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Habeş imparatoru Dessiye cep- ekecekleri mikıar\i~~:p~:·b.~~!~~~~!; 
hesi.ne hareket etıı· vilayet ziraat müdiriyetine 

göndereceklerdir . 

Italya'nın 
• 

mesı 
İıtanbuJ30 (Özel)- ~,....~ 

Negüs, yanında 
veliabd olduğu bal· ~~ı;:.. ... ,.,.._ __ 

de otomobilleDes· 
ıiye hareket et
IDittir. Veliabd im· 
Paratora yarı yola 
kadar refakat ede-
cek ıonra Adis • 
Ababa'ya dönerek 
hllkumet iılerile 
aıeıgul olacakbr. 
Haile SeliseDes· 

.. ,............;: 

•iyede yeraltı mab- · 
zenli bulunan bir 
ıatoda oturacak 
•e harekata yeni 
bir şekil verecek· 
lir, Dessiye, hava 
taarruzuna karşı 

Yetmiı beş mili· 
aıetrelik tayyare 
topları ile tahkim edilmiş· 
tir. Habeş kumandanları, 
Italyauları önce faik olma· 
larına rağmen zayıf nokta· 
larını bildikleri için g'alebe 
temin eyliyeceklerini söyle
aıektedirler. Genel taarru· 
zun baılama11 yakındır. 
htanbul 30 (Uzel) - Adis • 

Ababa'dan verilen haberlere 

Roma resmi çeven eri, bu 
haberlerin tamamen asılsız 
olduğunu söylemektedirler. 

Istanbul, 30 ( Özel ) -
Roma'dan haber veriliyor: 

İtalya nazırlar meclisi bu
gün Mussolininin baıkanlığı 
altında toplanacaktır. Bu 
toplantıda devletlerin pet
rola koymak istedikleri am· 

Habeıi5tan'a giden lngiliz kı:ıllıaç memuru takais ediliyor 
IÖre, Habeı kuvvetleri, Ual- bargo mes'leesi konuıulacak 
lJaı, Gorahai, Makalle ve ve ayni zamanda uluılar 
Guerla goubiyi istirdat eyle· kurumuna şiddetli bir nota 
llıitlerdir. Ayni menbalardan verilecektir. 
•erilen diier bir habere gö- Söylendiğine göre bu!nota 
rede, Raa Desta, ltalyan so- ültimatom şeklinde olacaktır. 
llıalisinde ilerlemekte, Raı Mu11olini petrola embargo 
Seyyum da Eritre sınırlarını konduğu takdirde ltalya'nın 
•ıaııt ileri harekata baıla· tamamen tecrid edilmit bu-
11111 bulunmaktadır. Halbuki lunıcaju, Halbuki böyle bır 

• 
tesır 

gönder-

,. vel barışla neticelenmesini 
v'e bu mes'elenin, daha bü-
yük gailelera sebep olma· 
masını istiyen Fransa, bu 
gün ltalyanın bu durumunu, 
bir nevi ahtiıikenlik telikkı 
etmektedir. Mu11olini, şayed 
bu gibi hareketlere devam 
ederse Fransa, ltalya aley· 
hine mukabil tedbirler al
mağa mecbur kalacaktır. 

f! Kondiliskı-
rallı dikta
törlük is

tiyor 
Kondilis'çiler 
kahrolsun kral 

MusabıkJarın tarlaları vi
layet ziraat müdürü ile 
Bornova ziraat mektebi di
rektörü tarafından mahalline 
kadar üç defa gidilerek 
görülecek ve kendilerine 
not verilecektir. 

Ziraat müdürile mekteb 
direktörünün vereceği bu 
notlar, ziraat memurlarının 
gönderdikleri raporla bey'et 
tarafından tetkik edilecek, iki 
gruba ayrılmış olan kazalar
dan onar kişi birinci seçile· 

Tarım clirektörii Ziilıdıi cektir. Para mükafatı alacak 
Önümüzdeki pamuk ekimi olan bubirinciler arasında en 

mevsiminde pamuk müstah· çok ve lifJeri en uzun mab
silleri arasında bir musabaka sul yetiştiren milıtabıilin 

yapılacak ve en iyi cins pa· pamuğu da bir mükifat ol· 
muk yetiştirenlere para lDÜ· mak üzere viliyetce iki misli 
kifatı verilecektir • fiatla sahn alınacaktır. 

Bu musabakaya iştirak et- Müaabaka mıntaka11 iki 
mek istiyen pamuk ekicileri, guruba ayrılmııhr. Birinci 
bulundukları yerin ilçebay· gurubu Bayındır, Tire, Öde
larına müracaatla kaç dönüm miş, Torbalı ve Kuşadaıı 

için müsabakaya girecekle· kazaları; ikinci gurupta Ber
rini bildirecekler ve ziraat gama, Dikili, Menemen ve 
memurları bunların tarla sü· Foça kazalarıdır. 

hare etin, urumu 
üyesinden ve mUessislerin· 
den olan İtalya için büyllk 
bir haksızlık olacağını ileri 
sllrecek ve uluslar kurumu 
fikrinde 11rar ederse, ltal
yanın bu kurumu terkede
ceğini bildirecektir. 

rümlerini, çapa işlerini tet· Müsabakaya beher gurup
kik edecekler, mahsul yetiş- tan 50 den az çiftçi g'İrerae 
tiği zaman da son defa ola- beşer, fazla olursa onar 
rak gözden geçirecekler ve birinci seçilecektir. 

diye bağırmışlar .............. . 
Çin hükôm.eti, Japoo-

Bütnn Roma gazeteleri 
uluslar kurumuna ve lngil
tere 'ye hücum etmekte de
dam ediyorlar. 
Istanbul 30 (Özel) - Paris

ten haber veriliyor : 
ltalyanların, Fransız hudut 

)arına asker göndermesi, 
Paris siyasal mabafilinde iyi 
karııJanmamıştır . ltalya • 
Habeş ihtilifmın bir an ev· 

Kömür 
Yakmak istiyeıı

lere ruhsat 
veriliyor 

Tarım Bakanlığı, odun 
kömurü için kat'iyat yap-
mak iıtiyenlere, plin da
hilinde gösterilen mıntaka· 
lardan keamek şartile ruh
aatname verilmesine mOsaade 
etmiıtir. Orman müdllrlilğü 
bu gibilere ruhsatname ver
mektedir. 

Busene havaların milsaid 
gitmesi ve k6mllr stokunun 
fazla bulunmaıı hasebile k6· 
milr fıkdını ba1raıterm11i 

Kral Yorgi 

Istanbul, 30 ( Özel ) 
Atina'dan haber veriliyor: 

Kral ile general Kondilis 
arasında başgösteren ihtilaf 
Yunaniıtan'da büyük hadi
selere sebebiyet vereceğin
den korkuluyor. Zira bütün 
deniz, kara ve hava kuvvet· 
leri, Kondilis'in tarafını ilti
zam ediyor. Bu vaziyet kar· 
şııında ya krallı diktatörlük 
olacak veyahud da kan dö
külecektir. Kral, diktatör· 
lüğe razı değildir. 

Kondilisciler, ( Kahrolsun 
Kral ! ) diye bağırmışlardır. 

ihtimali yoktur. 
K&mllr fiatleri 

_olarak 3,5-4 kurut 
dadır. 

normal 
araıın· 

ya'yı protesto etti 
Japon süel memurları muhtari

yet hareketleri için müza
haret gösteriyorlarmış 
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MulıtariJt!t ilan edecek olan ayatetlcri !ô t~rir lıorita 

Nankin, 29(A.A) - Çin Istanbul 30 (Özel) - Ja· 
bükümeti, Japon ıüt:l me· pon generali; henüz muhta
murlarının şimali ein'deki riyet ilin etmemiş olan llç 
muhtariyet hareketine yap- eyalet ilbayına gönderdiği 
tıklan müzahereti, şimeııdi· 
fer istasyonlarının işgalini bir emirde, derhal muhtari· 
ve Japon kıt'atı tarafından yet ilin etmelerini bildirmiı· 
şimendifer münakalAtına kar· tir. Buradan gelen cevapta 
şı gösterilen engelleri Japon muhtariyet ilin edileceğinin 
sefiri nezdinde protesto et· Nankin hükümetine bildiri) ... 
mittir. diii haber verilmiıtir. · 
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labif e 2 

™Son vapur kazal3rı · -
ın ünasebetile ... 

.,...._....,....,....-..---.-----.-~-

-? ö rl türlü y02me vardır, sırt. Ostü 

yüzme makbul değildir. 
Yazan: Yaşar Adatepe 

- 2 
5on ,yapur kazalan minasebetile denizle mücadele uıul- , 

ferini denizci bir arkadaşımız bize yazarak bildirdi. Halkı
ınızıo bu yazılardan istif •de edeceğini dütünerek okurları· 
ınıza sunuyoruz: 

Yüzme dört türlüdilr: 
Bunlardan birincisi kulaçla 

yüzmedir. Bu yüzmede par· 
maklar birbirine bitiıik, 
avuçlar açık olarak bulun· 
durulur ve su üzerinde hangi 
kol ileri uzatılırsa meseli; 
sağ kol ileri uzandığı zaman 
sol bacak karın altına ve 
sol kol ileri uzandığı zaman 
ıa; bacak karın altına çe
kilir ve sağ el suyu geriye 
doiru çekerken sol bacak da 
ıuyu geriye doğru teperek 
vücude yol vr..rir. Boyun dik 
ve baş su sathının üzerinde 
bulundurulur, kısa ve hafif 
nefes alınır. 

ikinci kurbağa yüzmesi: 

birbirine bitiıik gözler ka· 
palı olarak bahklama dedi· 
ğimiz tekilde dalınır. Dal
dıktan sonra ıu içinde taı 
ve kayaları ve · nir etyayı 

görebilmek için gözler açı
lar. Fakat dalarken gözaçık 
bulundurulmaz çünkü; suyun 
gözlere tazyiki kan getirir 
ve gözleri bozar. 

Yüksekten dalmada kol-
lar ve bacaklar, Alçaktan 
dalmada yani balaklamada 
olduğu iibi iıe de, buradaki 
fark, baı aıaiıda ve bacak
lar yukarıda olmak lizere 
dalınır ve gözlerde kapalı 

buıunur. 

Suriye . Vatanilerinin 
rahim Hanano 

Filistin'de bir mağara .. içinde 
dağılmamış 7 şehidimiz 

Halep (özel aytarımızdan) -
Suriye'nin milliyetperverle-
rini bir araya tophyan vata· 
nilerin en maruf lideri lbra
bim Hanano, tutulduğu baa· 
talıktan kurtulamıyarak öl
müıtnr. 

Suriyelilerce Mısır'ın Said 
Zağlulu gibi ıevilen .ve tapı
nılan bu lidere Cumartesi 
günü Halepte timdiye kadar 
görillmemiı bilyük bir cena
ze töreni yapılmış, Şam, Be· 
rut, Hama ve Humustan ge
len heyetlerle bütün Halep 
halkı, mektep talebeleri ve 
izcileri bu törende bulunmuş 
ölil, göz yaılariyle gö~ülmilş 
ve o gün biltün Halep çar
ııları matem alameti olmak 
üzere kapanmıştır . 

- Bu ayın 13 ünde Nab
luı ile Cenin arasındaki 
yolu yapmakta olan ameleler 
bir mağaraya rastgelmişler· 

dir. Bu mağarada genel sa-. 
vaıta tebid düıen yedi Türk 
erinin cesedlerine raıtgel-

miılerdir. Bu ceıedler çürü
memiş bir halde ve Üzerle
rinde elbiseleri ve yanların
da silahları bulunmaktadır. 

Keyfiyetten Türkiye konıo
losluğ'u haberdar edilmiıtir. 

- Filistin Arapları, ge
çenler de Yafa iskelesinde 
zift variUeri içinde tutulan 
çok miktardaki silahların 
gönderilmesini ve Filistine 
Yahudi akınlarını protesto 
etmek üzere lngiliz komiıe· 
rinin Londra'dan dönüşü gü
nü dilkkaalarııu kapamıılar· 
dır. 

- Suriye parlamentosun
da vatani meb'uslar gurubu 
namma fahri Elbarudi im· 
zasile Mısır vefdi riyasetine 
ıu telgrafname çekilmiştir: 

--------·~ ··••···. 

lideı·i 

öldü 

• 

Ih-

cesetleri henüz 
bulundu 

a 

"Habeşistan'ın mndafaaaı 
vesilesile 54 milleti ayaklan
daran devletin Mısır'da gös
terdiği şiddet ve sertliği 
bütün Suriye takbih eder. 
Hürriyet için dökülen kan 
bir milletin istiklllini tesbit 
eden kaidenin temelidir . ., 

- Şam'daki yilksek sos
yeteye mensup bir çok ka
dınlar bir içtima yaparak 
Mııır' da ki son kanlı hadise
leri tetkik etmiıler ve Nil 
vadiıinde yapılan haksızlığı 

takbih edici bir protesto 
yazmıılardır. 

Yüzlerce imzayı muhtevi 
bulunan protesto mektubu 
tayyare poıtasile madam 
Zailul paıaya ginderilmiıtir. 

- Beyrutta keıfedilen 

Bu yüzme pek makbul ol
mıyan ve fakat Avrupalılar 

da kullanılan yüzmedir.Bun
da her iki kol su içinde ol
mak üzere ileri doğru uza
tılarken her iki bacak ta ka • 
rın altına çekilir ve her iki 
el ıuyu geriye doğru çeker· 
kea bacaklar da suyu tepme 
ıuretile vilcude yol verir. 
Bu yüzme ylizücOyü çabuk 
yoracatından pek makbul 
aayılmaı. 

Spor Atinada milyonlar 

ıcizli cemiyet mes'eleainden 
dolayı yeni tevkifler yapıl
mıştır. Bunlar arasında kral 
Faysal'ın adamlarından Fuad 
Yakub Mefreç, Trabluı'ta 
doktor Samih llmiddin ve 
diğer beı genç vardır. Bey
rut baroıu mevkuf avukat 
Kıbrıslının muvakkaten tah
liyesini istemiş, baro divanın
da beyanatı dinlenildikten 
ıonra tabliye talebinde ıarar 
edilmiıtir. MOıtaotik henllz 
cevabını bildirmemiıtir. 

ÜçOnc&sü yan yliıme: Bu 
ylbme kulaçla yhmeden 
ıonra y8z6cii için hem yol 
almak ve hem de nisbeten 
dialeamek için iyi bir y6-
z&ıtlir. Bunda da vücud sol 
tarafa doğru yatkın bulun
durulur. Sağ ve sol kollar 
yan olarak ileri uzatılır ve 
bacaklar kanna doğru çekil
mek ıuretile ber iki kol ve 
her iki bacak suyu sıeriye 
çeker ve ayaklar da ıuyu 
tepmek ıuretile vücuda yol 
verir. 
Dardilncüıü sırt üstü yüz -

me: bu _yDzmede kulaç ve 
yan yilzmeleri yapan yüzü· 
cDyü yorulduğu zaman din· 
lendirir. En rahat yilzüştür. 
Bunda vücut sırt üstü yatmış 
vaziyette bulundurulur ve 
kollar yanlara doğru uzatı
lır, kayıkcdarın kürek çek
meleri gibi ellerle suyu yan
dan geriye doğru çekerken 
her iki bacakla suyu tepmek 
ıuretile vücude yol verir. 

Bu yilzme ile yüzücü is· 
terse ıu üzerinde yatmak 
ve dilenmek için bacakları 
bir-birine bitişik, vücud boylu 
boyunca s1rt üstü uzanmıı 
vaıiyette bulunduğu yerde 
yalnız ellerin yanlarda hafif 
hareketi ile saatlarca su üze· 
rinde kalabilir. Nefesin de· 
rin alınmaması ve başın su 
üzerinde bulundurulması esas
tır. Yüzme hakkında bir fi. 
kir edindikten ~onra biraz 
da dalmayı ve suya atlama
yı görelim; 

Dalmalar 
iki tilrlüdür. Biri alçaktan 

dalma, diğeri yüksekten, 
dalmadır. 

Alçaktan dalmada kollar 
yukarı uzatılır ve eller yu
karıda birlettirilir, bacaklar 

Yarınki lik maç
ları önemlidir 
Yaran Alsancak ve halk 

sahalarında liklere devam 
edilerek her iki alanda do
kuz maç yapılacaktır. Mın
takaya aid olan maçlardan 
Altay - K.S.K maçı, Halkevi 
liklerindende Eırefpa9&· Ta· 
ran oyunu diğerlerinden üı· 
tün bir şekilde ilgilidir. Maç
ların program ve hakemle· 
rini atağıya yazıyoruz: 

Al1&ncak.ta : 
Saat 10 da Huca· Şarkıpor 

hakem Sabri ( lzmirapor) 
Saat 12 de Burnova: Gaz. 

tepe hakem Muıtafa ( Altın 
ordu) 

Saat 14 de Altay • K. S. 
K. hakem Ferid (G6ztepe) 
Halkevi alanında: 

B. takımlan 
Saat 9 da K.S.K • Altay 

hakem Ahmed Ôzgirgin 
(Halkevinden) 

Saatl0,15te Göztepe· Bur
nova hakem Baha Konuralp 
(Altay) 

Saat 11,25 te Buca-Şark 

c;alan ·memurlar 
Memurlar çaldıkları 5 milyon 

drahmi ile bir otomobil 
imalathanesi açmışlardı •. 

Atina'dan yazılıyor: Ge
çen yıl Atina postabaneainin 
muhaaebe kısmında büyilk 
bir ıaiiıtimal meydana çık· 
m11 ve allkadar ityarlarclan 
ilç kiti yakalanarak tevkif 
edilmi,ti. O vakittenberi ya· 
pılan tahkikat neticeainde, 
suiiıtimalcileria, hir otomo· 
bil imalithaneıi açmak mık· 
aadile muhtelif tarihlerde 

ıpor laakem Hamdi (K.S.K) 
Ayni eahada Balkevi ta· 
kımlan: 

Saat 12,30 da Kahramaalar 
Kurultay hakem Muıtafa 
Bayra (Halkevi) 

Parkıpor • Tllrkyurda ha· 
kem Mehmed Kıray. 

Üçilnctl maç: 
Taran - Etrefpata 

1 
Atina posta ve telgraf san· 
dığından kOlliyetli para al
dıkları anlatılmıtbr. Mubte-
liı i9yarlar, filhakika bir 
im dlthane de açmıılaraa da 
az bir uman ıonra meyda
na çıkmııtardır. Suiiıtimal· 
cileria aıırdıklan para cem
am 5 milyon drahmidir. 

Mevkuflar hakkındaki bll
tGn tahkikat bitmit ve her 
içil Atina cinayet mabke· 
mesine verilmittir. Bu da
vaaın ilk celseıi, evelki glin 
ıörlUmOı ve muhtelisler, 
cürllmlerini itiraf eylemittir. 

Suçlulardan Salyaı, hem 
muhtelis ve hem de milıev· 
viktir. Bu adam, ayni za· 
manda, çalınan devlet para
sile kurulan otomobil ima
lithaneıinin direkt6rlüğünii 
yapmakta idil 

Senenin En Boytık Eseri 
Barry BAUR ile Sinema SIMON, JEAN MAKS ve MAKSUDIAN'in 

yarattıklan mev•lmia ea btlytlk filmi 

~Siyah Göz Der~' 
BugOndeo itiheret lzmir halkına takdim ediliyor 

----------~----------RUS ClGAN örkeıtresi 
RUS CIGAN Rusca ve s e h 
Fransıca ıarkılarla ~üsle- ıya 
nen ve beyeyanlı bır aık 
hikiyeaioi Moıkova baya-
tını canlandıran 

Tayyare Sinemasının 
Bu seneki altın programma "eref verecek '8heserlerden biridir, 

AYRICA: FOKS (En ıon haberler Türkçe sözlü • MIKl ( KarikaUSr komik ) -------Senan saatleri· Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15 Cumartesi günleri 13 - 15 
• seanılarında talebelere tenzilitlılbilet verilir. Pazar günü 

11,30 • 13 te ilave seansı vardır. 

Fiatlerde zam yoktur. 30 · 40 · 50 Kuruştur. 

Diğer taraftan Kizli cemi· 
yetin ele geçmiyen azası fa
aliyette devam etmekte ve 
cemiyet namına ·gelen tiic· 
cari eşyayı satmak ve elden 
çıkarmak için çalıımaktadır
lar. 

Bunlana dediklerine göre 
cemiyetin bOkiimeti devir· 
mek, iktidar mevkiine geç
-Devamı 3 4nciJ lalıifid.--

Mflzayede ile fevkalA· 
de 88tış: 

Acele yolculuk dolayııile 

1 kinunuevvel 935 pazar 
iÜnü iğleden evvel saat on· 
da Meı'udiye cadde1i pazar 
kar111ında ve panıiyoa ıüvi
sin ikinci kordon caddesin· 
deki kap11ıaıa karıııında 
intikam sokağında 13 numa
rolı hanede doktor operatör 
bay Cemil Şerife ait ltikı 
mobilyalar mlizayede sureti
le ıatılacaktır. 

Modern kadifeli kanape ta
kımı orta masası ve iki si
gara masası, garistenberğer 
markalı yeni bir halde ıiyah 
alman piyanosu, iki adet 
sehpM ve porselen ıaksııı, 

emaye ıoba ve borulara, di· 
yamant markalı yeni bir hal· 
de yazı makina11, empayer 
markalı ve 6 lambalı yeni ve 
zarif radyo, ba11r takımı,za· 
rif ve nadide kriıtal camlı 
ıemıiyelik, iki adet yatlı 
boya taplo, bilyllk kıt'ada 
kadifeli kanepe ve iki kol
tuk, alb adet tıplab avrupa 
sandaliyesi, kara yemek ma • 
saıı, modern bOfe, etajer, 
dört ay11ala tuvalet, peıkir· 
lik, konıol ve aynaıı, komi· 
dino tuvaletlik, ıifonyereli 
aynalı dolap, tek kanepe, 
balkondaki istorlar, cevizden 
mamul kontura büfe, aıkı· 
lıklar amerikan lake karyola 
ipek iılemeli dört kanatlı 
paravan, nikel iki kitilik kes· 
me karyola, Isparta gördöı 

50 lldad Tetrla 9S§,,,,,, 

Dış 
ülkelerde QrOll' 

terimizin duruınıJ 
Dıı tUkeler plyaaalarmclt 

ilriinlerimizio durumu ıit• 
tikçe düzelmektedir. Rakib 
memleketlerin tırllmtıne kari' 
mütefevvik bir derece almak 
için llzım ıelen teıebbüıler 
den geri kalmamaktayıS• 

Tiirkofis, bu itte olanca g•Y
retile çalıtmakta ve dıt pİ" 
yasalarını takib ederek te• 
cimenlerimizi vaktinde tenvir 
eylemektedir. 

Türkofiı'in Londra ü:ı.ülll 

piyasası ile zeytinyaiı '' 
yün hakkındaki ıon bülte· 
nini aıağıya yazıyoruz : 
Czom: 

Londra boraasında: Izmir 
peıin 35-50 vadeli 25-4' 
Iran petin 27-36 vadeli 16-2' 
Kaliforniya Tomson natorel 
aeçme peıin 36 vadeli ••" 
deli 24 fantezi peıin 38 
vadeli 26 altın yaldızlı ekıtr• 
peıin 40 vadeli 27 faatesi 
petin 43 vadeli 29 Girid 
peıin 42-59 vadeli 22-4' 
korent ' peıin 45-70 vadeli 
30-45 Avusturalya eıki 111af 
peıin 35 yeni mal pefİI' 
42-50 peıin 38 ıilindir. 
Hamburı borsasında: TOr 

kiye no 7 vadeli 14.50 sekil 
15 dokuz 16 on 18.50 oabit 
21.SO T. Lirası. Yuaaaiau• 
KandiyeJIS-32 florin Korellt 
amalyaı aeçme 30-35 mark 
Iran ıultana 33-38 ıilin Ka" 
liforniya ıultaaa natirel 'fi" ' 

deli 5.85 baker 5.80. 
Nevyork bors•11ada: lsaait 

ıultana 12.5 yeni mal pefİ' 
13.5 Sanfranıiako kaba 4 
dolardır. 

incir: 
Londra bo1111ında: Gea•" 

vin natllrel 33 vadeli 22 ekr 
tra peıin 35 vadeli 24 ık•" 
Jeton 1 lb, 4 crovvn pefİll 
SO vadeli 46 bet crovvn 5S 
vadeli 49 alta kron pefİn (,O 
vadeli 35 yedi kron peıba6S 
vadeli 41 alta kron p°eti' 
58 vadeli 44 yedi kroa p'" 
ıia 65 vadeli SO 

Nev1ork boraasıad4: ~ 
librelik torbada Ttırkiye y8'İ 
mal peıin 15 lzmir yeai 13tS 
Sanfranıiıko kaba mal pefill 
3,6 dolardır. 

Marailya boraaııncla : Ce
zayir mah 12-lS kiloluk ...... 
dık 125 on kiloluk aandılı 
90-105 Fr. ispanya kaatia S 
peçeta. 
Haburı boraaıında: Tir

kiye hazır mal 24 mark ••" 
deli 14 Tiirk liraıı. 

Yftn: 
Marailya boraaıında: Afta• 

dola yıkanmıt 8·8-50 yıbll" 
mamıı 4-S0·5·SO fraak. 
Zeytinyağ: 

Marsilya borusında: T11· 
nuı birinci teıri• cif 580-
400 ikinci teıria lçylls y•t" 
mit bet 385 Ceıayir ıufi•• 
cif 340-360 borjaı df 
200-210 fr. 

Hambarr bonaaaada: it" 
p•nya baıır mal ilk tasif 
240 vadeli 22S peçeta ltal1• 
hazır mal 560 liret F raa-r 
hazır ve vadeli 510 fraakt~ 

halı ve ıeccadeleri mlbayed• 
sure tile ıablacakbr. 

Satit peıiadir.. fır1a\I k•· 
çırmayınız. 

Tilrk mlilayecle aaloau 
mlldliriyeti Telefoa ao.279' 

1 
! c 

t 
1: 
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lideri Ibrahim Ha· Ali Ag4h VV. F. H. Van sı Limitet vapur 
uano öldtl Çocuk Hastalıkları D '7 ..... 

Fratelli Sperco Vapur Acentaıı 
ROY AL NEERLANDAIS sonra Roterdam, ~{ HamburK, 

KUMPANYASI Copenhage, Dantzıg, Gdynia1 

ll"l~rafı 2 inci sahifede- Mütehassısı er ~e acentası " CER~S ,, vapuru elyevm Goteburg Oslo ve Jskandi~ 
limanımızda olup 26 2nci navya lim-nları içiıı :viik 

nıek, Franıı:ı, intihabını kal- 'J..inci Beyler Soka@ N. 68 • & Co. Cudflll Haa. Biriııci kor· 
dırmak gibi gayeleri yoktur. Telefon 3452 • DEUTSCHE LEVANTE LıNIE don. Tel. 2443 

teırinde Anvers Roterdam, alacacakbr. 

Cemiyet ıırf memleketin yanlar derhal mıntakalarına "MACEDONlA " vapyrq Ellerman Linyn (..bl. 
tliccari ve iktı1&di kalkın- iaae olunacakbr. 

Amsterdam vt Hamburg •ı ERLANO ,, motijrij 1~ 
limanları için yük alacaktır. lnci k-nunda beklepme~t~ 

Liverpool battı: " ORESTES ,, vapuru 30 olup yükünü tahliye ettikteq 
ınaaını düt6nmekte ve buna _ Ammandan bildirildiğine 
çalıımaktadırlar. E · Abd il h d .. 

- lrak'tan çıkarılıp Ce- göro mır u a ogruca 

halen limanımızda olup An· 
vers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yUk al
maktadır. 

"ISERLOHN" vapuru 9 

ıire livHına yerleıtirilmekte Beruta gelecek, BaAlbeği zi
olan Aıurilerin liva dahi· yaret edecek ve Suriye ara· 
linde ikamet ve ziraatlarına ıisine ayak basmadan geri 

Bci. ka"nunda beklenı·yor 
tahsis edilen hudud haricine dönecektir. ' 
çıkmaları menedilmiıtir. Bazı - Iran ıimendifer inşaa· l3 Bci. kanuna kadar Anvers, 
esbaba binaen çıkacak olan· tında çalışan elli ltalyan ame· Rotterdam, Hamburg ve 
ların ellerinde emniyet umu- lesi Berut'a gelmiş ve vapur Bremen için yük alacaktır. 
ıniyece verilmiı birer izin· ile doğu Afrika'ya sevkolun- "AKKA,, vapuru 23 Bci. 
name bulunacak, bulunmı- muştur. kanunda bekleniyor, 26 Bci. 

,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ~.:~::, k~~: bu~;v;;•• :.:: 
j5 'f . _. k H K := men için yük alacaktır. 
~ ur ava urumu= AMERICANEXPORTLINES-
i = NEVYORK 1 Büyük Piyangosu ;;_ "EKSARCH" vapuru 12 
E Bci. kanunda bekleniyor, i Şimdiye kadar binlerce kişiyi : Boston, Norfolk ve Nevyork 
~ için yük alacaktır. 1 zen~İD etmiştir. ~ "EXAMELIA" vapuru 17 
i = Bci. kinunda bekleniyor, 
~ 2.inci keşide il Birinci Kanun 935 tedir. ~ Nevyork için yük alacaktır. 

1 Büyük ikramiye: 30,000 Liradır ~ "EXCHANGE,, vapuru 20 
15 Bci. kanunda bekleniyor, 
!!iiii:I~ Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo liralık = Norfolk, Nevyork için yük 

s; ikramiyelerle beheri (20,000) liralık bir ~ alacaktır. 
IS k"' d = "EKSILONA" vapuru 26 
~ mil afat var ır. ;;; Bci. kanunda bekleniyor, 

\ _ı Boston ve Nevyork için yilk 
lll lll il lll lll il lll lll il lll il 1111111111111111111111111111111111111111 111 111111 111 il 1111 1111111 P alaca k tı r. 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze .temiz ve ucuz iltıç ve tu· 

valet çeşitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balık yağıdır. 
Şerbet gibi jçilebilir iki defa süzülmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nflzhet 

Sıu HAT EzANESI 

ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
"TROYBURG" vapuru 4 

Bci. kanunda bekleniyor, 
Anvers, I:< oterdam ve Ham
burg için yük alacaktır. 

JOHNSTON VVARLFN LI
NE • LIVERPUL 

" JESMORE" vapuru 14 
Bci. kanunda bekleniyor, 
Anversten yOk çıkarıp Bul
gariıtan ve Romanya Jimaa· 
Janna yiik alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine mea'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

"Vapurların i simleri, gel

me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 

• 

~ ,, . ... 

_N~A 
,,f'O ""' 

o 11 ıu ·r 
[&lrcıetl ~ANl-<ASI 1 

l2nci teırinde beklenmekte sonra Roterdam, fiaml>lJr~, 
" OPORTO " vapuru li- olup yükOnil tahliye ettikten Danimarka ve BaJtık H~ 

manımııda olup Liverpol ve sonra Bur gaı, V arna ve qilleri içjn yük alaçakbr, 
Svvenseadan tahliyede bu- Köstence limanları için yük SERViCE MARITJM 
lunmaktadır. alacaktır. ROUMAIN 

"BULGARIA" vapuru 15 .. FAUNA" vapuru 2 lnci "OLTUZ,, vapuru 3 lngi 
son teırinde gelip 20 son kanundan 5 lnci kinuna kanunda Köstence, Sulina, 

teşrine kadar Liverpol ve 
Glaskov için yük alacakbr, 

" ROUMELIAN • vapuru 
ikinci teırinin sonunda bek· 
lenip Liverpol ve Svven· 
seadan tahliyede buluna
caktır. 

Londra hatta: 
" BULGARIAN " vapuru 

18 son teırinde gelip Londra 
ve Hulle gelip tahliyede bu
lunacaktır. 

" OPORTO " vapuru ilk 
kinun iptidasında dönüp 
Londra ve Hull için ~ytık 
alacaktır. 

Th_e General Steam Navigation 
Co. Ltd. 

"PERTER" vapuru 19 ıon 
teırinde gelip 21 son teırine 
kadar Londra için yiik 

kadar Anvers, Roterdam, Galaa ve limanları için yüij 
Amsterdam ve ffamburg Ji. alacaktır. 
manları için yük alacaktır. "PELEŞ,, vapuru 18 lnci 

" UL YSSES" vapuru 2 kanunda gelip 19 lnci ka
lnci kanundan S lnci ki- nuoda Malta, Cenova, Mar· 
nuna kadar Anvers, Roter- silya ve Barselona hareket 
dam, Amsterdam ve Ham- edecektir. 
burg limanlara için yük Yolcu ve yük alır. 
alacaktır. NIPPON YUSSEN KAISHA 

"HERCULES" vapuru 13 Kumpanyası 
1nci klnunda beklenmekte " TOYOHASHI ,, vapuru 
olup yükünli tahliyeden 15 lnci kinunda Singapor, 
ıonra Burgas, V arna ve Şanghay, Kobe, Moji, Oska 
Köstence limanlarına hare· ve Yokubama limanları içi o 
ket edecektir. yük alacaktar. 

SVENSKA ORIENT ilandaki geliş gidit tarih· 
LINIEN lerile navloolardaki değiıik· 

.. FREDENSBORG" vapuru liklerden acente mesuliyet 
25 2nci teırinde beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden ıonra kabul etmez. 
Roterdam, Hamburg, Copen- Fazla tafsilat için ikinci 
bage, Dantzıg, Gdynia, Oslo Kordonda Tahmil ve Tah
Goteburg ve Iskandinavya liye tirketi binası arkasında 
limanları için yük alacaktır. Fratelli Sperco acentahğına 

"GOTLAND" motörü 29 müracaat edilmesi rica olu-
alacaktır. 2 nci teırinde beklenmekte nur. 

Not: Vurut tarihleri ve olup yüknnn botalttıktan Telefon: 2004 - 2005 - 2663 
vapurlann isimleri üzerine •llllll lllllllllllllllllllllllll l llllll l lllll il llll l lll lll l l il l il llllll lllllll l lllllllllllll lllllllllll 

_~:_r_!ıi_~_·;_i~:_r:_:._n_m_e·_·uı_i_ye_ı ;;;;lzmir yün mensucatı: 
Satılık motör 

12 beygir kuvetinde (Dizel) 
markalı az kullanılmıı bir 
..,otar satılıktır. Taliplerin 
idarehanemiıe müracaatlan 
ilin olunur. 

-_=Türk Anonim şirketi= 
s İzmir Yon Mensucatı Tork A. ~· nin Halka- = = pınardaki kumaş fabrikası mamulatından olan _ 
§ mevsimlik ve kışlak, zarif kumaşlarla, battaniye, 
= şal ve yon çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci _ 
= kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 -

Al• R ~ numaradaki (~ark Balı TOrk Anonim şir- ~ 
ı ıza ~ keti) mağazasında .satılmaktadır. Mezkftr fabrika- = = nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum -

MOcellithanesİ = olan mamnlatını muhterem mflşterilerimize bir ;;; - . -= defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. § 
::: Perakende satış yeri Toptan satış yeri ~ = Yeni manif aturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark = = Kemalettin Cad. Sağır zade balı T. A. Ş. = 
;;; biraderler = 

Y eui Kavatlar çarşısı 

No. 34 

= Kuzu oilu çarıııı Asım Rıza -
·~-1111111!1------- d 1 . -c')borenler! _ ve bira er erı -

laka (Okamentol 

ôks0r4k şekerle- ~ 
rini tecrftbe edi ~ 

1iz •• ~ 
etS 
~· 

Q.J 
> 

§ Yeni manifaturacılarda mimar ~ 
- Kemaleddin Cad. Yünln'mal- -

i 1111iıl111üıttiıiiıııfıi11~üH~iıiııllff lıliı1111111111111111111111111111111111111111111 ııı ııui 
Istanbul ve 'I rakya 
Şeker Fbrikaları Tnrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000Türk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

= ~ -1 - Sümer Bank--
~ 

~ 
Ve POrjen ~ahapın ~ 

en OsUln bir mfts· Q.J 
bil 'ekeri olduğu >Ol.) 
on unutmay,nız. .l.) 

·----0 
Kuvvetli mftshil .-4 

istiyenler Şahap 

Sıhhat ıftrgtln 

haplarını Maruf 

ecza depolarından 

ve eczanelerden 

aruınlar. 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 
Fesaıı~ kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli ~allar pazarr 
lzmir şubesinde bulursunuz 
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Viyana'da cereyan 
müzakereler c;ok 

eden siyasal 
önemlidir 

Sarayda bir Rum 
EDDLBERo• 

Devletin selameti namına deli 
Mustafa tahttan endirilmiş, . zalioı . 

Murad çıkarılmıştı!. 
Avusturya ricali herhangi bir tehlike karşısında Avusturya 

Iarının Italyao'larca korunacqğı kanaatindedirler 
hudut- Faik ŞemeeddiD, M.Aybao 

- 23 -
Bunun için, devletin aeli· 

metini dnıtınenler, ilk ted· 
bir olarak deli Mustafayı 
tahttan indirdiler ve yerine 
dıirdllnl ti Muradı geçirdiler. 
(1623) 

emin olan bu padıph, fef• 
kafide sarhoı olduiu ıa· 
mania kendisin kat'i bir em· 
niyet içinde bilirdi. 

ı.ıanbul 30 (Özel) - Viyanadan haber veriliyor : 
Macar Ha.bakam general Gômbo, ile Avusturya 

ricali arasında devam eden eiya&al mllzakerelere bO· 

yok ôoem veriliyor : 
MOzakereler, dOn gece geç vakte kadar devam et· 

miş ve hiçbir tebliğ ne,redilmemiştir • 

Gerek Macaristan ve gerek Avoıturya ricalinin, Ital
ya'ya fazla meyletmeleri Belgrad ıiya1al çevenlerinde 
dikkate tayan bir hAdiıe olarak telAkki olunuyor. 

Avusturya ricali, Avusturya hudutlarının, herhangi 
bir tehlikeye karşı ltalyan kuvvetlerince korunacalın· 
dao emin olduklarını ileri ıftrOyorlar. 

DiSrdOncll Murad, Osmanlı 
tahtına geçtiği zaman henüz~ 
12·13 yatında bir çocuktu. 

Onun dev azmanı, iri yarı 
gliç)ü ve kuvvetli bir k61eti 
arap Alisi vardı. 

Italya' daki süel ha- Zehirli gazlardan ~~::~~::.~~~~;~.:~.~;~ 
zırlıklar devamda korunma c;areleri ;:~~::i~Y·~:~:.::;1:~1~:~ 

Bu arab Ali'nin Murad'• 
sadakatı emaalıız idi. Her 
zaman Murad'ın arkasında 
bulunur, Murad'ın aleyhia• 
bir g6z atılmaıına bile meJ'" 
da~ vermez, ve Murad sar· 
boıluktan sızdığı zamanda, 
ayılıncaya kadar başı ucunda, 
her taarruz edecek kim.eyi 
parçalamata hazır bulunut 
ve beklerdi. 

-~~----~---_,.__~-
Şimdiye kadar hiçbir kıt'a 
Libya'ya gönderilmemiştir 

Roma 29 (A.A) - Son giln fından Pariı'e, Londra'ya ve 
!erde ltalya dahilinde yapı· diğer petrol miistabsili mem 
lan ıOel hareketler hakkında Jeketlerin Roma'daki delege· 
bliylk bir ketumiyet muha· lerine Italya tarahndan yarı 
faza edilmektedir. Bununla sllel bir tedbir gibi telAkki 
beraber Libyadaki kuvvetleri edilen petrol 6zerine kona· 
takviye için hiçbir kıt'a va· cak bir ambarıonun doğu· 
pura irklp olunmamıştır. Ba· racağı tehlikeler hakkında 
zılarının d&ıündilğüne göre, verilen izahatı teyit etmete 
bu hareketler bllkômet tara· yaramaktadır. 

------~~· ...... 
Çanakkale ihtikar 

Stıvari ve çarkctsı iş- Komisyonu toplandı 
teu uzaklaştırıldı Men'i ibtikir komiıyonu 
lıtanbul, 30 ( Ôzel ) - dün yarilbay Sedad Ermin 

Şaftı kırılarak Bozcaada baıkanlıiında toplanmıt ve 
açıklarında karaya oturan iplik fiatlarında ihtikAr ya
Çaaakkale vapuru havuzla· pıldığı hakkındaki iddia ile 
nacaktır. Gemi ıllvarisi ile d · meıgul olmuf, buna aır 
çarkcıbatı vazifelerinde ib- ticaret odası ile muhtelif 
malklrlık göıterdiklerinden 
idarece iıten çıkanlmıı· imalltbanelerden iıtenilen 
tardır. raporları tetkik etmittir. 

--------------------------------~----------
SON DAKiKA: 
--------~~--Fransa, Ingiltere 
ile ltalya'yakar

şı birleşti 
bOkOmeti, Kahire'deki Italya 

elçisini geri ç~ğırm1şlır 
Kahire 29 (A.A) - Royter ajanıandan: 

ltalya htıkt\meti Mısır tarafından zecri tedbirlerin 
tatbik edilmesi dolayııile Kahire'deki elçieini geri ça· 

Aırmı,tır. 

Öğrenildiline g3re ltalya1, Mısırın hareketinden çok 
mOnfeil olmuttur. Bunun sebebi bilha11a şudur: 

M11ır Milletler cemiyeti azasından d .. ğildir. Ve ltal· 
yan efkArı umumiyeıine nazaran Roma htıkOmetine 
kar'ı pek dostane olmayan bu harekette bulunmaktan 

lçtinab edebilirdi. 
1..ondra 29 (A.A)- R3yter Ajansından : 
Petrol ambargosu yftztlnden İtalya ile Milletlerce· 

miyeti Oyeleri arasında gerginliğin tehlikeli bir tarzda 
arımı' olması ka11ııında Ingiltere ile Fran&a yanyaoa 
tek bir cephe almı,lardır. Laval kafi olarak lngilte· 
renin tarafını iltizam etmif ve İtalyanın Paris elçisine 
Fransanın yalınız bir taarruz takdirinde Iagiltereye 

• yardım etmesini icabettiren taahhtltlerini delil ayni 
amanda petrol ambargoıu i'inde de lngiltere ile be

ıaber ytlrft1ecelini bildirm5'tir. 

----••• Murad'da kardeıi ırenç Oı-
Kızılayın çıkaracag"' 1 mecmuada ulu- man gibi Yeniçeriler tarafın· 

dan hal' ve kati olunmak 

su muz aydınlatılacaktır tehlikesine uğradı. 
Halk, vezirler, iyin bu 

Ankara 29 (A.A) - Kı· anlayacaiı bir tarzda halka ardı-araıı kesilmiyen fena· 
zılay mecmuası 936 yılından çalııılacakhr. bklardan artık bıkmıı ve 
itibaren genel kurmay gaz· Zamanımızın en t.Uyllk~ 
dan kurunma uzmanı Nuri tehlikeleriDclen biri - halinde udıanmıt idiler; bunun için 

Refet Kurur tarafından •·da· b ı· b' 1• 1 ır 6rdllncll Murad, 21 yatında e ıren ze ır ı a-az arın une· 
re edilmek llzere aynca bir mini ve korunma IOzumunu iti eline aldıiı vakit iıtediii 
gazdan korunma kıımı ek· btıttın millete anlatmak ve tekilde ıiddet gaıterecek 
leDmek Suretile Çlkm.g·a baı· Jli t k · . b. . bir fıraatı hazır balmuıtu. 

v re me ıçın mecmua ıç· z 
hyacaktı. Bu: kııımda gaz· .bir~ırayreti eıirıemiyecektir. orbaları, mtltegaJlibeyi elin· 

dan korunma l·ııerı· hakkın· G d k . 1 . h k deki bGkGmet kudretini pbıi az an orunma ıı erı a • ıevk ve arıul ırı için en 
da sorulacak bllttın ıorgu· kında ıorulacak ıeyler, gaz· çirkin ıekilleri kullananları 
lara cevap verileceii gibi, dan korunma itleri namı birer, birer tepelendi ve 
ve bu ıahada yapılan altında Ankara • Y enitehir tepeledi. 
yeniliklerden de babıolu- Kıalay merkezine 16ndaril· Birinci Yavuz Selim ıibi 
narak milletimizin aydınla· melidir. Kızılay mecmuaıı çek ıedit olamakla beraber 
tılmasına ve bu yanden raıt· iki ayda bir ~kar, yıllık ikinci Selim'• kadar da itll 
lıvacam m8ık•ıı . b k • aboneıi bir liradır. ı •. u u enn er eaıa nuıe ve ıevka ıtfahate, ka· 

Dördlincll Murad'ıa ne 
ahlikta bir adam olduiuall 
anlatabilmek için ıu hidi• 
seyi zikretmeden ıeçemi· 
yecetiz: 

Murad, bu aadık Ara~nda 
öldtırmete kalkıımıt idi. 

Devamı var 

Başbakan 
Csm ve şişe fabrika· 

sını açlı 

lıtanbul 30 (Ôıel) - Bat• 
bakanımız lımet lnönD dil8 
Paıababçedeki cam ve ti .. 
fabrikaııaı açmıılardır. 

••• ··-D b l • L . . f. . . . h dına dilfkllndll. Bana raimen e re 1 ut u muşa e- ··~ ı~man ~l içi~d~ dahili va· 
zayeti ıılab edılmıı, dDıman-

Tecimenlerimiz 
okusun 

ltalya'ya mal gfiod& 
ripte bedelini heoOI 

alamı yanlar 

d 1 t ı k lara karıı mllteaddit zafer· e a ına a ınaca )erde kaıanmııtı. 
Tereddiltıllıl!denebilir ki, 

d&rdllncn Murad inhitatı bir •• 
Suçlu, dnnko duruşmada gayri 
tabii bir takım haller göstermiş 
A1clın bira fabrlkaıı mi· ye Hvki iatenmiıtir. 

dllrO M. Fayferi yaralamak Heyeti hikime mllddei· 
ve makiniat Zeliakayı 6ld0r- umumiliiin bu talebini ka
mekten ıuçlu Debreli Liit· bul eyledijinden L&tftı, mem 
ftınlin duruıma ııraıında leket haıtaneai emrazı asa· 
gayri tabii vaziyetlerde bu- biye mliteba11111nın nezare· 
lunduja mGddeiumumilikçe tinde mtııahede altına alı· 
nazara alınmıt ve muayene- nacaktır. • ... .. . .. .. 
.Kuduz 

Salgın halindedir 
Kuduz salıın halinde bu· 

lundutundaa, mekteplerde 
köpek ve kedilerin serbest 
dolatmalarına müsaade edil· 
memesi için kllltlir direkt6r· 
lliitıaden mektepler direk· 
tiSrlüklerine bir tamim g6n· 
derilmiıtir. 

imtihan yapıldı 
Viliy•t evrak kaleminde 

mllnbal olan 10 lira maaıla 
evrak memurluiuna talib 
olanlann imtihanlara buglln 
ilbaylıkta yapılmııtır. lmti· 
bana girmek Jçin 16 kiti 
mllracaat etmipe de, llçll 
Bayan olmak tlzere 12 kiti 
ıirmiı ve biri sorulan ıual· 
lere cevab vermeden ıalon· 
dan ayrılmııtır. imtihan 
aeticeıi iki rtın ıonra belli · 
olacakbr. 

Ke~telli 
Yaralama dava8ı 
Derici Ali'yi 3 lira alacak 

yiiıiinden tabanca kartanu 
ile yaralayan belediye et ta· 
kip memurlarından Şllkrl'aDn 
Ajucezada devam etmekte 
olan mubakemui bilmiı ve 
ŞOkrll'atla, Ali'yi katil kaı· 
dile yaraladıtı ve fakat Ali· 
nin baaa sebebiyet vermit 
olduiu tesbit edilclifindea 
yedi ay hapsine karar ve-
rilmiıtir. 

Kerestelik 
Ağaç kesilmiyeeek 

Yeni orman kaouaunan 
tatbikine kadar, ormanlardan 
kereıtelik apç keımek 
yaıak edilmiıtir. Yalnız me-
nafii lmmmeye aid olan 
mekteb, k6prU, telıraf tele-
fon direii ve maden klmlrll 
ocakları için ıarfı ıaruri 
olduju takdirde aiaç keıil-
meaiae bakanlaktan izin 
alınmak .. rtUe mllaaacle 
edilmektedir. 

mllddet için durd•rmuı ta· 
ribi bir ıimadırl Oımanlı 
btlkGmetine iyi biımet etmiı, 
belki de bu hizmetleri ya
parken cebir ve fiddette 
ileri fitmiıtir; Fakat ıorba· 
laran vaziyetlerine, yaptıkla· 
rına ı&re, bunlan tedmir ve 
kabr için yapılan zalum ve 
ıiddetleri rlrmek çok za· 
rurtdirl 

Dlrdllncl Murad'ın maıur 
ılrlllemiyen hareketleri, fev· 
kalide içki ibtiliaı ile yap
biı cinayetlerdir. Eıaaen, 
Oımanlı padiıahlarının pek 
çoju ıribi, sultan Marad'ıa 
ıiıirlerinden muıtarip oldu· 
tu muhakkaktır; Fakat içtiii 
zaman, had ve hudud tanı
maz, içer, içer, adeti bir 
deli olurdu. Ve bu zamanlar, 
dlrdllncl Marad'ın en kor· 
kalacak ve en tehlikeli za· 
manlara idi. 

Dlrdllncll Murad aleyhine 
bir hareket ve layam yapıl· 
maıından pek çok korkudı. 
Bunun için herkeaten Azami 
ıekilde ılpbe ederdi. Yap
tıi• ıulOmler dolayııile pek 
çok aleyhtar kazandıtına da 

Italya'ya mal ihraç etmif 
olubpta bedelini beniz al• 
mamıı olanların peıin veyi 
vadeli alacakh oldaklall 
miktarı en yakın merkel 
bankası ıubeıine bildirmele· 
rinin acele olarak alikadar• 

lara tebliii hakkında Tlirk· 
ofise bu ıabab bir telıraf 
gelmiıtir. 

Kuşada'sında 
Son seylAptan husule 

gelen zarar 30 · 40 
bin liradır 

Dlln Ku,.da'11na ıittijiaİ 
yaıdıtımıı ilbay Fazla Gil· 
Jeç, akıam ıeç vakit ıebri· 
mize dlnmBıtllr.' llbayımıı 
Kutada'11nda lizım ıeleD 
blltDn tedbirleri almıı, ıe1· 

llpzedelerle ı&rilfmllt "' 
bOtiln ihtiyaçlarını temi• 
etmiıtir. Seyllptan buıal• 
ıelea zarann 30-40 bin lir• 
olduğu labmin edili1or. Ef 
ve eıyasını kaybeden 112 
kiti de Kızal kurulu tarafua• 
dan ibate ve iaıe edilmek
tedir. 

----------------------
lzmir vakJflar direktörlOğünden: 
Kemeralta caddeıinde 243 ve 245 no. lı alt ve &ıt dllk· 

kin tahmin edilen 180 lira kira ile artırmıya koaalmuı il• 
de İltekli çıkmadıtından 3-12-935 ıah ıllnl saat 14 d• 
kadar uzatılmııtar . .... l.wkli olanların mllracaatlara illa 
oluaar. 3869 
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