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Maliall e Şimali Garhisinde Habeş-

lerin. Yeni Bir Muvaf faliiyeti 
Ras Seyyum bir Ital "~~,~?' ~ 

yan müfrezesini 
mahv ve 9 mitral 

yöz elde etti 

Eden, bey
nelmilel va-

ziyet iyidir 
diyiyor 

Petrol ambargosu için 

Suriyede yeniden kanlı 
nümayişler oldu 

~~---------~~ 
10.kişi ölmüş, 2 zabit, 14 asker, 

_ __JI!_ 

12 zabıta memuru yaralanmıştır 

Italy n uçakları Dessiyi ye· 
niden bombardıman 

ettiler. Graçyani'niu 
taarruzu durdu 

~ - /J' . ~ - ~ ~~~· JIJ~ 

~' Jf hiçbir devlet teşebbfl-
ı#. 

salta bulunmamış 
;ı•-.. ,, .. ,..~~-" . ' \,~ .. ... ,., to"ifir .,..."'·"~ - ' '-..-:;:. ,, ,. ~ ' • 

4 :"' ~ ;.ı•~ ~,,.: ..ı.. it •. , 
~ ·~~·e-~~ , f ~ y " 

• Londra, lOJ ____ _,, 

lıtanbul, 10 (Ôı.el) - Adis-Ababa'dan gelen F" :ı ·• il·..-~ "' · 
bir habere ı~re, Makalle ıimaliode Raa Seyyum ı -4< '~~ 
ordulara bir ltalyan milfrezeai ile çarpıımıt ve ':..... ti~Jıf. "' 
bu müfrezeyi mabvetmiıtir. 9 mitralyöz eleıe· Bir Habeş mitraly6z yu1'cl8ı 
çirilmiıtir. ltaly•n cephelerine giden Deasiye 10 ( Radyo ) 

lstanbul, 10 (Ôzel) - Ce- Amerika, Japonya, Avustur· Yedi ltalyan uçaiı bu aabah 
nab cebhesinde Graçyaoi'nin ya, Yuroslavya, Arnavutluk buraııaı tiddetle bombardı· 
iki fl\n evvel baıladıiı ileri ve Fransa ateıem~lterleri, man etmiılerdir. 
harekit durmuıtur. Gr•çya· Adua civarında Adıro Va· • • • • • 
ni'nin vaziyeti mlltklldllr. lodaki anıta bir çilenk koy· ( • ıı M 
Gece baskınları yapan H•- muılardır. Bu çelenk Ozerinde n gı ere. I 1 
beı muharibleri, ltalyan or- ıu yazılar vardır: " Medeni· 
duaunu hırpalamaktadır. yet uirunda ölen ltalyan sır müzake-

latanbul, (Özel) - Lond· aakerlerine saygı"!!?I 
ra'daa R6yter'in verdili bir Londra 10 (Radyo) - Ha- ı • h 
habere ı&re, Makalle'de bet Dahiliye Nazırı Gabre re erJ 8Ş• 
mahaaarada bulunan ltalyau Maryan, tayyare ile Adis • 
ordaaandan bir kısmı çenberi Ababadan Sidamoya mınta· Jıyor 
Yarmak ve Adua-Makalle kasına hareket etmittir. / 

yolanu açarak irtibat temin Bir Habeı resmi tebliii, 
•1lemek llzere timali rarbi· ltalyanların eline reçen La
den Raa Ka11a ortluauna maıilindi kasabasının, kısa 
ıaldırmııtır. Bir buçuk saat bir çarpıım• neticesinde ter· 
devam eden kanlı bir çar· kedildiiini ve çtınkO kasa
pıımadan ıonra ltalyan'lar bayı mlldafaa eden Habeı
atır zayiat vererek ıeri çe- lerin, ilçyOz kiıiden ibaret 
kilmiıler ve çenberi yllr•· olduklarını, ltalyan kuvvet· 
mamıılardır. )erinin ise bet' bin kiti ol· 
Aımara 10 ( Radyo ) - duğunu kaydediyor. 

•• •••1• •• 

ispanyada karışıklıklar 
devam ediyor 

~_!(raleılarla so;yıtlistler ~birleşti,, 
__ cumuriyetcilerıe:çarpışlılarJ 

lıpan~a:reisicumuru "7..amora halk~ arısında 
1 ö lı. ... --ıtanbul, 10 ( zel ) - yaralananlar vardır. Z11bıta, 

Madrid 'den haber verildiiine sosyaliıtlerden-bazl kimseleri 
1[6re, kralcılarla ıoıyaliıtler tevkif eylemiıtir. Cumur 
birle · 1 d• C I k baıkanı lıkala Zamora ıeçi-
ra fmı! er ır. u.mur u ta- min l:_ ~rbest ;_cereyan:ede-

ftarlanle 101yalııtler ara- .. bilme1i için • seçim bölrele
llacla vakua ıelen bir çar.. rinde -esaılı tertibataiiuiiia.' 
Plf•ıct. laer iki tarafta• 11aı İmre7lımiftir. 

Mısır heyeti murabba· 
sası dlln bir toplanh 

yaptı 

Kahire, 10 
(Radyo)-.:: 1 
in ıil tere
Mııır mll
za ke're le-
• b. 1 

rıne urnn 
burada 
baılanmaaı1 

muhtemel-: 
dir. Mııır 

lf ev ka lide~ 
kom iıe ri 
Lom sonun Nahaa pata 
riya.etinde ve Londra'dan 
gelen lnriltere dıı bakanhiı 
erklnından bir zat ile ordu· 
ya menıub bir generalden 
niüteıekkil lngiliz deleraa
yonu mlizakereye hazırdır. 

Mııır heyeti murahhaaa11 
don sıece Nahaa paıanın 

baıkanhiı altında bir top· 
lantı yapmıı ve Henderson 
Nahaı paıa muahedesini 
gözden ıeçirmiıtir. 

Uabsburglur 
mes'elesi 

Paria 10 (Radyo)- Haba
burg hanedanının tahta 
dönmeleri keyfiyetinin, bü
tiln merkezi Avrupayı all· 
kadar ettiiini ve Avustur• 
ya uluıunuo, t>u mea'eleoin 
hallini dört rözle beklediji. 
ai Pariı ıııeteleri yıııyor. 

(Radyo) -
Lord Eden 
DeyJi telrraf 
r•z•teıi ne 
vaki beya
natında, bey· 

nelmil"I va-
ziyette en· 
dit• uyan· M. EDEN 
dıracak bir bal yoktur demiı, 
petrola ambarıo konup kon
mıyacaiı hakkındaki ıuale· 
de, bunun ancak onsekizler 
komitesi tarafından tayin 
edilebileceiini; hiçbir dev· 
letin tetebb6ste bulunmadı· 
;ını aöylemiıtir. 

r " Atatllrk 
Don sabah lstan· 

bul'u şereflen· 
dirdiler 

lstanbul 10 (özel) · · 
Reisicum ur Kum Al 
AtatDrk, dDn sabah 

şehrimizi şerellen· 

dirmişlerdir. BDyflk 
önder binlerce halk 
tarafından karşılan· 

mıştır. 

Bolu'da 
Dün gene zelzele 

oldu 
Bolu 10 (Radyo) - Dlin 

rece 4 zelzele daha olmuı· 
tur Beı gilndenberi herriin 
muhtelif zamanda hafif sal
lantılar devam etmektedir. 

Anlakya'dan 
Berut, 10 (Özel) - Dün 

Şam'ın iki mahallesinde nü· 
mayiı yapılmıt, askerin 
üı.erine ateı açılmııtır. Bir 
6lü, 2 yarılı vardır. Birçok 
nllmayiıci tevkif edilmiıtir. 

Pariı, 10 (Radyo) - Pöti 
Pariziyen'in Kahire muba· 
birine ıöre, Suriye karııık
lıklarında Homa 'da on kiti 
&ldlill ıibi ayrıca zabıta 
memurlanndan 12, Franıız 
alvari kuvvetterinden de 
ikiıi ıubay olmak llzere 14 
kiti yaralanmııtır. Öteki 

bir görftnftş 
ıehirlerde de birçok yaralı· 
far vardır. 

Humuı'da elli kiti tevkif 
edilmiıtir. Şam'da SO kadar 
talebe Cumurreiıinin ura
yına taılarla taarruz ederek 
Şeyh Taceddin'in iıtifaııaı 
iıtemitlerdir. 

Kudlla'te Arab Dniverıite• 
ıi talebesi, 6niveraite bay• 
rağını ahb tehirin hertara• 
fını dolatmıılardır. Nihayet 
zabıta bayrağı talebula 
elinden almıf, nümayitcUer• 
den bir çoğunu tevkif et• 
mittir. ....... ~------

5000 Japon askeri 
' '~hududa yaklaştı 

•• 
ı·1Her iki:ıarat.ıa:hazırlık yapıyor. 
, ~Ruslar ~hududa askeri yığıyor 

karşılaşacaktır. 
Tokyo 10 (Radyo) - Laa 

uru razeteaioin yazdıj'ıaa 

göre, ıüel makamlar bagla• 
kü durum karıııında timall 
Çin'deki Japon ıarnizoDla· 
ranın takviyesi için 19S5 
bütçesinin özel faslındaa 
derhal 3 milyon yea tami• 
sine karar vermiılerdir. 

Bir. Mongol askeri 

Buz kıran gemisi "" 
BDtOn vapurları 

kurtardı 
Harbin 10 ( Radyo ) 

Sovyet Ruıya'nın, Mongo· 

Londra 10 (Radyo)- Dıı 
Mongoliıtan &zerine yllrlme• 
ğe baıhyao beı bin Japoa 
ve Mançuko askeri hududa 
yaklaımıı bulunmaktaclır. 
Monıoliatan hudutlarına mi• 
him miktarda aıker ıiader• 
miıtir. Bir harı•tan korkul· 
maktadır. Sovyet Ruıya'da 
uzak ıark hududuna mille• 
madiyen aıker yıtmaktad1r. 
Moıkova 10 (Radyo)- Moa

gol resmi mahafili, S Klaaa 
aanide bir Mongol mllfreze• 

Pekin, 10 (Radyo) - Bir 
buz kıran vapuru, d6rt gemi 
mOıteına, Tiyençin sahille· 
rinde buzlar arasında ııkıt· 

mıı olan bOtlln gemileri 
kurtırmııtır. 

Ustan sınırlarında bUyilk ha
zırlıklarda bulunmakta oldu· 
iu haber veriliyor. 

Japonya orduıunun her 
hangi birtaarruzu, Ruı'ların 

'kuvvetli bir mukıvemetile 

sinin hududu aıarak Maaçiko 
ileri karakollarından biriai 
baatıjı hakkında Japoa 
ajanıı tarafından verilen ha· 
beri yalıılımıktıdar.. • 
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Tuna paktı, 

kadar 
Nakili: KAMI OltAL _. 

ekonomik olduğu 
siyasal da olmalıdır 

Şarhayımız 

Okusun 
Ulusal Birlik direkt 
Belediyenin son za 

balkın sıhhat ve b 
müteaJlik işlerde yU 
hassasiyetle çalıştığı 
niyetle görülmektedir 

-46- .. 

Ah babacığım, heni ne kadar . koı"-
Çekoslovakya başbakanı 1\1iJaıı Hodza son 

kuttuu! hak hana hirşey olmadı 
bir diyevinde nelr .. ,. söyliiyor 

Başbakan Milan Hodza, 
matbuat mümessiUerini ka
bul ederek onlarla, Çekos
lovakya 'nın iç ve dış siyasa
sını alikalandıran mes'e
lelcr hakkında görüşmüştür. 
Baıbakan, son günlerde ka
binede yapılması düşünülen 
deiişikJiklerin çok ehemmi
yetsiz olacağını sl>ylemiş 
cumur reisine, geri çeki· 
Jen Kültür Bakanı Müsyü 
Kremar'ın yerine Posta ve 
telgraf bakanı Tucny'yi tek
lif edeceğini, dış1 bakanhk 
portföyünün şimdilik boş 
kalmasına rağmen kısa bir 
zamanda buraya değerli bir 
şahsiyetin getirile biJeceğini 
temin etmiştir. 

- Hayır, hayır; ben bu 
derece feci bir cinayet işli· 
yecek kadar honbar değilim. 
Beni affet Mart yavrum! 

Dedi ve manivellyı bıraktı 
bu anda, yukardan gelen 

kart viziti elimde. Sen bu 
paraları kendisine götüre· 
ceksin değil mi? 

Kambrener, kızının arzu-
sunu yerine getirmek için 
beman cevab verdi: 

şebbüıte esasen dünyanın 
hiçbir memleketinde hoşnut-

suzluk uyandırmayacaği gibi, 

ne küçük andlaşma ne de 
başka bir ortaAvrupa devleti 
bilhassa BerJin'in zararma 

çalışmayı aklından geçırme

miştir. Bilakis bizim en 

başlıca gayelerimizden biri, 
Berlin'de bir Modus vivendi 
bulmaktır. Bu da iki taraflı 
- Dmınmı 4 ncıi w/ıifP.r/P-

nız fakir insanların 
mes'elesi pek o kadar 
miyete ahnmamış 

vaziyet dahi mevcut 
rinci nevi ekmek, nı 
tin her tarafında 

tren öniinden geçmiş veherşey 
bitmiıti. 

Putprestler, ilihların hid
detini teakin için bir takım 
masumların kanını hederey
Jedikleri gibi, vazife fedayisi 
kahraman Kambrener'de çok 
sevdiği biricik yavrusunu 
feda ederek yürlerce insanı 
ölllmdcn kurtarıyordu. Maa
mafib, Kambrencr, ölmeden 
evvel kızını bir kerre daha 
16rmek üzere yavrunun bu-

- Evet kızım götürece
ğim. 

Bu sırada avcıların hususi 
tren önlerinden geçiyordu. 
Kambrener, biraz evvel ha
yatlarına kıymak istediği 
insanların,p komartimanlarda 
neş'e içinde gülüştüklerini 

Memleketimizde ve 
tütün mahsulünün 

Ralkanlar 
son durum 

: seyrediyor, büyük bir hazzı 
vicdanı duyuyordu. 

Ege bölgesinde tütOn alım satımı bitmiştir. Yun 
tan neı·elere tütün gönderiyor, Bulgar tiltilnle 

Junduiu tarafa bakmak iste· 
di ve kendi kendine: 

- itin kolayı var, o öldü 
ise, ben de kendimi trenin 
altına atar ve ona kavuıu· 
rum. Zira onsuz yaşamaia 
benim için imkin yoktur. 

Ahhbb Mart! 
Dıdi . . 
Sevimli Mart, babası böy

le dilıüniirken, o da, gele-

cek olan tehlikenin farkına 
•umaksızın bat üzerinde 
eiilmiş, pap1atya toplıyordu. 

Birk•ç saniye sonra, pıbtı
laımıı bir kan killçeıi hali· 
aı gelmesi muhakkak ve 

mukadder olan kumral saç
lar, dalgalanarak kızcağızın 
çehresini örtmekte ve ona 

melekine bir melihat ver-

mekte idi. Bu hale uzaktan 
.. hid olan Kambrener, ce
laınnemi bir azab içinde 
imiı gibi eriyor, birkaç sa-

niye sonra ebediyen kaybe
deceii hayatının çiçe&-i kı
zını düıilnOyordu. Bu es· 
Dada kızının olduğu ta
tarafa koıtu. Yavru, bir ej· 
derha ribi kendisini parça
lamağa gelen treni görmi · 
yor, babasının neden koştu-

tunu b yecanla düşünüyordu. 
Tam bu sırada tren yaklaş
mıı bulunuyordu. Kızcağız, 
birin içinde yere hattın 01-

ta11na yatıverdi. Tren, şim· 
ıek ıilr'atile reçiyordu. Kam
brener, muttasıl koşuyor ve 
katar reçtikten sonra kızını 
ae halde bulacağını dOşline
rek kalbi çarpıyordu. Ara
dan beş dakika geçmişti ki 
Kambrener, kızının bulundu-

Altıncı kısım 
Müsyü Tolbiyak'ın Polonya 

ormanile OrJean şimendifer 

istasyonuna vukubulan fay· 

dasız milracaatlarının ferda

sında, mevta teşhirhanesinin 
önilnde büyilcek bir kalaba
lık bulunuyordu . 

Zaptiye Nezaretinde köşklü 
kadın ve gazetelerle halk li· 
sanında Maça Kızı diye bir 
kaç gün içinde şöhret bulan 
biçare maktula birgiln cv-

veldenberi mevta teşhirbane

sinin zemin katındaki salon· 

fardan birisinde teşhir edi· 
liyordu. 

Emniyet direktörD, i'Üzel 

kadının, sandığın içinde ve 

vaziyeti asliyeaiJe teşhir edil· 

mesi için emir vermişti. 
Paris gazeteleri, ~u. esrarı

enıiz cinayete büyük bir 
önem vermiıler, birinci sahi· 
felerinde iri harflerle sütun
lar tahsis eylemişlerdi. 

Cinayet, Avrupanın her 
tarafına yayıldığı gibi en 
uzak memleketlerde dahi 

f duyulmuıtu. Bu vaziyet kar
Şiiında katilin pek te ortada 
dolaşmıyacağı ve kendisini 
mlimkün oldugu kadar ele 
vermemeie çalııacağı tabii 
idi. Herifin, bir daha cina
yetin vukubulduğu köşke 
gelmesi ise, büsbütün mu
hal idi. 

Zabıta, katilin Fransız 

Milan Hodza bundan .sonra 
koalisyon mea'elesini mevzu
ubahsetmiştir. Verdiği izahata 
göre; şimdilik koalisyon par
tilerile Slovak Halk Partisi 
arasında bir yakınlaşma te· 
min edilecek ve 5 Şubatta 
yapılacak olan toplantı es· 
nasında bu meı'ele hakkın-

da nihai karar verilecektir. 
Mutabık kalındığı takdirde 
Slovak Halk Partisinden 
gayri , Alman Hristiyan Sos· 

yaliıtlcrile de- ayni maksat 
üzerinde görüşülecektir. 
Başbakan bundan sonra 

Avusturya Şasölyesi doktor 
Schuschnigg'in Prag seya
hatine temas ederek, Al
manya ile Rusya arasında 
bul11nan Tuna devletlerince 
tanzim olunacak verimli it 
birliğinin ne derecede faideli 
olacağını tebariiz ettirdikten 

sonra ıöyle devam etmiştir: 
"Bu yakınlaıma, ekonomik 

oldiığu kadar da siyasal ol· 
malı ve bunlar birbirine mu· 
vazi olarak ilerlemelidir. Şu 
halde atılacak ilk adım, kli
çUk andlaşma ile Roma and· 
laşmasına dahil :devletler 
arasında yapılacak iktısadi 
yakınlaımanın temellerini 
kurmak olacaktır." 
Başbakan biraz daha ile- . 

ride orta Avrupa devletleri
nin takib edecekleri dıt si
yasayı tahlil ederek demiı
tir ki "Biz orta Avrupada 
miisbet ve yayıcı bir siyasa 

-taraftarıyız. Böyle bir te· 

Tnrkiye'de; 
Geçen Mayıs ve Haziran 

aylarında Tlirkiye'nin 1935 
rekoltesi 50-55 milyon kil~ 
olarak tahmin edilmişti. Hal
buki havaların kurak git
mesi ve ekicilerin tütün 
ekimi için hazırlıklara fide 
dikmemeleri, 1935 yıh tütün 
mahsulünün 38 milyon kilo· 
ya düımesine ~sebeb olmuş
tur. Kuraklık her ne kadar 
mahsul miktarına tesir etmiı 
ise de kalite itibarile mahsul 
iyi çıkmııtır. 

Yurdumuzun 1934 yılında 
ihraç etmiı olduğu tlitün 
miktarı 17,987 tonu bul
muıtur. Dahili iıtihlikitımız 
11,000 ton olduiuna röre 
1934 yılında istihsal olunan 
35.678 ton tl\tilnden 29,000 i 
ayni yıl içinde sarfedilmit 
demektir. Geriye kalmış olan 
6,690 tondan 4,750 tonu 
1935 yılı içinde Fransa, Al· 
manya, Hoilanda ve Avus
turya gibi nlkelere ihraç 
olunmuştur. 

Bugün yurdumuzda 1934 
rekoltesinden yalnız 1,940 
ton stok mevcuttur ki bu 
miktarına da 1,200 ü Çe
koslovakya monoponGnün 26 
Birinci teırin 1935 tarihinde 
açmış olduğu bir eksiltme 
ile tamamen satılacağı ümid 
edilmektedir. Geri kalan 741 
tondan 450 sinin Mısır ve 
lsviçre'ye ihraç edilmek üzere 
tacirler tarafından manipüle 
edilmekte olduğu haber 
alınmııtır. Kalan diier 290 
ton ise hiçbir ticari deieri 
olmıyan yanık, yeıil vesair 
aşağı nevi tütünlere aittir. 
Bu suretle 1934 yılı tiltün 
mahsulü normal şartlar içinde 
kimilen satılmış demektir. 

hududunu aııb kaçmış ol
masından bile endişe ediyor
du. Fakat, katillerin, birçok 
ormanları dolaşhktan sonra 
nihayet çıktığı yerde vuru
lub kalan tavşanlar gibi, 
günahlarını işledikleri yer· 
den uzaklaşmıyarak hep o 
civarlarda dolaşmağa mü-

iu noktaya varmıştı. O anda t 'lb 1 d ki t .. 
k emayı u un u arı, ecru-
atarın ıon vagonu geçiyordu p 

be sabit olduğundan, zabıta 
memurları mevta teşhirha
nesinin etrafında dolaşmak
ta ve müteyekkiz bulunmak
ta idiler. 

-Arkası t 'OT 

1935 yılı tiltün mahsulilnün 
ekiciden mübayaasına Ege 
ve Karadeniz'in Samsun ve 

Zavallı baba, gözleri ha- 1 T 
dekalarından fırlamış bir Telefon ayyare 
halde hattın ilzerine baktığı 31.Sl Sineması Teıeı~ 

. 3151 
ıaman, kızının parçalarını ---------~------

7 Şubat Cuma gOnOndeo itibaren musiki dftbisi Franz Şchubert'in g6receiini tahmin ederken 
hayatım ve aşkım musavver bOyft.k filim kumral 1açlı küçük meleğin, 

afak aepeti yanında olduğu Schuherıı· n. halde bat üzerinde uzanmış 
ve ıapa·sağlam oldu&-unu 
16rdO. Kız, babasının heye
canını teskin için bir sıçra
Jlfta yattığı yerden kalktı 
Ye boynuna sarıldı ve: 

- Ah babacıaım, beni ne 
kadar korkuttun! Bana bir 
.. , olmadı. Yalnız kuJakla
nmda bir uğultu vardır. Sen 
•ilama yalnız! Bak, giden 
iıyOnOa dOşürdüjü paralarla 

Asliı • 
Arsıulusal şöhreti haiz bDyftk tenör Richard l'AURER tarafın-

dan temsil edilen (Bitmemiş Senfoni)den daha zengin 
mflessir olan senenin şaheseri ______ ... _______ __ 

AYRICA: FOKS (TOrkçe SözlO) dOnya haberleri -Miki karikaUJr komik _____ , ____ _ 
Seans saatleri : Herrün ıs - 17- 19 - 21,15 Cumartesi 13-15talebe seansı. 

Pazar ünü 13 deilive seansı vardır. 

Bafra çevrelerinde iyi iit- okkası da yerli sanayi 
miıtir. 

Eie bölieıindeki alım ve 
satımlar tamamile sona er
miş, bu bölgenin 1935 yılın
da 15,500 tondan ibaret 
olan mahsuJQ klmilen 1atıl-
mışbr. 

Ege bölgesinin 1935 yıh 
ekici tütünlerinin satış fiat
leri, 1934 yılına nisbetle 
yüzde 25 kadar bir fazlalık 
göstermektedir. 1934 yılında 
ayni bölgenin en yüksek 
tütünün fiah kilo baıına 95 
ve aşağı tütünün 25 kuruı 

iken 1935 yılında en yüksek 
kalitedeki tutnniln kilosu, 
127 aşağı cinsininki ise 30 
kuruşu bulmuştur. 

On ay zarfında memleke· 
timizden muhtelif illkelere 
ihraç olunan tütün miktarı 
1934 ün 9,997,760 kilosuna 
karşı a'eçen yıl 13,914,545 
kiloya yUkselmiıtir. Bunla
rın kıymetleri ııraıile7,04289 
ve 11,078,841 lira tutmuş· 
tur. Başlıca tütün alıcıları· 
mız arasında ehemmiyetleri 
sırasile Almanya, Amerika 
birleşik devletleri, Çekoslo· 
vakya, lsveç, Avusturya ve 
Mısır gelmektedir. 
Yunanistan'da: 

Yunan tütünlerini koruma 
ofisi1ıin neşriyatına göre, Ey- · 
Jul 1935 tarihinde Yuoanis
tan 'daki tütün stoku ieçen 
yılın ayni devresindeki 
59,413,816 okkaya karşı 
48,465, 1J5 okka tutmuıtur. 
Bu suretle tütün stoku bir 
sene içinde 10,948,701 okka 
eksilmiştir. Elde mevcud bu 
tütünün 21,403,216 okkası 
serbest ticarette, 1,417,912 
okkası da milstahsiller ve 
kookeratif elindedir. Geri 
kalam miktarın 14,571 ,553 
okkası ecnebi firmaların mü-

messil ve ajanlarının, 4,310,589 

elinde bulunmaktadır. 
ye kalan 6,861,845 
ise devlet komiıyo 
elindedir. 

Geçen Ikincitcırill 
içinde Yunanistan'da 
miş tütün piyasası çok 
ieçmiıtir. Bu canlılık 
ha11a Yunan tütüll 
başlıca iki bliyük m 
olan Alman ve A• 
alıcıları müme11illeri11 
reketinden ileri gel 
Ayni ay içinde Mııır'Ja 
muameleler kaydolun• 

Çekoslovakya rejiıi 
fından ilin olunan mDll 
neticesinde bir milyoll' 
kadar tütiin alınacağı 
alınmıştır. Salibiyettar 
kamlarda bu hususta • 
malumata göre adı 
rejinin ihtiyaçlarını 
ziyade ıarki Makedon 
ttıolerinin bilhaasa en 
cinıinden temin edec 
)aşılmaktadır . 
İkinci Teşrin ayı içiad• 

manya inhisarı delege) 
vala mıntakasından m 
neviler llzerinde 27,000 
luk tütün mtıbayaaııaa 
lamışlardır. 

Devlet komisyonu 
bulunan stoklara röıt 
alakadan, takriben 17 
okka kadar olan bu tll 
sür'atle ihraç edilebil 
anlaşılmaktadır. 

işlenmemiş tütilnlere 
lince, yeni rekolte 
mübayaatı ıimdi bütilll 
tün mıntakalarında d• 
etmektedir. Başlıca alı 
bilhassa Alman firıll 

hesabına iş iÖren mO 
seferdir. Bunlar daha 
diden mühim miktarl 
tütüo almış bulunmakta 

Avrupa memleketleri 
- Devamı 3 üncü sahi 

lzmir ithalat gümrüğünden: 
Kalem K. G. Eşyanın cinsi Tesbit 

1 865 ipek mensucat 
2 800 Kullanılmış yüzü pamuk ve içt pamuk 
3 800 ipek mensucat 
4 330 Kesilmiş zedelenmiş ipek menıucat 
7 720 Pamuk çorap 
8 135 Pamuk mendil 
9 050 ipek çorap 

10 9 600 Alçıdan mamul kurt heykeli ---11 ' 12 400 Kırık porselen heykel 
13 4 635 ipek mensucat 
15 1 450 ipek '1lensucat 
16 o 310 ,, boyun atkısı 
s o 475 ipek mensucat 
6 o 850 ipek mensucat 

21 420 
Yukarıda yazılı eşya J.7-2-36 pazartesi günü saat tf 

açık artırm11 suretile dahile satılacaiından işine geleDI 
itbalit gümrüiü ıat.ı komisyonuna m6racaatları 
olunur. 10 1) 
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- - Mütehassısı - -- -

B k P = 11 inci Beyler Sokatı l\'. 68 

üyü i yangosu ~ _1..__1-·e1e1ı._o"-3-4s2-
---Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
-- Ali Rıza • • • 

zen~ın etmıştır. 

i\1ücellithaııesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34 

!erden acente mesuliyet 

kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için 
ikinci Kordonda T abmil ve 

Tahliye şirketi binası arka· 

sında FRATELLI SPERCO 
vapur accntalığına müracıat 

edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

()livier ve şüreka-

~ı l~iınited vapur 
\ aceııtası 

Ceodeli Han. Birinci kor· 
BURG limanları için yük don. Tel. 2443 
alacaktır. 

"CERES,, vapuru2 10--36 
da gelip 15-2-36 tarihinde 

ANVEPS, RQTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM-

THE ELLERMAN LINES:L TD. 
''LESBIAN" vapuru 8 ıu· 

bat LIVERPOOL ve SVVEN
SEAdao gelip tahliyede bu
lunacaktır. 

11EGYPTJAN,, vapurı 10 
BURG limanlarına hareket şubat .LONDRA, HULL ve 
edecektir. ANVERS'ten gelip tahliyede 
GDYNIA, OSLO ve IS- bulunacak ayni zamanda 
KANDJNAVYA limanları HULL için yük alacaktır. 

0 ROUMELIAN 11 vapuru 
için yük alacaktır. 14 şubat LIVERPOOL ve 

SERViCE MARITIM SVVENSEA'dan gelip tab· 

ROUMAIN liyede bulunacak. 
"PELES,. vapuru 30-1-36 THE GENERAL STEAM NA-

da gelip 31-1-36 tarihinde VIGATION Co. LTD. 
MAL TA, MARSIL y A, ve "LAPVVING" vapuru 14 
BARSELONE için yük ala- şubatta gelip LONDRA için 

caktır. 

Yolcu kabul eder. 

llindaki hareket tarihle-

yük alacaktır. 
Not: Vurut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 

rile navlonlardaki değişiklik- kabul edilmez. 

BAŞ DURAK 

H AiVIDİ NüZHE11 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç \'C hı· 

valct çeşitleri salar. 

Sıbhaı Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Ballk yağı t t 

Şerbet gibi içilebilir iki defa süzülmi.Uı. 
Biricik satış yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi NOzbet 

Sıu HAT EzANEsı 



Ot1ız Tabutlu A 

M. Mussolininin, muhafazakar bir 
lngiliz say lavına söy }edikleri 

Moris LöhlanınEn Meraklı Ro ,. 
Duçe, ltalyanın, zecri tedbirleri tatbik eden devletlerle eski ticaret 

münasebetlerini iadeye imkan bulunamıyacağını söylnyor • 
I..ondra 1 O (Radyo) - Muhafazakar saylavlardau Anold hş hareketi, bu teklifleri suya dfttflrdOğllnft söylemiş 

Pol; Muuolini ile yaphğı bir gôrfl~meyi Observer ga· ve ltalya'nın zecri tedbirleri tatbik eden devletlerle 
zetesiode yazmaktadır. 

Bu yazıya göre, Mussolini, kcndiıine ımoulan Paris eıki ticari mflnasebetlerini iadeye imkan bulunamı-

tekliflerini tam kabul edeeeği ıırada, lngilterenin yan· yacağım ilave etmiştir. 

1 ............ 1 

Tevfik Rüştü Aras Bal- Ingilizler Mısıra mütema 
kan antantı reisi diyen asker yığıyolar 

--·-· ~~~--.... ··~~--~~-
M. Titlllesko; Paris elçimiz·n ziyafe- Iskenderiye limanı, en büyük harp 

tinde antant reisliğini devretti 
Paris 10 (Radyo ) - Dün dıı bakanı Titüleako, Balkan 

akıam Tilrkiye bOyilk elçisi 
Suat tarafından verilen kil· 
çllk antan(ve Balkan antanta 
bakanlarının da hazır bulun· 

antantı reiılijini nizamname 
mucibince Türkiye dıt işleri 
bakanı Tevfik üttü Aras'a 

dukları ziyafette, Romanya devretmittir. ---------· ---------
Ririnci devre lik m.açları 

dü·n sona erdi 
~~~----~-----~-K. s. K. birinci; lzmirspor da don 

Altayı yener0 k ikinci oldıı 
Dlln havanın fevalidek 

ıh•lliii araıında bölıe lik 
maçlarına devam edildi. Ara· 
ya ıirea Ramazan bayramı 

dolayııile proıramın sonuna 
bırakılan Altay • lzmirspor 
ara11adaki maç birinci 
dene vaziyetini meydana çı· 
karmaaı Ye iki kuvvetli takım 
araııada olma11 itibarile çok 
mBbimdi. Takımlarımızın bu 
ıBnkB zaif vaziyetlerine rağ· 
men birçok ıeyirciler bu iki 
ekibin yapaca;ı ıon maçı 

ılrmek için vaktinden evvel 
aabaya gelmit bulunuyordu. 

Saat 14 de hakem Eıad'ın 
idareıinde ba9lıyan bu oyu· 
DUD daha ilk dakikalarında 
lımirapor'un buıün Altay'a 
nazaran daha kuvvetli olduğu 
aibBlilyordu. Fuad, Cemil ve 
Şllkrü ıibi üç oyuncunun 
yerleriniB takımından doldu· 
ran ıiyah·beyazlıların bu· 
ı&n yenilecekleri hissedili
yordu. Uk15dakikahk bir za· 
maa ıeçtikten sonra lzmiı· 
ıpor ıolaçıjı vaaıtasile oyu· 
aaa beraberliğini bozan go· 
llDil yaptı. Bunu Etem'in 
onıekiı içerisinden güzel 
bir tlltile ikinci bir ıol takib 
ecliqce Altay yanhı olarak 
ıajaçıja aldığı Vabab'ı tek
rar yerine ı ?tirmek mecbu
riyetinde kalmıfb. lımail 
Hakkı'dan beklenen paı tev
zii ve yardım ıekli histi 
olamayınca pek isabetJi olan 
ba dejiıiklikten · ıoara Altay 
bir mllddet hilcume ıeçerek 
bir iki tehlike yaratb ise de 
bmirspor :ctef an sının bugün 
çok çahımaaı Altay'a gol 
fırsatı vermedi ve devre 
blylece bitti. 

ikinci kıımın ilk yirmi da· 
kikaıı Altayın bi11edilir de
recede lehine cereyan ettiii 
laalde ıol yapllamadı. lzmir 

spor cenah hafları karıısın • 
daki açıkları tutmak suretiJe 
bOcmların cenahlardan ya· 
pılmasına mani oluyorlardı. 

Ortada Nurullih ç6k ener
jik bir oyunla Vahab· ve lı
mail Hakkı'yı tutmaia ça
Iıııyor ve beklerin yardı· 
mile bu blicumler bir ıeme
re vermiyordu. Buna mu· 
k,abil Altay defanıı ve bil· 
ba11a iki beki çok bozuk 
oynuyorlardı . HattlAli bazen 
topa vuramıyacak vaziyete 
düıüyordu. Böyle heyecanla 
devam etmekte olan oyunun 
son dakikasında lzmirspor 
aleyhine verilen penaltından 
da istifade edemiyen Altay 
2-0 •e mağlôb 'olarak saha· 
dan ayrılıyordu. 

lzmirspor bugün cidden 
çok enerjik bir oyun oyna
yarak bu galilaıiyete hak 
kazanmıştır. Buna mukabil 
Altay saflarında yapılan de· 
ğiıiklikler hiç de milıbet bir 
netice vermemiı ve hatti 
teıkiliadeki isabetsizlik daha 
baılaogıçta hissedilmeğe baş· 
laamııtı. 

Bu maçlardan evvel K. S. 
K. 5 O Şarkspor'u, Altın
ordu' d1ı& 3-0 Bornova'yı yen
diler. B. takımlarından iz. 
mirspor 3-1 Altay'ı, Albn· 
ordu 7-0 Bornovayı, K. S. K. 
da bükmen Şarkspor'u yen· 
diler. 

Bu maçJarıa sona ermesi 
ile birinci devre nihayet 
bulmuı ve K. S. K. nın 
Göztepe ile tekrar karııla· 
ıacığı hakkında ititilen 
futbol federasyonu kararının 
tatbik edilib edilmiyeceğini 
dütünmedea bugünkü vazi
yette K. S. K. 22 puvanla 
devre birincisi olmuıtur. 
Altay ve lzmirspor, takım
ları da ondo"kuzar puvınla 

gemilerinin de ,girebilmesi 
• • 
ıçın taranıyor 

lskenderiye 10 (Radyo) - ler ile sevkOlcen noktalar 
Röyter aylarından : Mııır'da iısıal edilmektedir. Buraları 
geçen haftalarda 16rülen tel örgOlerle çevrilmiıtir. 
ltalyan iısıal korkus11 arbk lıkenderiye limanı, en büytık 
ortadan kalkmııtır. Bununla harp aefiaeleriaia de limana 
beraber buraya mlıtemadiyen airebilmeleri için taranmak
asker ıelmekte .. ve bot yer- tadır. 

------~ ......... . 
Lindherg'in çocuğunun 
katiliHauptmandeğilmi? 

Bir kadın, hakiki katilini 
ele vereceğini sölyeyor 

Bolonya, 10 (Radyo) - Aslen _buralı olan, fakat uzun 
zamandanberi Amerika'da oturan bir kadın, Lindberı'in 
çocuiunun asıl katilini meydana çıkarmak için adliyeye: 
faydah olacak birçok malumat verebilecek bir mevkide 
oldutunu poliı komiserine bildirmiıtir. Kadını• ifadesi tet-
kik edilmektedir. ,. 

Istanbul'da Fırtına· 
lstanbul 10 ( Ôıel ) - Dllodenberi burada ıiddetli bir 

fut.na hilküm sllrmektedir. Doğu Aaadoludan gelen ha· 
berlere göre, oralara kar yığmakta ve havalar ıoiuk git· 
mektedir. 

Torino tiyatrosu yandı 
Torino, 10 (Radyo) - Dlla akıam verilen temıilden 

sonra T orino krallık sinemasında yanıın çıkmış ve bina 
tamamen yaamııtır. 

Gandi değiştiriyor 
Nagabur (Hindistan) 10 (Radyo) - Gandi, b1ristiyaa 

dinini kabul etmek niyetinde ol'.luğunu, fakat Hind'lilerin 
duygularını k1rmamak için daha bir müddet bekliyeceiiai 
söylemiıtir. 

~~--~-----~~-·.-....··--~-~~~~~~ 
DQminyonların Tuna paktı, ekonomik 

idaresi mes'elesi olduğu kadar siyasal 
Londra 10 (Radyo) - la· da olmahdır 

sıiltere hilkümeti, döminyon· 

laran umum idaresi için yap
mak teıebbilıilade bulundutu 
teıkilltı muvakkat bir zaman 
için tehir etmiıtir. 

ikinci ıelmektedirler. 
Altayın K.S. K. maçından 

O puvanı da bu hesaba da
hildir. Bunun hakkındaki iti
razların alacıiı tekle göre; 
puantajı~ K.s.K· ve Altay 
takımlarının vaziyetlerinin 
deiitmesi de muhtemeldir. 

B takımlarından devre 
birincisi lzmirspor kllçllkle
ridir. Bu genler, yaptıkları 
8 maçta 23 puvan almıılardır. 

-Başlarafı 2 inci sahi/ede
anlatmalarla kabil olabilir. 
Şuna katiyea eminim ki, 
Berlin'e ıidecek yolda an· 

cak orıanize edilmit bir 
orta Anupa'dan ıeçebilir. 

"Roma'ya gelince, buraya 
kartı da tamamen müıbet 
bir siyasa takib etmekteyiz. 

•Bizce, Roma andlaıma
ıında kararlaıtmlan nokta· 
ları kiiçDk andlaımaaın 
ekonomik esaslarına uydur· 
mak suretile orta Avrupada 
verimli bir İl birliği kurmak 
kabil olacaktır, çok temenni 
ederiz ki, Budapefte dahi 
bu hal çareıiai memnuniyet· 

Tefri~·a sayısıt 

- Blrind Kısım: VERONIK -
Biliyor musun anneci". Hain ve meçhul kadın 

bunları söyliyerek ağır, ağır 
uzaklaıtı, gitti! 

Franıuva annesine: 
- Anne, o kadını öldilr

miyecekıin, değilmi? Dedi. 
- Hayır, oğluc... Kork

ma, fakat ileride belki mec
bur kalacaiım .. 

- Anneciğim . Ôldürm~. 
Haydi buradan kaçalım. 

Veroaik çocuiunu kuca
iına aldı. Çocuk: 

- Anne. Anne! Dedi 
- Evet oğlum. Annen! 

Seni bundan sonra hiçbir 
kimsenin eline b1rakmıya
caktır. 

Genç kadın, vücudunun 
yaralı olmasına rağmen ma • 
hud delikten Franıuvanın 
hücresine kolayca ıeçti. Ço· 
cuğuau da içeri aldı. 

Fraaıuvanın iplerini de 
çözdü: 

V eronik oğluna: 
- Burada tehlike herhal

de daha azdır. Hiçolmaua, 
müdafaa imkin1 daha çok
tur. Dedi. 

Anne ve oğul birbirine 
sarıldılar. Vereaik: 

- Ne kadar gilzelıin oj· 
luml Dedi. 

Çocuk ta: 
- Ya ıen annecitim, ten 

de ne kadar rlizelıin bilıenl 

Şarbayımız 

Okusun 
Ba,tarafı 2 inci ıahif ede 

man ayni nefasette çıkarıl· 
makta olmasına mukabil 
ikinci nevi ekmek her tarafta 
ve her ıaman!ayni nefasette 
değildir. Ekseriya hamur ve 
çok eımerdir. Halbuki fakir 
balkın katıkııı yiyerek sııda
landıiı bu ikinci aev ekme· 
ğe belediyenin fazla ehem· 
miyet vermesi icap eder zan-
nındayım. Bana kalırsa bu· 
nun sebebi; iki nevi ekmek 
arasındaki fiat farkıdır. Bu, 
belki fakir halkın ekmeiini 
ucuza temin etmek için ihti
yar edilmit bir harekettir; 
fakat ucuzluk ne kadar mer
gup ise, nefaset iti de o 
derece ehemmiyeti haizdir. 
Yenilmiyecek derecede ha
mur ve esmer olan bir ek· 
meğin ucuzluğu neye yarar? 
Ucuıluia verilen ehemmiyet 
kadar nefasete de bakmak 
llzımdır. 

Ben; ikinci nevi ~kmek 
yiyenlerden olduğum için ay
nen ve yakinen ıördüiüm 
bir hakikati yazdım. Halkın 
dertlerine ve ıstıraplar1aa 
mlkes olan ıevimli .. Ulusal 
Birlik., bu mes' eleyi beledi· 
yenin dikkat nazarına korsa 
benim ıibi fakir in1anların 
dua11nı almıt olar. Bilvesile 
saygılarımı sunarım. 

le kabul etsin!" . ' • • 
- Çekoılovakya Batbakanı 

Milja matbuat müme11illeri· 
ne verdiii izahat, Ma•riı · 
tan basınında çok derin 
akisler bırakmııtır. Gazete· 
ler, bu fikirlerin yeni olma
dıjını, bilikis Çekoslovak 
hBkilmeti kadar eski olda
juau ı6ylemektedir. 

zaten hayalimde k 
bu kadar güzel bir 
yaratmışhml Ah. ~Se• 
peri kadınına çok bel 
sun .. Stefaa da ban• 
den senin güzelliğiad 
seder dururdu: 

- Haydi oğlum b 
biran evvel gitmek 

Okurlarınızdan 
olduğunu unutma! 

- Doğru anneciii 
zel bir firar plinı ba~ı 
Fakat Stefanı ne yap• 
Stefan ne oldu? Ner 
Yukarıdan bir gllriUtl 
dum, çok endiıe içiD 
anneciğim! 

Veronik oğlunun b 
ditesine doiradan d 
cevab vermedi. Yala• 

- Oğl•m .. Sana if~ 
lecek çok ıırlarım var. 
de çok mtıthiı. Fak 
anda bizim PriOre'ye 
mız herıeydea evvel 
dır. Bu cadı kadın ya 
toplayacak nerdeyae 
relecektir, dedi . 

(Devam ed 
~~--tH•-.+t~~-__. 

Prens 
• 

Belgrad'da 
döudo 

Belırad, 10 ( RadJ• 
Saltanat nailli prea• 
dlln Pariı'ten buraya 
mittir. 

Petrol ambar 
Rapor sah gOJI 

verilecek 
-Paris, 1 O (Radyo) ..

nevre' den lıaber ver 
Petrol ambarıoıu meı' 
tetkik eden komite, t 
etmiı oldutu raporll 
gDall (Yarın) 18 ler k 
sine verecektir. · 

Cellad göloo 
; 

• 
vazıyet 

Küçllk ve bllyllk M 
reıia taımaıile su al 
kalan köyler halkına 
yardıma devam etme 
Naime köyü halkının 
yere nakli iti tama111"1 
tirilmiıtir. 

Kızılay, seyllpzedel• 
cak yemek vermektedir• 
diz çevreıi ile Bur 
b6lgesi de ıular altınd 
lunmaktadır. Y ajmar.-
vamı iıaliade seylip 
ıinin ıeniıliyecejiadeO 
kulmaktadır. 

Son dakika: 

Hsbeş • 
1 

paratorut 
başında 

lıtaabul 10 (Özel) -
ıiye bombardımanı 6S 
ka silrmllt ve çok zır• 
kanlı olmuıtur. 
Bombardıman ıırasınd 

parator sarayına 

atan tayyarelere karf 
açan tayyare topunu 
idare et mittir. 


