velini kaybettiği inanının 

yer tutmasına meydan ve· 
rilmemelidir. 

Yunanistanda Krallık re
jiminin mi tesis olunacağı 

yoksa bu gilnkU sarsılmıı 

cumurluk rejiminin mi baki 
kalacağı mes'elesi o kadar 
önemli bir şey deiildir. Ô· 
nemli olan Yunan ulusununt 
kıılasını mlldahaleıi olma
dan. kendi akibetine kendi· 
nin hikim olmasıdır. Zaten 
Çaldaris'in fikirlerini neşre
den gazete de bu fikirdedir. 
Bu gazete "Yunanistanın dıı 
memleketlerdeki ıöhret ve 
önemi bakımından plebisit 
yapılması behemehal lizım
dır,, diyor. 

Bu cinayetin sebebi ise 
ıu idi: 

Ti11iyenin sabık dam•dı 
Alber Vant cidden katn bir 
gençti. Hennz 21 yaıında 
iken Tissiyenin kızı ile ev· 
lenmiıti. 

Fakat bu izdivaca kızın 
ana ve baba11 taraftar de· 
ğildiler. Ve bir buçuk sene 
sonra Jan Ti11iye mahke· 
meye müracaat ederek ta· 
lik istemeğe mecbur kal· 
mııtı. Bu talebin sebebi, 
kocasının kendisine fevka
lade benziyen ikiz kardeşini 
kendi yerine genç kadına 
kocalık ettirmesidir! 

Talak dav&11 sırasında Van 
Jan'ı bet kurıunla öldürmllı 
ve Brükıel'de 20 ıene hapse 
mahkum olmuısa da, bir 
kolayını bulub kurtulmuıtur. 

Kızın babası, kızının kati· 
lini öldürmeie yemin etmiı 
ve senelerce aradıktan son
ra bulmuı ve orada beı kur· 
ıunla bu ahliksız damadını 
öldürmilıtnr. 

Katil baba, kızının intika· 
mını almak için tam sekiz 
sene takibatta bulunmuıtur. 

lzmir iİhalat gömrOğü mildilr
IO~Onden: 

- Aklıma birıey geldi ! 
dedi. Senjakop kilisesinde 
geceyi geçirelim. Olmaz mı? 
Diğeri : · · 

- Olmaz; dedi. 
Ben diyorum ki saraya 

dönlim, bizi misafir etmele· 
rini yalvaralım! 

Brankayon: - Benim ak· 
lıma başka bir ıey geldi. 
Maryon Bomekoste gidelim. 
Orada bize yiyecek ve içe· 
cek verirler!. Dedi. 

Bu son fikir Uç esire de 
mülayim görüod\1; ve yola 
düzüldiller. 

fi 

• • 
Şövalye Da Pasavan, sa· 

raya girmekle beraber için-
de bir sıkıntı. Bir endişe 
vardı. O kadar ki Saitano· 
nun korkunç ve karanlık 
kigir evine giderken bile 
kalbinde böyle birıey his· 
setmemitti. Bunun için göz· 
lerini dört açmıı, kendisini 
adam akıllı kollamakta ve 
kendi kendine de: 

- Bununla beraber, di
yordu. Kraliçe beni öldilr
mek isteseydi, sihirbazın 

teırih masasında ölüme mah
kum olarak yattığım sırada 
emeline mükemmel surette 
muvaffak olabilirdi. 

Şövalye, kraliçe ile birlik· 
te kaplan dairesine ıirdi. 

lzebo, Şövalyeye yer ıös
terdi ve: 

- Oturunuz ıövalyeml 
Dedi. 

lzebonun sesi çok tatlı 
idi. 

Bu da Şövalyeyi bir de· 

açıktan: ,> 
- Haımetmeap. V . 

Ben henüz Rozeliyi kaçı~ 
ları öirenmiı değilim! or 
nız melekRozeliyi çalap k 
tarmıı olanı buldum! 

Devamı~ 

Bnıno nazarlar, Lood
ra'ya çe\?rilmiş bll' 

lunuyor / 
- B(JftCJTafı birinci sahif ed'..., 
etmek için hazır bir bP'. 
bulunuyorlar. 

Üç gllndür her taraft" 
gelmeie baılıyan cep~ 
ve sillb Habeılerin kO • 
mineviyesini çok yllkı~I-~ 
tir. Şimdi, bntnn mıo~ 
)arda bol silih ve cep i.-f 
mevcuttur. Ônllmiizdekİ oJ)' 
ta içinde de klUliyetli , 
tarda mitralyCSı geleceji ,11 
}eniyor. 

Anlatılıyor ki Habeı ol~ 
topraklarını kanla bo1~ 
dan dnımana terketllPr 
cektir. fi" 

lstanbul 23 (Özel) - f 
beı ordularının bOtilll :, 
helerde geniı bazırJıkl~ ..k' 

bulundukları ve bir ço~ 
talarda daha tiddetli ti 
baılamadan ltalyan kuf I 
lerini tevekkufa mecbot ~ 
tiklerini. Ajanslarının Adi~, 
baba aytarlan bildirit0 9' 

rece daha temin etti. Ve 
Şövalye kraliçenin bu em
rine itaat etti, fakat kalbimi, 
en kolay kullanılacak bir 

lıtanbul, 23 (Özel) -,.J 
gelen haberlere göre,~ 
ral Graçyani'in ku ,~ 
ettiği cephede Ha bel~ 
yapılan ıon muhar•";J 
ltalyan kuvvetleri ti~ 
mukavemete uğramııl~, 
ricata mecbur kalmııl ,I/ 
Bu muharebede ltalyaıa 
zayiatı önemlidir. , ~e 

inhisar idaree~ 
Totnn almağa b•~ 

Firuz 
Mısır iş bankası direk· 

törlOğftne atandı 
lıbankası Şehrimiz direk· 

töril Firuz, Mısır lşbankası 
ıubesi direktörlüğüne atan· 
mııtır. 

Firuzun yerine vekaleten 
yar direktör Osman atan· 
mı ıtır. Her ikiıine yeni 
ödevlerinde muvaffakiyetler 

Tütlln piyasası dil~,, 
retlenmiıtir. Dün ı ~ 
idaresi de mübayaat•. ~ 
}anması için emir ver.,,~ 
Bergama havalisinde ":.., 
75-80 kuruıtan mal al"" 
baılamııtır. fi 

Geri kumpanyası~ 
ça'da piyasayı 75 kU ~ 
açmııtır. Bugünlerde "rl 
ların hararetleneceii •';; 
ların yükseleceii 
maktadır. 

Dün, Alsancaktaki müskirat 
imili Ziyanın ıarap deposun· 
da bir çukur kazılırken in· 
san iskeletine iit olduğu an· 
laıılan kemikler bulunmuş 
ve vak' adan derhal müddei 
umumilik haberdar edilmiıtir 

Yugoslavya komıu memle· 
ketin bu iç iılerine Yuna
nistan' da ister cumurluk ister 
krallık rejimi bulunsun, kat'i· 
yen karışmaz. Ancak Yu· 
goslavya Balkan paktı ile, 
arsıulusal faaliyetini Yuna· 
nistan hadiselerine bağlamıı 
bulunmaktadır. Balkan paktı 
ile yapılan iş birliğinin her 
alanda verimli olduğu görlll· 
müştür. Buglln, bütün Av· 
rupa gibi Balkanlar dahi, 
Afrika hadiseleri yüzllnden 
heyecan içinde bulunmak
tadır. 

K. G. Adet Eıyanın cinsi 
Pulluk 

Teıbit no. 
dileriz. 

2307 o 100 
64 o 500 

1282 o 500 
128 o 60 
128 o 60 

3909 O Hepsi 

" 
vidası 

,, uc demiri 
,, kulağı 

,, taban demiri 

Sarayda bir Rutıl 
iM DUIL.BERU. 

Şimdiye k11dar yapılan 
tahkikatta, bu iskeletin ki
me aid olduğu tesbit edile· 
memiıtir. Maamafib gizli 
kalmıı bir cinayetin yakın· 
da aydınlanacağı ilmit edil· 
mektedir. 

Yunanistan Akdenizdeki du 
rumu dolayııila Balkan pak· 
tını imza etmiı olan o bir 
devletlerden ziyade doiru· 
dan doğruya tehlikelere ma • 
ruz ' bulunmaktadır. Dıı mem· 

Yukarıda yazılı e11a 30-10-935 nci çarıamba günü saat 
14 de açık artırma suretile dahile satılacağından itine 
sıelenlerin Çeıme rllmrDğü ıatıı komisyonuna müracaatları 

Zevkle okuyacağınız. Yeni romaoııO•-' 
yakındu başhyoruz •• 

illa olunur. 3347 

b .. 
ı .... ..... 


