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Paris Proje i, Dün Her iki Devlete Bildirildi .. Adis Ah 
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Tasarruf Paris Projesi Nihayet Don ltalya 

8 
ve Rahepllan'a Tebliğ Edildi 

ayramı 

01
:g::!:r.-· :ı-:.yh-.:'.~ .. ·~:= Ingiliz Kabinesi Projeyi Tadilatla 

01"::a;;,. ...... aı d••ltea ıa Kabul Etmiştir. M. Mussolini'nin 
llolua71 l7lce aklıauu yerleı · ~ k ~ u 
tirmek lb•m= Muvaıa atı . muluyor! 

Ta•rruf etmek, aç kalmak 
demek deglldfr. T111rrof ıadece ---~------•----------
Jor~anını göre •y•ıını u11•m•k, Teklifler Çok Gizli Tutuluyormuş. Fransız Gazeteleri, 
)organın uca ile 171klırsmıs 
•ru1Dc1a bir pa1 bırakmak Teklif terin Habeş'lerce Redıledileceğini Yazıyorlar. 
elemektir. 

Ulaı ldbıdle baglu din)'•· 
Dıu eu zeogln uluıu Franııa 

lardır. Fraaııs'lar da bunu an · 
eak yorganın ucu ile ayakları 

ıruaada bir pay bırakarak yap 
11111lardır. Fraaaa'da hiçbir Aile 
7oktor ki, lyl·kGUl kauacana 
gGre kendlılae bir bldce yap 
ID•t H bitin maıraf tarını bu 
badeeye ayclarmat olmuın!.. 

Bu i'DDllll tile b6cle.inla 
e .... fQclar: 

Her a7a lld baaeaa dcak 
7Qıcle yelmlt betini yemek •e 
daba faalııa lı:abll olmaıaa, 

JG&de yirmi betf•I mutlaka 
anırmak!.. Fnnm'ları batla 
•ıayuaa baakerlerf haline ge · 
drea ar, itte baclar. 

Oa aeae enelkf Tlrklye'yl 
bir defa gGzlmlıla Ga6ade 
caalandanbm: 

ladkW barW.den yeni çık· 

llllftık, bitin •emlek111t bir 
7aagıa yerine benslyorda. Yol· 
larım.. yokta, demlryollarımı• 

lbd7acamıııa yelde ylrmlılal 

bile &atmla edemiyordu. Ve 
IOlu'a b .... dea acıkb11 olarak 
lalç ,.,...... yokta: Meml11keal 
..... 1 imar edecell&, dl7e dl· 
t1Ddqtm6a samaa, .. ,kan 
... ba blrblrlmt.. baluyor, gGı· 

• lerlml.t yaln•• tlqarıya ~Tiri · 
yordak. f..Aer eaebller blae 

1 termeye ptlrmeılene kabil 
I• detil memleketi liDH e•eml· 
" Jecellı, yollanmım, demiryol· 

lanmım yapam119m1tı, diyor· 
dak. 

Bagla aradaa lam o• eene ....... 
B6kdmet meaılekette eaebl 

ka...-~ı.n ı.ra6adaa lfl•ll· 
lea bltlD demlryoll.naı •••• 
•lmıı. yeniden lçbla kllar 
kllometıellk domlryola yaptır· 
-.,, Ylllyetlerdekl bltOa yollar, 
hemen hemea lı:tmllea yealdea 
Jıptınlmıı, yabad bl90lmı .. 

1 ._b nreue ta•lr etdrllmlıalr. 
O• eene eHel yaagın yerba· 

1 den farkı elmıyaa teblrlerlmb 
bagb gealt yollan. yepyeal 
bla.ıutıe bir mamare beline 

• gelmlttlr. 
Ve b6t6D ba m6ddet ur· 

faada hlkdmet cb.-ıadaa oa 
Plrabk bile bir lltlkn• yap· 
lllıaaaut. memlekette ne Yleada 
Mrllmifee beptlnl J8 b6dce· 

- Sonu 5 inci yüıul.~ -

Paris'ıe Kon.kord 'ltöpriJlü 

P1rlı ı ı (Radyo) - Gln6D mtlltiaua Ingllls kıblneılaln 
çok mlblm btr htdfaeıl, in matafakat kann Fnnea'ya reı · 
glllı kabfDetl tarafındaa Sa men tebU& olunm111ıu. 
mael &od· Lanl kanrının Parlı - Ceanre'de alullar 
ıa..Uk " tıballdlr. 109eıe1I genel aekreterlltl ile 

M. La•al din uat l~ n muhtelif lly•I ıeeekktUler .. 
18,40 ıı, laglltere'aln Pırtı Bitler ıraıında bir çok temıı· 
aeflri Slr Jorj Klark ile Sfr lır yıpalmıttır. Ba temularaa 
v •• Sltan lı:lbal etmlttlr. Bu - Şonu 5 inci sahi/ede -

' Projede 
Y apılao Tadilat! 

Londra, 11 (A.A) - Havaı 

ajaaıı aytanoıo ö&rendiğioe göre 
İngiliz kabineainin Lanl • Boar 
plimnda yapalmannı iıtediAi de· 
Aiıik.lilderio ehemmiyeti büyük 
değildir. 

1 - Gözden geçirilerek ta· 
dil edilmit olan proje ltalya'ya 
aul projenin Tlgre'de vermekte 
olduğu uaırideo daha az arazi 
Yermektedir. Babefiıtan Akıum'u 

muhafaza elmekle kalmayacak, 
Adigradı da muhafaza edecektir. 

2 - halyanlann illimanna 
•tık hınkılaeak olan bölge mil· 
Jetler cemiyetinin mümeaeilleri 
tuafmdaa kontrol edilecek. ve 
Nee fein ~ albılda ka· 
lacaktır. 

3 - t•ltere kabiaeai, hal· 
ya 'ya Tigre'den bir mikdar arazi 
ve Babefiatm'• Kmldeniadeu bir 
mahreç •erilmeaioin arasi müba· 
deleai mahiyetinde olması ve ba 
•eçbile ıagiltere'aia mCltecavize 
makifat venniı olmakla muaheze 
edilmeai imk.ioınıa bıralulmama81 
huuıuoda ıarar etmektedir. 

Anadolu - Bu ıadilit yapal· 
••ıt.n. 

\.. 
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Her iki Orduda iaşe Darlığı HOktlm Stlrllyor! ·· 

imparator,: Projeyi Kabul Etmiyor, 
Sonuna Kadar IMücadele ~decek! 

Mareşal Badoglio, Taarruzdan Evvel iaşe Servisleri 
Arasında irtibat 1fesisine Çalışıyor! 

Lon*at 11 (Radyo) - Adil kanetlerl için de yeni enık 
Abıba'da mlhlm bir kaynak· tedbirleri abamın suart gG 
tllll haber •erlldllfae gGre; r6lmektedlr. Royter mababl· 
Babef blkdmetf; Cenene, Pa· rladea gelen ıelgnf lan gGre, 
rlı, Loadn n Adlı·Ababa'da Mare .. l Badoglio hlylk .. 
hayret ayandınn •n ... ma pro· kaa•ı harekete bıtla1Dadu e•el 
jell•lı m6teeaYl•e mlkafaı Hr· late aenleled an11ada irtibat 
mek tekllade bq.byank bbal temin edtlmealne kanr Hr•ft 
etmlyeeet'al blldlraalttlr. balaamaktadır. 

Loadraya gGaderllea bir n · Lonm, ıı (Radyo)- TeJld 
dbcla imparator; aeferberlllf ,,dlldlline gGre; Babetfııan'ıa 
•e ılel barekAtı laglllı'lerla Londra elelll dıt babnbAına 
teklif 1 lserlDe ıert bankbAJaı giderek, Babeflltaa topnlı:la· 
batarlatİDakta •e ba 1areıle bir na• blrtek ltalyan aeferl bu· 
bal teklini kabul etmekdenae. laadakça lmpantoran herhangi 
IODDM kadar mlcaclele •tmele bir nlh mbukereelne kat'iyen 
brar nrmlı olduıaaa bildir· yua8fmıy9Ca1ıaı •e ba gibi tek· 
mektedlr. Habe# hükilmdarı IU lerl re•dedocegial bildir· 

Auaara 11 (Radyo) - Ma· tetkllAtlaadırmak 6lre bir ge· mittir. 
r8fll BacloAllo blt6a cephe· nel mlfetdtllk karalmaıtnr. Ogaden'la İlal7a'ya terki 
yl tef dt etmlı H bt'i tur· Eauea peku ukerl mncud teklif ine gellace; bu ga7rl ka· 
ru lıuırbklarlyle meıgal ol· olan Babe ... taD'ıa hant ftaemU bili kabnl addedilmektedir. 
maıtar. Tlgr•'•e çete' mabıre· kunetlerlne bile iham olan Ç6nktl ltalyı; burada hiçbir 
heleri olmattar. gıdalın balmskı. sorlak çek· ukerl mu•af faklyet elde ede· 

Londn 11 (Rad70) - Da· ti~ bildirilmektedir. memlıtlr, bilen Delllye'de bu· 
betlltaa'da laee me1'elell o ka· laee 11kıabllada blru daha laaaa lmpiRIOr tekUf lerl ret· 
da nblaallf'Dltdr ki; ba iti baf lf r1ıl7ette balan ItalJID men oıreamlı dellldlr. 

Atf!in_Q.ikimi 
;"Napolyon Bonapart'ın Hind Yol 

Ve Mısır ,g)Maceraları,, 
-;;ANADOLU,,t ; okurlanna] yeni bir tarihi 
tefrika •ermektedir. Napolyon Bonapart'ın ha· 
yatı, eatereıaa maceralar, fevkalidelikler, a~k 
ve çapkınlıklar, haıb •e kanla doludur. Tefri· 

kada, bGtüo bunları, çok güzel bir üslubdan 
merak, heyecan ve &4!\'k içinde okuyacakeıoız. 

Napolyon Booaparfın Mııır aeferi Otmanh 
tarihi ile de yakından allikaderdır 

Rugan 4 OncO Sahife-
m izde Bulacaksınız. 

Antraii'İt Fabrikamız Açılırken 

Ekonomi Bakanı Bir 
Söylev Verdi. 

Fabrika 1,5 Milyon Liraya Çıkmıttır. Ki 
işi Millet Lehine Olarak Halledilecektir. 

Zonguldak antrasit fabrikası ı·c 

Zonguldak, 10 (A.A) - Eko· 
noml bakaaı Celil Bayar anıra· 
ılı fabrlkuının aoıbt tGrealade 
•lıdakl aa1lnl •ermfıtir: 

Se•glll •atmndaılanm; 
Camurlyet bClkdmetlnln bl 

rlnel beı aenellk endlltrl pro· 
gramına at.bil olan birinci TClrk 
ıntrult fabrllı:uını ılslerla ııeak 

hGlnl kabalClatls ıruıada hah· 
al19rbkla ao-yoram. Fabrika 
balk•ıada lıteditfnls mıl6matı 

•lthlyeHu •l••lardan dinledi 
•I•. Fabrika hlrboçok milyon 
Uta He •icada gelmfıtlr. Azami 

Ekonomı Bakunı Celdl Bay 
kapaalteel 60,000 ton mlk 
dadu. Memleket mClclafua 
mClbtıç oldaAamos mad 
blse •ermektedir. fabrika 
dl~ ilk mahıol ile Ye 1 
nktleılade ba mıb1Dl ise 
yapılan fenni tahlillere 
moHffakıyetlnl gGetermlttlr • 
mek oluyor ki birinci Tlrk 
traıh fabrlkaaı monffak ol 
bir eıer eayılablllr. Ancak 
leket ihtiyacının bayakl 
beeab edince bono bir ilk 
olarak kabul ederiz. Datl• 

- Sonu 5 inci yiiMle -

Mısır Kabinesi Nihayet 
istifa Etti. 

Parti Şefleri Topla;arak Mısır Halkına 
Beyanname Neşredecekler! 
-------

Kahire, 11 (Radyo) - Ka· kabfneal Nealml papaın rly 
bine lıatf .. ını krala •ermfıdr. tinde toplmmıı n •ufyed 

lıtuıbul, 11 (Ôsel) - Ka· kik etmfttfr. 
hlre'dea abnan haberlere göre, Romı'dan nrllen bir la 
Mııır ıl7aıl partileri relıleri bir gGre de Neılml paıa, İagllten 
içtimada 11 laglllı'lerln 1930 da aleyhine muhalefetin n 
Tilcade getlrllea kanunu etad· k•r•r hakkında hiçbir n 
Din &atblkfnf kabal etmeleri,. auar gGıtermemlttlr •e bir 
lllumana bnr nrmlfdr. kabine buhrana gayri lı:abill lt-

Ba lfdmadu 10an, ll111r - Lüıf en ,evirin~ --
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Yurddaş! 

Iktısat ve Tasarruf Haf
tası Bugün Başlıyor! 

Ulueal ekonomi n yeril mala 
batt111 bogGo baelıyacaktır. Bir 
kaç gan evvel '9lllyette ilbay 
Fuh Galeç'fn baekanlığında 
toplenan oloeal ekonomi '9e 
yerli malı kurumu yônetlm 
kurala hıftı programını aon 
teklini vermfotll". Bafra içinde 
tamamen yeril mallardın olmak 
bere Titrin mQeabak111 tertlb 
edilecektir. 

Program eodor: 
1 - Hıftamuıın ilk gftnQ 

• ~ btlUln evler Te dGkUnlar bay· 
raklırla ve vecl:r.elerle aftale· 

e necektlr. 
2 - Haftanın denmı mftd· 

detlnce matbuatla azamt eektl· 
de aeerlyat Te propaganda yı . 
palıcak 0Propagandanın e111ını 

meyYalarımıs, mUH mamoltt 
Ye tıaarrof teekU edtıcektlr . ., 

3 - Halkımızı y_,rlJ malına 

•e tuarrofı &e'9k için edip ve 
plrlerlmJıden kıymetli yazılar 

temin edileceği gibi incir, 
'lbtlm, fındık ve1&lr me1vaları· 
mız hakbndı ilmi yazılar yaz 
mak için de etlbba odıaını 
mancHt edflmfetlr. 

4 - Bfttftn nHhl nakliye· 
ya ve lııaıyonlara gasl oo, kah 
nhıne ve ılnemı gibi halkın 
toplandığı yerlere merkezden 
glndeıllecek olan le•halar tı· 
Uk edilecektir. 

5 - Hıf lama devam ettiği 

mlddetce pırtl hatipler heyeti 
ıuıfındıa montHım btr prog· 
ımm altındı ıemt ıemt halkın 

lopla bolonıcağı mftnatf p yer· 
lerde konferanslar verllecektlr. 

6 - hıf tının ilk gftnft 
•ıtftn kahvehane ve gazino· 
larda çay' kıhn yerine aıftm, 
incir, portıkal gibi yerlJ mey· 
Yelerlmlzln nrllmeıl temin 
olanıe1ktır. 

7 - Yerli malı ve mımo · 

lttlle 'fhrlnlerlnl en iyi aClB 

llDıptır. 

' Kıblre'den gelen lklncJ bir 
ı 'baber de İoglhere'oln; Mısır 

fnkaltde komiseri kabinenin 
iltifatının ônftne geçmeğe ça· 
btmaktıdır. 

Parla'ıen nrflen bir haber, 
Neılml pıeanın latifaeını bil · 
ıllrmektedir. 

~ıblae relıl lıtlfıa1Ddan ev 
rel, loglltere'den tıtenllen ce· 
rab gelmedikçe ldarel hftkume· 
tin kabil olamıyıcııını ıöyle· 

mittir. 
Kahire 11 (A.A) - Yarın 

>lttln parti tef lerl Hılkevl nde 
oplanacaklardır. Bu toplantıda 

• 1 

1 1 
l923 kanonu eaaalslnln yenldeo 
cra mevkllne konmanniıl dair 
lrala veıllecek latldı ile Mıeır 
aruında bir muahede yapılmaeı 
çln m01akerelere başlanılmıeı 

ukkındı df 4er bir lııılda gö 
lf6lecektlr. Bundan sonra ay· 
lıca MHır bılkanı hlı abtın bir 
>eyanaıme kaleme ahnacakt11. 
Bagan herhalde partilerin mftt· 
erek bir cephe halinde top 
anmaları dolıyıslyle bir kaç 
Jfak hAdlse müstesna 11kl n 

• 1 ;eçmletlr. Siyasal mahal il, in. 
ı 1 ~ltere Mmr'ın isteklerini 

tabul eder etmez bfttftn teza · 
dlrlerfo '9e çarpı~maların der · 
ıal biteceğini tebarOı ettirmek· 
edirler. Söylendl~lne göre pır· 

1 eef led ~imdlki halde bir 
eni kabine teekUJnl Qzerlerlne 
lmak lıtememekte Te bir za 
aaa lçla maYakkat bir kabine 

llyenler araaıada '9ltrln mftea
bakası yıpılacık ve birinci 
gelenlere madalya n takdir· 
name nrllecektlr. 

8 - Mekteplerde yazı ma 
aabık11ı yıpılıcak ve ekonomi 
n yerli malı meuuu azerlnde 
möaımereler, tertip, piyesler 
temeli ettirilecektir. 

9 - Yeril mıh mırıı ve 
notıaı maetabkem mevki muzı· 
k11ına bGUln mekteplere ve 
moalkf evleri ne tevdi edile· 
cektlr 

1 O - Camilerde nlzler ta· 
rafından oloaal ekonomiden. 
yrrll mıhndın, n tıaarroftın 
bıhaedUmeel mftftalftk yolu ile 
temin edllmletlr. 

11 - 14 Blrlnclktnun Co· 
marteal gOna saat 15 de bfttftn 
kız n erkek, lise, moıtlfm, 
aan'at, ticaret, tınetltft ve ortı· 

mekteplerUe Ukmelueplerden 
slolerl mftHlt olan talebenin 
ve bGUlD eınıf teeekkallerlnln 
ve hıf kın lttlraklle Comurlyet 
meydınındı Atıtftrk'ün anıtı 

altında bir toplanma yapıla· 

cıkıır. Bu kurumun İıı.nlr eu· 
besi idare heyetf namına bir 
zat, parti hatipler heyetinden 
birer zat gayemls etrafında ılSı 

ıôyUyecek, ilbay Fazlı Galeç 
bunlıra cevab Terecekılr. Matea· 
klben orada hazır bohınae1k 

olan mftatıhkem mevki muzl · 
k111 tarafındın yerli mıh mareı 
çalınacak ve mıreı ôğrenmle 
olan talebe n halk mnalbya 
lttlrak edecektir, Mart bittikten 
ıonra merasime nihayet nrfJe
cek n Ulu Atatftrk'e, Bıt•ekl· 
llmlze, Kamutayı, Ekonomi hı· 

kanhğma ve merkezi omomlye 
telgraflar çekilecektir. 

l~ - Haftanın ıon gftnGode 
Halke'flnde parti bıekınının 
mftnHf p gôreceğl surette bir 
mft&1mere uya konıer Terlle
cektir. 

kurulması ırzoaundı bulanmak· 
ıadırlır. 

Kahire, 11 (Radyo) - Mmr 
hAdlıelerl, tlmdlye kıdır gl\rft 
len ve bir mftddet ıonra ıftkti· 
net balın hAdlaelere hiç ben· 
sememektedlr. 

A.IAkıdarların nrdlklerl le· 
mfnata gôre, Mıaır'lılır her ne 
oloraa olaoo lıtlklllfyetlerlni 

elde etmek için neticeye kıdar 
mfte1deleye karar vermlt balo· 
nuyorlar. 

Kahire 11 (Radyo) - So 
kaklarda hılkın heyecanı dftn 
de devam eımletlr. Vıbim bir 
hAdlae olmımıetar. Yarın bO· 
ıon partilerin delegeleri Krala 
aonulıcak mlllt cebhe bildiri· 
ğlnln metnini kararlıetırmak 

tızere toplıaıcıldardır. 

Kahire ll(R•dyo)-Şlmdl Sııt 
14. Kabine saat dokozdanbert 
toplantı halindedir. 

Kahire l1 (Radyo) - Saat 
15. Kabine lıtlfı etmfotlr. 

Kahire 11 (Radyo) - Roy· 
ter Ajınaının l\ğrendfğlne gôre 
Io~lltere hftktlmetl 1923 temel 
yasHınm iadesine muhalefet 
etmlyecektlr. 

Haşmet Oolge 
Genel Direktör Oldu 

latanbnl 11 (özel) - lımtr 
llmın leleri genel dlrektôrlft. 
ğfine vekil olırak genel direk· 
törlftk Tr zlfeainl gôren İsmlr 
Uoıao l~lerl yırgenel dlrektiJra 
Hıımea DııUge atumıtt1r. 

( Güırııürıı TeOya~o Halb 

Suikasd Tahkikatı Devamda! 
Heyetimiz, Hudud üzerinde Tetkikler Yaptı. 

İetanbol, 11 (Özel) - Verilen haberlere gôre, Atıtftrk'e yıpılmık latenea ıulkaıd mftn11ebetlle 
Suriye hftkılmetl tara6ndan elde edilen bazı nrakı gôrmek -.e tetkiklerde bulanmak ftıere Beyrut 
Te Şam'• gltmlt olın emnlyer umum mftdftrG rlyaıetlndeki heyet; Suriye · Tarklye hududu ftze· 
rinde de b111 tetkikler yıpmıttır. Heyet; Beyroı, K.udftı te Hayfı konıoloalarımızla da gOrlımtııtftr. - . . . 

ümid Etmediği Proje, Italya'ya 
Zaferler Getirdi, Deniliyor. 

Bazı fngiliz Gazeteleri Hokômete Çatıyolar .. 
Parl,., 11 (Rıdyo) - Bu 

Hbıhkl g1Zeteler Lnıl . Hoar 
projeııloin Italya'yı kartı yapıl · 

m111 mlmkCln olan fedıkblık-

ların en ıon haddini buldoğu·f 
nu y11mıktad!rlar. 

Pati Parlslyeu diyor ki: 
"İtalya t11&nur olunıbilece· 

Uluslar Sosyetesi 
Avrupa Muvazenesini Bozuyor ve 
Avrupayı Harbe Sorokliyormuş! 

Losan, 11 (Rıdyo) - G11et dô Lôzan, Uloılır ıoıyetealnln 

meaalılnl tetkik etmekte n ıoıyetenla baklkt rollnl unottoğono 
ya1mıkta n: 

Zecd tedbirler tetdld edildiği takdirde, oloılır to1yeteal A~· 
rupa movazenednln bo•ulmuına, yeni harblere ılrlklenmeılne 
ıebeb olıe1ktır. 

»l .. tçre bakt\metl bu hoaoata çok lhllyath hareket etmelidir.,, 
Demektedir. 

Prens P ole Suikasd Ha-
zırlandığı Yalandır. 

Bu Haberi Koinonistler Çıkardı 
ve Kurıımları Feshedildi. 

•• 1 

Belgrad 11 (Radyo) - YogoıJa•ya aaltanat naibi prenı 

Pol'e kartı bir ıulkaıd tertlb edlldlil hakkındı gaıetelerde 
çıkın haberler reamen yalanlanmaktadır. 

Yapılan tahkikat neticesinde ba haberin komtınlat korumu 
tarafındın çıkarıldığı ınlaeılmıe ve bo korum feahedllmlttlr. 

Yunan Kralının, Meclisin Feshine 
Taraftar Olduğu Söyleniyor .. 

1ııanbul, 11 (Özel) - Yanın LtberaJ fırkuı relıl M. Sofollı, 
meb'uaan mecllalnln fethini n yeni lntlbabat yıpılmuı lftıomono 

eôylemfetlr. 
Ahali paralel relıl M. Çaldırls lıe, mecllala feshine lftzom 

olmıdığt kınaatını ileri aftrmeluedfr. 
Maamaflh, krahn mecllıln teııbtae taraftır oldojo tıbmln 

edilmektedir. 
Parla, 11 (Radyo) - Atlnı'dın haber Hrlllyor: 
Y onan baebıkanı M. Demlrcle, bogftn liberaller bııkanı M. 

SofuUa'I kabul etmlt "" kendlatle uzan mftddet konuemoetur. 
Mftıyft Sofollı, parlAmentonun herhılde feıhedilmeılnl ve yeni 

seçimin ençok Nl11ndı b~ılımuını lıtemfıtlr. M. Çaldarl, pult 
menıonun feahedllmemeıl hıkkındakl nazar noktuındı maalrdlr. 

Baebakan Maıyft Demlrclı, pırlAmentonon, yalnız yılbaıındın 
ıonra bir defaya mabtoı ol mık lıere toplıaabileceğtnl eôylemf eti r. 

Tayyare Piyangosu 

Jıtınbul 11 Özel) - Tay· 
yare plyıogoıu bogClo Tepe· 
bıeındı Asri ılnemıda çekil 
meğe baolınmıehr. Bogfto kı 
zanın numaraları blldlrlyorom. 
Keefdeye yarın da devam edl· 
lecektir: 

10 Bin Lira 
9614 ve 13658 

Numaralara 
1000 er Lira 

ğlnden çok faslı eeyler elde 
etmektedir. Iıalyan'lar Afrlka'da 
Uerleyeblldlklerl kıdar ilerle· 
mlelerdlr; dıhı fulı ilerlerse 
bunlan dı kıybedeceklerdlr. 

Bôyle bir samanda hazlflınan 

hu proje, İtalya için ftmld edil· 
mlyen bir ztferdlr.,, 

Mıten g11eteıl; 18 ler komi. 
teılnln yarınki Coplınııaının 

hiçbir mahiyeti kılmadıgını 

y11ıyor: 

Jprnal; 
- Yeni proje yalnıa Hıbe· 

tlatanın latlkllllal feda etmiyor, 
ltalya'ya hayalinde yatatmıdığı 
ırasfyl de nrlyor. 

Demekte n M. BaldTln'ln 
bu mee'eleyl tahılı kadar hl· 
tlrmlye 11mettlAlnl lllTe ediyor. 

Ön pzeıeıl; yeni projenin; 
İngiliz dıt lıleırl bakanhğı aek· 
reterlnln de ıöyledlğl gibi, mıt· 
baaıa ıbeden haberlerin yanlıı 
olduğunu ve İtalya'1• tahmin· 
dea fula tHIHt Yertldlttala 
doğru olmadığını e11111r; oldn· 
ğunu yasıyor. 

Londrı, 11 (Radyo) - la 
gllfı Franıız teklif !erinin hıkf ki 
mıbiyetl hlllumemeılne raA· 
men ~aaeteler ha.kftmete kare• 
tfddetlf neerlyıt Jllpmılttadırlar. 

Sunday Ebprea; Franıız . 

İngllls teklif lerl MoıaoUnf'ye, 
hiç Omld ôlmedlğl bir zamanda 
en boyak saferi kıunclırdı· 

ğını yasıyor. 

Deyll Berald; hftkumete kareı 
elddetU bir Unn kullanmakta 
Te yeni proje mltacariae, le· 
cavftzde bulunduğu için en iyi 
bir mlktfatı verdlAlnl y• z 
maktadır. 

3424 3741. 4362 
7119 7255 7~85 

21707 7650 
500 Lira kazananlar 8856 

8068 
9638 

8586 8843 
10106 10308 

30000 Lira 

1601 
15000 Lira 

1871 3202 5619 7257 10320 
7430 9974 12322 1~770 1~499 

13904 19265 15960 
150 Lira kazananlar 18563 

2730 11089 12012 12838 21151 
1433j t5ö69 17398 17465 25564 
18109 19i80 19888 19938 

10869 11103 11359 
16045 15202 15801 
16841 17742 18285 
20108 20206 20796 
21993 22963 25065 
~5854 26492 28076 
28390 29789 

eırDeırö 
C. H. P. 

Kamutay Grubu 
Toplantısı .. 

Ankara, 11 (A.A) - C.H.f 
kamutay grubu idare heye 
bıekınbğından: 

C.H.P. kamutay grobu bugM 
Dr. Cemal Tunca'nın baekanlı 
ğında toplandı. Bir vazife gr, 
zlalnden ve .kıaa bir latlrahll 
teo avd.,t eden bıtbakan lım,i 
İnOnft, genel ılyaıa ve arııolw 
... dorum hakkında parti uı 
mftsakerelerde bulonmoetur. 

Koba'da 
Kargaşalıklar 

Parla 11 (Radyo) - K.abl 
dı yeni hidlıeler olmootaı 

Dlktatôr Pıtlatı, nslyetl kat' 
tırmığa çalıııyor. 

Feci Bir 
Tayyare ~ Kazası 

Londra 11 (Radyo) - To 
kinde feci bir tayyare kud 
olmoe, ondôrt kiti Olmletlr· 
Ank11 altındın çıkarılan ce~ 

ıedler tıDJnmıyacık bir hald• 
bulunmaktadır. Senelerdenberl 
İngllterede bu kadar feci blı 
tayyare kı11aı olmamııbr. 

Ankara Barajına 
Su Akıtıldı .. 

ı. 
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lllMHlllll Birinci kin un l ~ ······················· . . ...................................... . .. 
Taşlar: 

Şarbaya Mektup 
Sevgili ş01 ba) ımız; 

Ş E H İ R H A e· E R LE R i 
---------~--....---..... -~~·-- ~----
Eski To-
ıonler Toplanıyor 

••••• 

iki Kişiyi 
öldO.rmOştQ. 

••••• 

Birgürı otomobilinden in , 
herkes gibi bir otobüse bin; 
Kordona dogru bir gezinti yap. 
Bindigin otobüs birinci kor· 
dondaki tamirat dolayısile Pa· 
•aport ı•apur iskelesinin karşı· 
aından ikinci kordona sapacak 
ve Cumuriyet alanında tekrar 
birinci kordona ulaşacaktır. 

Heyet Yakında 
Istanbula D6necek 

Geçen n enelld 18ne gerek 
mlıtıhıtl elinde kılmıt ve 

gerekıe bankalara terhin edil· 
mlı.ı olan tGtGnlerl lnhlıar 

ldıreıl namına 1atın almak için 
ıehrlmlme gelmlı olan heyet; 
inhisar baımadarllğlnde ça. 
hı.ımaktadır. Heyet; bu ~lbl 

tGtlnlerden çoğunu 1aıın al· 
mıttır. Yakında mesalılnl tona 
frdlrecek n İstanbula daae· 
cektlr. 

Fırıncılar Kooperatifi 
Ucuz Ekmek Çıkaracak. 

Sabri DlSrı: Yıl, flç 

Don Akşam Belediyede Fırıncılar Aya MahkOm o:-::-ıd-=-u-=-ıı.ı:-

Göreceksin ki: bindiğin oto 
büs; ikinci kordonu geçerken 
bozuk kal4ırımlar üzerinde 
ıarstla, gıcırdaya. egrile büğ· 
rüle fırtmaya tutulmuş bir sa· 
lapuryaya benziyecekıir. 

Bir Toplantı Yaptılar. 

Şayed karnınız tok olarak 
otobüse binmişseniz feci sar· 
sıntıdan yediklerinizi hazme· 

deceksiniz. 
Eğer benim gibi, sallanan 

mutlaka aişleriniz de varsa 
zant;ırtıdan dökülecektir! 

Orası ikiyü::. metrelik bir 
yoldur. iki usta, dört amele 
bir günde o bozuk kaldınmlan 
onarabilirler. Birinci kordonun 
tamiri bitsin diye bekleme. 
Çünkü orasının hele bu mev 
simde biteceğini sanmıyoruz. 

Bize bu lütfü yaparsan sa· 
. bah akşam sarsırıtıdan, devril 

nıe ve kırılma tehlikesinden 
bizleri kurtardığından dolayı, 
çoluğumuzun , çocuğumuzun 

dualarını almış olursun; sev 

gili şarbayımı:.:. 
Sapan 

Ekonomik 
Buhranın izalesi. 

Beynelmilel Ticaret Odası 
Tark: ulusal komlreıdnln lıtan· 
bul'da yapılacık yıllık toplan· 
t11ında ıehrlmls Ticaret Odaııı 
nAmına Bef I CelAl'ın delege 
olarak ıeçlldl~lnl yasmııtık. 

Arıııulu11l Ticaret Odasının 
ıon zamınlerdald umum! faa· 
liyetl ve buhranın blHn evvel 
lzaleıl oluılar ıoıyeteıl \'e muh 
telif bGkdmetler nezdlndekl te 
ı.ıebbGelerl hakkında deleJe ta 
rafından Odayı çok değerli ra 
porlar gelmlıtlr. 

Odı; bu rıporlın aylık ben 
tenle. ine bıncıktır. 

Manisa'da 
Turing ve Eski Eserler 

Atatnrk Heykeli, lzmir A!larıatlka mohlblerl 

Meyvacılık ve Hastane cemiyeti He Turlog etomobll 

ManiH (özel) - Manlea'da kulabonau fe ,kalAde umumi 

dlklleceğiol yazdığım•• AtatDrk toplınt11arı bu ayıo 17 inci 
heykeli için ullmlı gerekli BBlı gına .11aı 16130 dı hal 
olan haz1rhklırdı bulunmakta· kevl ıılonunda yıpılıcaktar. 
dar. Heykel yerinin nokıalan· Toplantıler vali Fazla Galeç'fn 
masa tçlu araotıroıalar vapıl· başkınlığuıda olıcık, cemiyet 
ID•ktad.r. Vali Murad Germen Ye kolaban ıfmdlye kadar yap· 

Şehrlmlıdekl farancılırdan 

mahlm bir lnımının blrleıerek 
bir kooperatif tetkll ettiklerini 
ve kooperatif in eıaıı nlsamnı· 

meıılnl Bakanlar kurulunca tu 

dik edlldliinl yaamııtık:. 

Kooper1tlf; reıımen teıekktll 

etmlı ve ite baılamıt bulunmak· 
tadır. Dan kooperatife dıbll 

bulunan ekmekçiler belediyede 
bir toplanu yapmaılar ve koo 
peratlf in muhtelif tetebbGılerl 
ve tılerl hakkındı ıarbay ile 

gara,maılerdlr. 

Kooperatifin uııım bir ıe
kllde çab1m111 ve munffak 
olması için mahlm kar1rlar 
alınmııtır. Belediyece kooper1 
tlfe her tirli kolaylıklar ~ô& · 

terllecektlr. Kooperatife dıhll 
olan fmncılar eğer beledlyenlo 
yapmıt oldoAo letebblıleore •l 
raat baaka11 umum madihlQ 
ğanan; banka bogdıylar.nı ıa 

tın alarak un fabrlkHıacLı 

(Jğfltmek ve pfy11aya ucuz on 
ve ekmek çıkarmak için yap 
mıı olduğa teıebbaılerlne •e· 
receoğl cnah geciklree koo 
peratlf pfyHadan bu~dıy 11t1n 

almak Ye ba baAdayı belediye 
an fabrlkaaınıa bir lnımında 
aAGterek acaa an temin etmek 

ve ekmek f latlerlnln ucuzla. 
maııadı amil olmak f lkrtnde. 
dtrler. 

Bu meı'ele de konuıalmuı 
ve belediyece bunun için fırın· 
ealara her ttlrll kolaylıAın gôı· 
terileceıt bUdlrllmlıtir. Banan 
için kooperatif in para balmaıı 
ve bu para ile bu mlhlm ite 
glrlımeıi lhımdır. Kooperatif• 
teı.ıekkll etmtı olduğaaa g6r; 
para balanmaıı gl blrtey o}. 
mıyıcıktır. 

• • • 
Ziraat baaka11ndan alınacak 

buidıyların belediye an fahri 
kaııada Ggldllerek plyuaya 
ocuı aa çıkarılmııı ve bu ıa· 
retle ekmek ffatlnln de acu• 
latalmaaı için beledlyeee zlr11t 
bankası genel dlrekıarlağa ata 
dinde teoebbGılerde bolaaol 
mnıtu. ')imdiye kadar cevab 
nrllrnemlı oldo~u lçlB beledi· 
yece bu mGhlm mea'ele için 
acele mtlnade emri verilmeıl 

hakkındı ttkrar teıP.bbGılerde 

bolunolmoıtor. 

Pehlivan Hasao Artık 
Uslanmış Mı? 

en mGnıslp yer olarak yeni mıo olduğu itlere alt raporlar 
yapılan memleket butaneıl okunacak: ve yeni yıl içinde _, ______ _ 
aadnd" açılacak olan bGyilk yapılacak leler tlzerlnde karar· Tepecikte Yeni mabllede bir - Onlar bana eneli hGcam 

iki K:şiyi öldftren ve iki Kişiyi De 
Yaralıyan Hasan Neler Söyledi 

dl lar alınıcıktır. Ayni ıamanda kadın ytstlndea Çallı Maııafa ~tmltlerdl, ben de kendimi 
meydanlığı garmekte r. ile Deol.11'11 Muıtafayı aldlren 

M ) 
Daim' vl· bo kurumların yeni idare he . mldafaa ettim. Neden hakikati 

anı .. (asel - • ve kardeılerl Neclb'le AU'yl liyeı encOmeni dıg ilçelerinde yetlerl ıeçlleetıktlr. Ba toplan· ıaylemlyor. Demlttlr. Relı: 
11lara memleketin bltGn mel yaralayan Duan pehllnaın y 1 ti d meyvacılığıa latenllen eonuca muhakemeılne din Agarceuda - em n et ' oğraya ıGy · 

•ermeli l"ID Manl11'da btlyGk: nenerleri çaArılmıftar. llyor. 
... denm edllmlıtlr. Geçen duruı· 

bir fidanlık: yıpılmaııına ve bu Detine mada mGddelamaml ıanfaadan Deytnce Duan pehlivan: 
itle fldenhk dlrekt~r6 Repdın - Namu herine oldakıan 

1 1 Menemen caddeılnde mncud ltledlAI suçtan Gttlrl idam ce-
aını.ıaıaıına karar verm fi r. eonra ben de yemin ederim. 

oldoAu haber verilen def inenin ıaeına çarptarılmaaı lııtenea Da· 
FtcLınlıkıa elma, portakal, ar· 6 un pehll•an delilik tak:Udlerl Kanıını da tahld olaraL - · 

l k ı yı"mur ytlaQndeo dtln de arat· " • ...-
mut, fııtık çamı yetlıtlrl ece t r. tınlma11na bı,laaamamııhr. Bu yapmakta deHm etmlfll, din· ğırmıtbaıa. Niye gelmemlı? 
Yeni hastane: def ine için Bulgarlııtan'dm bir ktl mahkemece eahld 11fatiyle Geldn, belki o doArayu IGyler. 

Yeni yapılmakta olan kaııta· Bulgmr avukat _gelmtı .., blzsat dinlenen ıepetçl Emla demle· Demlıtlr. Darotma blttlAln· 
nenin bir gan eni yapııııaın 1 1 1 tir ki·. dea •eleceL daruımada Lanr 

l CeL arat ırma ç n mlracaat etmlı· " • • 
IOoa erdlrllmeıl ve ge e • bildi tir. Yı*morlar keılliace def ine - Bu ev benimdi, iç odalı rllecektlr. 
cumurlyet bayramında açılması araıtarma11na baılaaacaktır. nrdı ve her ıara6 tenekeden 
ıc;ın t1bay1tk tcabedeaıere emtr Panayır Hazırlıkları 
~ermlltlr. Maıeabhlde verilecek Tele~OD yapılmııtı. On bet liraya Da· 
olan perının daha ıtmdlden ıı ean pehlhaaa •tmıtbm. Bir Yeni yıl panayırı için tim· 

Ş• k t M" ) odaıı na Jllen Çal'b Mallafaya diden huarbLlan b8flanmııtır. ss bin llraııı bankada hazır· ır e umeAsİ . 1 
u • lınmııtar. I . D S Deolıll'll Maıtafaya kiraya ver· Dan bunun için Tlrkoflede 

erı e eçildiler.. d d bl L bl ı ı ilçelerde lucelemelerd" bu· mlo, diler o uını a r •a· r 0 P anlı yıpılmıı ve gGrlf· 
lanın il jandarmı komutanı Haber aldığımıu gare, nel dına ldnlamaıtı. Bea kavga meler olmattar. Ba yıl ecnebi 
Şnkflt Akhisar, K1rkağaç bza· ki gCln telefon ılrketlnde ya· eulklerlnl garmedlm. Dıeardan hGkAmetlerln paaayınmıu da· 
larında dı ıeftlı.ıte bulunacaktır. pılan toplantıda mQe11e18aln duydaAoma gare kHpmn ile· ha genlı mlkyuta lttlnld le· 

( · ı devletçe mabayeası mazakere· bebl bu kadın imle. mln edlleetıktir. 
N öhetçi Eczaneler lerlne ittlrak etmek here, Ba ılSsler berine mahkeme 

Şeyh mıhalleılnde kııkarde· 

tinin nlf8nl111 kolacı Ahmed'le 

yoldın geçen maklnlıı H111n'ı 

tabanca k:urıuna ile aıdaren 

Sabrl'oin agarr.esa mahk:emealnde 
mobkemell bltmlı ve darı yıl, 

Qç ay agır hapllne karar Yf'rll 
mittir. Maktul B•11n'ın nre· 

18ıılne 600 lira tasmlnat derll· 
meal de manfık garalmftetftr. 

Cinayette ı~ır tahrik gl\rald6· 
~anden Sıbrl'aln 15 yıllık ha· 

plı eesa11 dart yıl, Aç aya in 
diril mittir. 

Torkof is Dairesi 
Kordonda ticaret odan bina 

ıının Gıerlae bir kat daha 

lnf8 ettirilerek: Tlrkof lı bu 
kııma yerleıtlrllecektlr. Tarko 

Ilı ılmdi ldraladı~ı bir binada 
bulunuyor. Ticaret oda111uı dı 
ha yıkın olma&.: ve ba ıuretle 
ayal samında kiradan •urtol· 
mıt için oda blaası Gserlne 
ClçClacCl bir kat daha lnoaaıoı 
Ekonomi BıkaalıAına tekUf 
etmlttl. Bu teklif bakınlakç• 

muvafık garGlmltUlr. lntaata 
yılında bı,laoacıktar. 

Yıkdırılacak 
Sahihli Arsa 
nzerinde Mftsaadesiz 
Y apfırılan Binalar 

Tepeclk'ıe Kttıdhme cadde· 
tinde milli emlakten bir arsı 

berinde mllıadeılı iç dak: 

••• ve bir H yaptıraa Said, 

Şaban, Receb ve Alaıonyıh 
Receb Sadığın ev ve dlkkAn. 

ları mllU emlAk mtldGrltlilnce 
yıkdırılacaktar. Binaların mtl· 

•adeti• yaptınldıga anlıtıldık· 

tan eonn milli emlAk midir 

llğtl tarafındın bunu yapb· 
nalar aleyhine hukuk mıh· 

kemeelne dava açılmıı ve bu 
cla•a netlcednde binaların kı· 

nan medeninin neırlnden eonra 
yaptanldakları aalaıdmııtı. Mab· 
keme deree.,lerlnden geçen 
kararcLı blnalana yıkdaralmaııına 
htlkmedtlmlıtl. 

Ba karar kat'I tekil almıı 
•• emirle dlkkialana bir 
heyet ôatlnde yıkdmlmuı ka· 
nrlaıtırdmııbr. Kanan mede· 
nlnla neplnden enel yıpılmıı 

olan bu gibi binalar yıkdml· 
makta idi. Fakat kanan medeni; 
herkeeln hakkını mabfoı tut· 
maktadır. YardcLıılarımıı lnıaaı 

için ana meı'elealnde çok m6· 
teyakklı davranmılıdırlar. 

Bu akıam Kemeraltı'nda hediye relıl ile belediye asala · reisi; Ba•n pebllnoa ne dl· 
Blltl, Gtlzelyıh'da Altıntaı, randan ecsıcı Faik ve tlrket yeceglnl ıormut ve Duan; ge· TAYYARE SINEMASI 
Tllklllk'te Fılk, Eırefpap'da madara M. Rap mGmeedl ee• oea danqmalerda Japbgı deli· 
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Fen ilerliyor 

yor. 
Dfto, ANADOLU'da okucla 

Ankara tıbbı adli prQfe 
bir konferans vermlı.ı Bq Is 
feransın ileri ıtırdftğQ tese g 
kad1aların gebellklerl ve çoc 
larla babaları kat'i olarak 
bit edlleblllyormllf . .Meael4, 
dının ldrarınd'n muayyen 
tarda ıhuıyor, her b1Dgt 
tneanı, bir ıııçaoa ztrke 
yormuı. Bu malıluUu bllA 
kesilerek tetk:!k ediliyor, yom 
tahklarrnda bir değl,ik.llk 

mapa, anla91lıyor ki, o ka 
gebedir. 

Babaya gf'llnce, bir 
meuuubahloJ erke~ln kanı t 
kik ediliyor ve babı oğul ol 
olmadıklara meydanı çık•y 

Görültlyor li , fddiı, 

önemlidir. Bu euretltı cemi 
lçiode .. Piç" df'dlğlmlz beıbı 

)ar ı tunif etmek te m6mk. 
o 'ııhllrcekılr. Babı ve ulid 
azerlnde böyle bir te kik 
pılacak olsa, ktmbillr kar11m 
nelu çıkacak? 

Bilmem dik kat ettiniz mi? 

l:ılim ölüler muara göm 
dOkten ıoıua hocalar bir tel 
verirler .. , Ve ölGytl, bıba11 
dt>ğll, aDHIDID iııml ile çag r 
lar.. Çüokü çocuğun o ka 
dan doğdut?u malum, fakat ba 

tarafı leba11ızdır. Baba olar 
Muhammed, All, Büseyln 
ztıkebilir. Fakat ae1b11, baki 
bıba onlar mıdır veya ne 
ıabltth? Şimdi, bo endleenln 
kökü kszrnıyor demt>ktlr. 

Ftn, bu hızlı tlerl,.yfı.ı ara 

da yarJD öbürgün elhrl dı 

birçok Y"nlllld,. r pp:ıcıklır 

Bv meyanda. b!lhaııea 

mes'rlt·stnl dü~Ovüyorum F 
bug6a birçok ba1 vao ve n• 
talla yıılaraaı mGkemme 
tesbit edebiliyor .. Betti lnH 
yatı aıaerlnde bile tıhmln 

pabillyor. 
later mlılob; yarın ôblr' 

meseli bir alet nıutaelle g 
.. çı, cilde bakarak yaşı te 
etmek mGmktın t leon? .. 

Olur mu, olur! Bo takdir 
eyvah kad1Dlerıo 

cek olaulıra! 
Komşunun Sevim, teyse 

Narin, f llo bayın 

Ümld veya bilmem kim; 
diveni yirmiye dayayah on 
yıl oluyor, bir tGrlft yli 
Gçft11c6 b1&1mağıoclın yokan 
çıkamazlar. Sanki dôrl sen 
bir ıene heeıb ederler. 

Brnlm bir tıaıdılım kı• • 
Benden on, onbrt yaı.ı bftytl 
Bet ıene enel sordum: Ylr 
yedi, dedi Ayal yıı.ıtı olda 
muzu eôyledlm. Geçen gaa 
bana &ordu. Otuzlkl ceva 
verdim. Gıliba eski konut 
mızı hatırladı ve afııHıyarak 
dedi billyormoıoz? 

- Nasıl olur, ben yirmi 
klzlne yeni glrdlo.ı!. 

Eırefpıta erzaaelerl açıktır. çllmlolerdfr. ilk hareketlerini bırakarak: .. . ......................................................... _, 
IELHAMRA T~::::~~~:3 BUGCN 

agilo çok Mrimli Macar yıldın F rau zi ska Ga ı ı -.....ww..........-.-........_..,,._.._..,.......,,.......__~~ 
in çok beğenilen, çok alkıılaoan bir 

Küçüli Anne r. 
lr 
D 

•• 
•• 

,.. 
r· 

Norma Cherer .. Frederic March .. Charles Laugton 
Gibi 3 büyük yaldızı 

Sevmeli Yasali Mı? 
Emeal9ls bir gazelllkte olan Fransızca ıözlA filminde göreceksiniz . 

Paramunt Jurnal'da En Son Dünya Haberleri 

Sevimli yıldızın dört 11rkı11, bir ninniai ile dalenen~Ye Kariyoka motifleri ile ihtiıamı 

A d 
temin edilea böyilk bir fantui .. 

ynca Ahi hfııteUr Bia•l'" · • d"d 1 ha h . '"' ın KARM~N operaeından seçılmıı olan na ı e parça ar 
yab •e 11 eeerı olan l:J (Musiki üstadlan ıeriıindeo) 

FOKS ddnyı havadiıleri (Türkçe eözlfi) - MİKİ biltdn tanınmıı ıioema yıld11lannm canlı karikatürleri. 

Bu filme mahsus seanslar: ~ergün 1.4•30 J6,ıs 1s,4o 21 
--::-..-........-..--~-....,,._. ................... ......,.. .................... -~ ..... ~_..,..,......_ ~ Cumarteıı günleri 12,30 14, 
talebe eeanalandır. Paıar gilnfl 19,30 da iliYe eeann verdır. 
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ak'eden: FAfK ŞENSEOD11V """4----------, 
Ateşin Hakimi 

Göı·Oşler 
Sezitler 

Yazan; Eczacı K. Aktaş 

apolyon Bonapart'ın Maceraları Kalb Kalbe Çaprastır? Adis-Ababa'da Büyük Heyecan Var 
BIR1CI KiSiN\ - HINO YOLU 

Kalb kalbe karwu1ır diye bir 
1Gs6aı6z vardır. Bir lnun dlA"er 
blrlnlol candan sever, fakat 
ifade etmez de kar11sındakl de 
ekseriya ayni dugularlar karı•· 

&andakine ba~lJ ohıru bunu 
(Kalb kalbe kartıdır) cClmleeUe 

-1-
Lül;senburg Paşalan 

B~yük inkıl4bın doğurduğa 

Fransız coanırlyetlnln ahıncı 

ı1eneelnln pluvfoz ayının olu· 
nda ·yani 1798 senesi o in şu· 

nan 19 uz onda· "Kuru VA 

ıyıf ytızlü, uzun Te dağınık 

••;lı, kartal buroolo, geniş 

ğızl· 've heyeti mecmoaeil., 
112lm ve lhlırası gösteren çelı 

reli ve mal gözlerloden irade 
fıekırao" gerıç gPneral, baştan · 
bata çamur içinde bulnoan bir 
posta arabasından atladı ve 

ftksem rg sarayıuın medha 
llnde ilerledi. 

Atlarının ter içinde bulunan 
ıırtlarındıu buğular ytıkaelmek· 

le olduğu poeta arabasının 

ılrllc6s0ne sert ve amir bir 
eeıle: 

- Sen, beni burada bekle!. 
Dedi ve acele fı:ıkat salAhl· 

yetil bir yflrilyüşle sarayın iç 
kapılarından birisine giden bir 

1 

dehlizden ilerledi. 
Akıamın onu idi •. Şurada 

borada aeıh olan baynk ve 
ilke fenerler, Marl dö M4'dlçt . 
Din bu earayınınıo geniş daire· 
lertnl aydınlıtıyordo. 

Genç general, merdivenleri 
lklter lklıer, bir cepbeae düe· 
mana ııaldıran ceeor bir asker 
gibi çıktı; geni~ ve çok sQslft 
bir ealona geldi. 

İpPkten, ağır perdeleri indi . 
ıllmlt bGyftk bir kapa önünde, 
eli kılıncının kabzas1Dda, dlm· 
dik T6 selAm vezlyetlnde duran 
bir dragon zabiti nöbet bekli· 
yordu. 

Nöbetçi zabit, kendisine do~· 
na llerllyen adamın ruhlara 
bdar nftfuz eden keskin ve 
tert bakıtı kartııındı lhtlyarıız 
ol•r1k titredi. Do zlıaretl biç 
beklemiyordu; bonon için bu 
ra'ee biraz da hayretten ileri 
pllyorda. Evet, kendisine do&· 
ra gelen general Bonıpart, 

blaat Napolyon Bonapırt'tı! 
Berııeye bakim vaziyette, 

Napolyon Bonıpart, karoıeında 
bir derece fazlı dik dnran 
vagon zabitine: 

- Zıhlı, dedi, dlrektarleri· 
Dl bekllyorl1r1 banda olduğa · 

ma kendilerine blldlr!. 
·zıbitln bu busaıta enelden 

Mı emir aldığı görGnflyordu; 
topukları Ozerlnde dôndO, kı, 

bacının kabzaalle kapıya Qç 

defa fıkaı hlfJfçe Turdu; kapı 
•6men açıldı, krallık zamanın· 
d•nberl perdedarlık yaptığı an 
latılan bir perdedar gôrOnda. 

Nıpol yon, perdedarın ve 11· 

bitin hftrmetkArane eellmlarını 
•akmadan Herlt>dl va direkto 
tar dalreılnlo asıl k•p111oa 
kadar geldi ve hamle eder gibi 
kapıyı açta . İki bOyak ve çok 
ilke Hlzenln yClzlerce mumları 
ile a7dınlanın daireye girdi. 

lkı direktör ve hariciye le 
Jerlae memur Taleryan, kırmızı 
bir Grtil ile ôrtOlmOş mftıtatll 

•• bftylk bir mHanın Gnftnde 
oturuyorlardı. ' 

13 Vendemle karışıklığından, 
e timdi de Avuıturya'hları 

- "'••-• •'dan kurtaran genç gene· 
raH. Fnneı'nın hiklml olan 

D heyet hftrmetle kartıladı. 
Direkıörler bu mcınaaebetle 

meruJm elbisesi glymlı tdller. 
Menılm elblaed, kırması kadf. 

lteyn ipekle n ıama 

ile işlenmiş manto ve ipekten 

genlı bir kemerde• mftrek· 
keptl. Bunun için halk bunlara 
"Lüksemborg Paıalanu unnm· 
nı vermişti. 

Napol,oo bunları seri bir 
nazar i gözden geçirdi; direk· 
törlerln, kendisinin böyle Ani 
geUşiodeo pek memnun olma· 
dıklarım anladı, fakat buna 
hiçbir ebemmfyet vermiyor 
glhl görüadft, ve: 

- Dlrektôr bemşerller! hanı 
tevdi etmff oldoğonoz vazifenin 
hesabını vermek içio geldim. 

Dedi. 
SelQnda Ani olarak hlklm 

olan sO t karo1B1nda, Napol · 
yon sôzftne deHm etti: 

- Ef kı\rı umomlyenln Pi · 
tin ılyaet enırlkalarındın leva· 
hişi karşısında memleketimize 
kartı yapılan bu tecnGzlere 
nihayet nrmek mecburiyetini 
hissettiniz ve beni aumf bir 
glzllllkle Jnglhere'nln btıyak 
bir ordu ile tııtll4s•nı hasırlı· 

ifade ediyoruz. 
Fakat bayana buen öyle 

vaziyetler oloyor ki!.. Meıell, 

iki doıttao birisi karııeındaklne 
1Albealz1 tamimi bir doıtluk 
doyuyor. Ôtekl bu sevgiye kıl· 
mllen arkasını döomftyor değil 
ise de ooun kalbi, bu kalbe 
tam kere• gelmf yor, tc'Syle san· 
tlmctro ile ölçmek IAzımgelse 

kalbin kalbe çapras durduğu 

ltalyan Tayyarelerinin Bombardımanı Bekleniyor 
Londra 11 (Rıdyo) - Royıer aytarı Adlı Ababa'dan bildiriyor: Halk heyecan ve endlıe 1 

dedir. Heran fıılyan uçaklarının bombardımanına lntl111r olunmıktıdır. Şehrin sevk6lceyı not 
larında kamyonlar bekleollmekte, seyyar hastaneler karulmıktadır. Bcıuıo Adle Ababa halkı gece 
uykusuz geçlrmlıtlr. Şimdi ıabıbın sekizidir. Bu zamana kadar civarda hiç bir İtalyan tayya 
gGrCllmemlştlr. 

Geceyi uykaıoı geçiren hıstalar, yorganlarına sarınmıı oldukları halde 
ıenlerlne lnmltletdlr. Doktorlar, hastaların bqındao ayrılmımaktadırlar. 

Şehir halkı ellerinde kazma, kGrek olduğu halde tayyare hGcumlarına kartı korunacık 

haıırlamakta, siperler kazmaktadular. 
Parlı 11 (Radyo) - (Post Parlzlyen) in verdiği mahlmata göre, ltalyıa tayyarelerinin gel 

ğlnden bahılyle Amerlkala'ların verdikleri bir haber, Adlı ·Ababa balkınt bClytlk bir heyecana ıe 
ketmiştir. Herktıs, bulabildiği nıkll Vl&ıtılarına mQracaat ederek ne bahHına olursa olaun 
terkeımeğe teııebbflı etmiş ve ahali birbirine karıımıı ise de· biraz ıonra, çıkan taylanın 

olduğu anlaşılmış ve berkeı yerli-yerine oturmuştur. Eenebller hAIA korku içindedirler. .............. 
meydana çıkacak. Böyle dftpe· M 'd v • t K ı kt 
dı. durmak ııızımgeurten ç•p I iSi r 3 azı ye aran 1 ır. 
ranarl duruş; birinden hlrloln 

kalbinde çapraşıklık oluııundan Hadiseler Eksik Değildir.. Muhalefet Cephesi Ingilter 
ileri gell yor. 

Yaradılıı ttıbarlle çapra~ık Mısır Siyasasına Tesir Yapacaktır. 
cloygularlı, gene çapraı:ıı~ duy· Kıhlre, 11 (A.A) - Mısır partllerlutn blrblrlerlle mutabık olarak milli bir cephe te,ekkllCl 
gala olanlar karıılaemıa iki bu cephenin kraldan 1923 kanuna eHelelnln teknr mer'lyete konolm11ını lstemeel efkArı uma 
menfiden bir mClsbet çıkar ka yedtı derin bir memnuniyet ba&ıl etmlıtlr. Cephenin Inglllz · Maeır slyaeaıı Clzerlnde btlyClk teı 
zlyeılne dayanarak ekseriya uy· olacağı ftmld edilmektedir. 

gonluk oluyor. Bayana mo Bııbakan İngiliz fnkal4de komiseri ile garftomno ve ııonra bıkanların çoğunu toplıyarak k 
mığa memur eımlıtlntz. vaffak olmak için biraz da nenin aklbetlnl alAkadar eden dorum hakkındı izahat Termlıtlr. 

Hiç durmadan M1nı ·ııallllle çapraııkı çapnşık ile, dGpe·dft MGoakalat servisleri gayri muntazam ltllyor. Şurada harada manferld tezahftrler vakubalmaıt 
rlne glulm; kunetll bir do· z6 dGpe daz ile karıılıştırmığı Kahire, 11 (A.A) - Bütfln kız mekteblerlle bazı erkek mekteblerl karııııkhklann fHlalaıım 
Danma Ue kunetll bir orduya bilmek gerektir. Bilmem; ben dolayıııUe 14 kaounsanlye kadar kapalı kalacaktır. eauın parti liderleri nısyonallıt Hderln mi 
Franıa'dan lngtltere'ye geçir· bu fikirdeyim!. bir cephe kurmak ve kanunu neaelnln derhal yeniden icra mnkllne konmaııını latmek hakkında 
meğe en ziyade . mGıald olan 1 Borsada 1 davetini kıbal etmlılerdlr. Kral bn ııabah lngl!!: fevkalade komiserini kabul etmlııtlr. 
limanı ıraıtırdım. ~ 

--=!~0nu_va_, __ ._ _______ ..... ltalya Hükfıtrletİ ltalyan 
1) M 1 Ozftm utı,ıarı 

ış em e· -------~· Resmi Tebligw i. Ç. Alacı K. S. K. S. 
ketlerde pj,.,888• sso lnhtııar tda. 1 1 15 Harbiye Talehes~ni De Zahit Sa- Rom• ıı (Rıdyo)-f1a11 

J 177 B. Ala.-yalı 11 7 5 17 kararglhı, 68 numaralı reı 
Dıt piyan hakkaada Tlrk· 78 M. j. Tarallle 11 S9 11 75 rarak (:epheye Gönderecektir! tebtl~I oeeretmlşılr. Bn tebll 

of Jse şu ıelgraf lar gelmlıtlr: 59 H. Albertl 13 l' Roma 11 (Radyo) - İtalyan meclisleri lçtlmalarına denm zikre ıayaa hiç bir btdtee • 
ÜzClm - Loodra boruııında: 44 T. Debbu 12 25 12 75 lh kubalma~ıı.ı bildirilmektedir. etmekıedlr. Mecllılln bıılıca mesaisi 12 yeni kanon IAy aaının a PJ 

Ttırk mıh No. 7 peııln 36 50, 26 C. Arn• o. IS 13 mG1akereeldlr. 
sekiz vadeli 24 45, Yunan GzOm· 22 J'. Tara•ant 14 14 d ı hh " Ba lAyJbalar ar111ada matbuat, propıgan a ve umum ıı ata 
lerl Kandlye No. 3 petln 42 59, 6 'Vllel 11 11 ald olınlar da vardır. 
d4'rt ndell 22·44ı, Kallfornlya 960 BugtlnkO yek6n Barbly,e mekıeltl talelteılnln zabit addedilerek Habeı cephesine 
ftzftmlerl tomeon TV!•fn 36, Ta· '60n26 5 D• L LA Rom 11 (Rad•o) M 

r-Y t • , un-..O yeaua ıHkl hakkında da bir llylha mftıakere edllmlotlr. a, " -
deli 24, nıtlrel pe.aa 38, •a· , &11886 5 U Lt\ ı D bono ba••n .. ., ..... 

'' ıtu ' mum ye .. D K.anua lAyibllannın beı* de kıbul edllmlııtlr. fB e • ".. u ""1
" 

deli 26, A voıtanlya tlztlmlerl Ze .ı laada~u Ayan mecUelne gitm 

yeni mal 42 so, ıran l•lmlerl ytioy•Aı sal•v-an Ku .. rt Delı· Mehmed •e cel1eye ıtt•nk eyi 
pe•ln 27·36, -ad .. 11 16·08 ti· Kilo Alıca K. S. K. S. 

y " " • mittir. Mare .. l D .. boııo, dlg 

Oehono 
Ayana Gitmİi 

te 

ıj 

ga 
lıf. 
ır' 

llndfr. 35000 Mab. alıcı 83 33 

Hambarg --.ndı: Tark Zahire ıatıtlan Dün yakalandı •. Aı1;;~:rl:falendannYalkuııl~ımııı •. L 

azimleri No. 7 petln 1,,60, Ç. Cimi K. s. K. s. 11"'1 ... 
ıeklı petln 15, doku 16 T. 40 Ton Buğday 7 50 7 50 • • 
llraıı, Yoaan lzlmlerl ~diye 50 Arpa 4 50 4 50 Firuz Krispin'i Yaralıyan Mehmed Kançeş- nan Zah .. tlerı •• c. 
No. 3 rvıtlD 15 32 il. Kallfor· 300 P. çekirdek 2 65 2 65 'd e· D T d s ki .d. R 11 (R d ) 

r- 75 B. PamuL 4.. ,, me e ır amıo avanın a a ı 1 ... oma, a yo -
nlya isimleri tomıon natlrel .. ,... '* mHhar olaa n pm.Uye ka 
peıln 5,85 dolar lnn lalmlerl 1220 Ken. Palı. 430 540 Geçen gtla Ş11k ıanayl tir· ~Mehmedin yakalınma tertibatlle Napoll'de kalmıo bulanan ı } 
peşin 33 tilin. Piyasa Vaziyeti keti ltletme ıefl TGrk tebeah altbdar n . meıgul olaıatlar· Yuaan ubltl, Pire'ye ftlıl ol 

İncir - Londn bor1a1ında: Firuı Krlepln Alııancak'ta De· dır. Mebmed ıaçonu itini et· muılardır. Boalar meyının ~ 
Ceuuin aatlrel Tlrk mıla pe· Üztım - Dfta durgun bir mlrçenber eokağındakl evine mlı, lıden çıkarıldılı için pa· amiral Dômeıtlkae'da balnO 
ıln 33, vadeli 22, ekıtra petin gln olmaı 9e mcak 960 ÇD· gece girmek Gzere iken bir raeız ve aç kaldığını , bunuD maktadır. 
35, vadeli 2!&, ıkeletoa ' crovn Hl öıllm ublmııtır. tecuQae uğramış Te bir ay için ıqçu itledlAIDi aöylemlıtlr. 
l Ib prtln 60 bet peela 62, laclr Muamele olma· evvel fabrikadan çıkarılmlf Tabklkıta devam ediliyor. Markonİ 
vadeli ıt6, ahı peıln 60, ud.-11 mıetır. olıo ımeleden Kart deli Meh 
53, yedi peıln 6&, vadeli 58 Buğday - 7,5 tın 40 ton 
ılllndlr. eatalmııtar. 

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

Hamburg honaııada: Tlrk 
mala eketrllelma petln 24 62, 
rb. genaln peıln 14: T. Urah. 

Pamak - lak ... U,e Mı.. 
eında: f. g. f. Sakılarldla K. 
Bini 16,87, Mart 16,2,, Mayıı 
16,02, Temmuz 15,80 f. g. f. 
Hmo•I K. evvel 13,85, Şc hat 
l:i,77. 

Buğday - LI Hrpool bQr&a 
ıında: K. enel 6 l 4, Mı~t 
5,09 5-8, Mayıe 6,09 3 8 

Eserlerimiz. 
Teşvik Görecektir 
Ankara 11 (azel) - Kil· 

tftr bakanlığı iyi eıer yaza, 
e11k olınlan para mlktfıtı 

nrmeğl kanrlattırmlfhr. Da 
auretle muharrirler iyi eeer 

Y•ımla te~lt edlleeekdr. 

Hayvan Ağılları 
Ağıl kanonu muclblace hay· 

vaa 7ottlttirlcllorla yapı.r•cak· 

Jarı ağılltr için baza ktmıeleıla 
fula mlktarn kereste lıtedlk· 

Jert " ke•dUertne parMI •eri· 
len bu •lllçlana faluını halka 
yerlerde kullancbldarı anla11l· 

mıştır. ZlrHt VekAletlnden •I· 
lılye&e gelen hir e.DJlrde ığıllua 
iham olan k..-e mlktarıma 
haldkf olarak lelbit edllmesl 
lıtenmlıtlr. 

Bqnun için ağıll1r kana· 
nana göre •ğıl yaptarmağ• mec 
bor olanlar evveli lııayıor mCl· 
d0rl6klerlae h a voı ob ibtlyıç · 

ları olıu k •rdle miktprı•ı 

blldlrttcekler ve bu ınlkltrı 

teshil ettireceklerdir. Ond~ 
ıonra kendilerine parasız ke· 
relte mtllllldell •erllecekdr. 

med tarafından bıçakla kir· 
nındau, kolundan ve elinden 
yıtalumııdı. Kart deli Meh· 
med; bu nk 'adan sonra yangı• 
yerine doğru kaçmış ve izini 
zıbıtaya belli etmeme~e çahı. 

mıştı. 

Deli Mehmed; din ak,am 
ııaklınmıı olduğu Kınçeııme el· 
varında arabacı Beklr'•n kule· 
ılala tHaamda yakılaumııbr. 

Mehmed'ln; bu kulede ıakh 

old~'IDU emalyet mCldClrlllG 
idari kıaım mukayyidi A vnl 
Gnler Uher alm•ıtı. Yakala•· 
aıaı• için Kemer komiseri Ltıt 
f l memar edUmlş ve Çorak· 
k•p• komileri Kadri ile milne· 
Blb aılktaıda meınorla gidil rek 
Mehıned yıkalınmıştır. 

Emniyet mldilr muavini 
İsmail K.Clntay ve idari k111m 
bıtkaaı Ya .. r Danı da uten 

dalılll enel .. •nnl• sWerek 

ispanya' da 
Yeni Kabine 

Kuruluyor. 
Doblf n, l l ( Radyo ) - Is 

paoya h6kumetl; Dobltn kon 
solosunun un•auı elçlll~e tıh· 

Tll edllmfıtlr. 

Madrtd, 11 (Radyo) - Ca· 
mor batkanı M. Zımon, M. 
Velaake'yl kabinenin teıklUne 
memur etmlıtlr. M. Velaııke; 

parti llderlerlle mbıkereye 

bıılımııtır. 

İspanyol matbuatı, M. Ve· 
laake'nlu kabineyi teıklle mu 
vaf fak olacaıını çok şGphell 
g~rmektedlr. 

Madrld, 11 (Radyo) - la. 
pınya kaltlneılnl tefklle memur 
edilen Martlnrz Velaıko, ka 
blneyl kurmaktan na geçmlıtlr. 
Camurbaıkanı Z.mara, diğer 
ılya•llarl• yealden tem11lara .......... ,. 

Mussolini 
ile Konuşmuş 

Roma, 11 (Radyo) 
epllal, bugQn muctd Markoal 
.kabul etmJı Te uzoa m.W 

· koaaımDftaı. 

Altın Top
lama Faaliyeti. 

Roma, 11 (Radyo) - A1tJ 
toplama faaUye!ltl dnam e4ll7 
Boglae bdar Napoll tebda 
318 kilo altıa toplanmıttar. 

Amedka'dakl İtalyan'lar, 
milyon liret gGndermlıler 

Madrld'ıe de faae toplanlJ 
BU kas; 200 pnm 'lkl.ellllllelftL 
ahıalarını .e topJamat olda 
parayı götllrGp poıt• •uıtaı 

Mo11ollai'7e göndermlııtlr. 

lAao'dakl ameleler, araları 

toplacbklan 150 kilo gOm 

b ... mete "rmlthmlr· 
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Paris projesi Nihayet Don Italyıt Antrasit Fabrikamıa Açılırken Tasarruf Hayra 
~e hahe~istan'a Tebliğ Edild!: EL-.;nomf Baka~ımız Rir - B(l§ıaraJ':'ı';:-:S.hue.ı-

ln gı. ıı· z T:l"abı· nesı· p ro~i eyi Ta d ila ti a ~ elndep artırank veyabod lııl .l'- J s v d t tasarrufuna t>awvorar11k yıp 

Kabul Etmiştir. M. l\lussolini'nin -n..,,aMfı ıc~;,~~~•t:0::.r1n~: aurmaı. ı.u. :·.~:~10 .~\~.:·':~1::.:.0 ' • 
f k • u ı LI l L ı b btıyak, en mucl~ell kun 

Muva a ati mu Uyor.. • memea.etn azıtarıflarındı yorum. 
odundan dabı fena maddeler Bıvaanın 80 ıenelik bayatı nefsimize ltlwlld kuvveth:ıl ~ 

L-1 T d b ren ıadece t11arruftur. yııu •yor. Clrk kômllrO TOrk mHlyetl llserln e lıe en ma. it ,, 
- Başı J inci yüzde -

hepsi de Parla mukarreratınm 

hakiki şeklini ôğrenmeğe ma · 

e 

et 

tahor. 
Gonan en bftyilk eorguıo, 

bu mukarreratın Roma tarafın· 
dın kabul edUlb edJlmlyece· 

~ldlr. 
ltalya muvafık bir cevab 

e •erdiği takdirde uluslar eosye· 
b te&l mee'eleye vez'lyed edecek 
1' 'te nihai hal ~ekli o zaman 

bulunacaktır. 
Roma, 11 (A. A) - Royıer 

•jıneı eytaranın bildirdiğine 
göre Roma ılyasal çevenlerlnde 
M. Laval ile Slr Samoel Bo 
ır'ın tekllf lolo henOz Uoma'cı 
ılınmamıt olduğu beyan edil· · 

tbektedlr. 
Reımlğ Italyan mebaf ili bu 

teklifler hakkında bOyilk bir 
ketdmlyet göııtermektedfr. 

Parlı, 11 ( A.A ) - İngiliz 
bl dıı itleri bakanlığı daimi genel 

•ekreterl M. Van Slttırd Fran· 
ot •ıı dıı itleri bakanltğından çı · 

karken. "Mutabıkız,, demlıtlr. 
Londra, 11 (A.A) DO· 

Qalnyonlar fevkalAde komlıer· 
lert saat 16 da dıtltlerl bıkan· 
hğında toplanmııtır. Sanıldığına 
gôre bu toplantıda Boır · La· 
•ıl lıarat projeıl gnrDtDlmftttflr. 

M. Eden Dômlnyoolır dele · 
. 1 tir Gene gelerlnı kabul etm 1 · 

•anıldığına göre bo toplantıda 
1 l>artı projesi gnrnealmflıtür. 

lf akumeı nihai eorette kararını 
•ermeden enel Domlnyonların 
flkrtnl almak arzaeondadır. 

Parlıı, 11 (A.A) - Parle 
lekllf lerl hakkınd• kat'i bir .... __ _ 

ANADOLU -Günlfik Si7asal Gazete 

Sahip ve Başyazganı 

Haydar Rütdü ôKTE~ . 
ııf Umumi neşriyat ve yazı ışlen 

müdürfl: Hamdi Nüzhet 
ldarehaneei: 

İzmir İkinci Beyler ~k.ağı 
C. Halk Partisi binası ıçmd• 
Telgraf: İzmir -ANADOLU 

'telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ...... ŞERAİTİ: 
~ıllığı 1200, Altı aylığı 700. 'Üç 

ol aylığı 500 kuruştur. . 
a ~•hancı memleketler için senelik 

o O abone ücreti 27 Jiradır. 
Heryerde 5 Kuruıtur. -~il geçmiş nilahalar 25 kuruştur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASU.MIŞTIR 

ir Tnrk Genci 

ItNo FAKIRlERi 
ARASINDA 

lO Faik Şemseddin Beolio~lu 

En eski, lhtlyıcın çok do· 
.. lltıda bir kat elbise ile gezdi· 

ltıP 
~I ve her f aklrlo böyle gez 

or 
e1t mecburiyetinde oldoğono 

~tarlamağa bilmem, lazam 
9 ,, toı?. 

it Carb kıyafeıioden böylece 
bouın nzaklııtıktıu sonra, 
laoreı'I terk.ettim. Arlık gö· 
~an gôrdOğft yere gidecek, 

ılll tlfet arzedecek, para toplıya· 
MI ~ ve mıbed haırubaolaloe 
ol ~tecektlmI 
oı• .llır fıklr, ne yatıcak yer, 

e Yiyecek dOoilomeı; bir yer 

•• 

-anlaşma haııl olduğu teyld 
olunmaktıdır. Teklifler aktım 
Gıtd Adie·Ababa ve Roma'yı 

göndetllmlıtlr. 

Londra l 1 ( A. A) - Evvelki 
haberlerin tersine olarak Laval 
Boar barıo projesinin dün ık· 
eamkl kabine toplantııındı 

tasvlb edllmedlğf, toplantıda 

bau tadllAt teklif lerl yapıldığı 

ve mOteakiben ha teklif lerln 
derhal Pıtrlıı'te lnglllz biiyDk 
elçisiyle Van Slttardı blldlrll 
dfğl anlaoılm11tır. Bu tıdlllt 
Puşembe gftntı için teııplt edll 
mfe olan 18 ler toptantasıoı 

gecl lr. tlrml yecek tir. 
Royter ajansı, Parla gazete 

lerlnln bo projede M. MuHo 
Hnlye ttıkUf edilen tnlzlerln 
ehemmiyetini mftballğa ile bil 
dlrdlklerlni zannetmektedir. 

Pırla 11 ( A. A ) - Bu eı 
bahkl Parle gazeteleri Laval· 
Hoar projeılnln yıpılmıaı mflm · 
kftn olan fedakflrlıklarao. en . 
eon haddini teıkll eylediği m6 
taleaeındadırlar. Bu gazetelere 
göre İtalya buna m6zakereye 
eıee olmak üzere kıbal, fakat 
Habeşletın reddedecektir. 

Londra 11 ( A. A) - Royter 
ajaneının bildirdiğine gnre M. 
Hoar ve Lav al tarafından hı · 
zırlınan barıe projeılnln bazı 
noktaları hakkında lnglllz ve 
Fransız htıkdmetlerl ıraıında 
tabii diplomatik yolla mbıke 
relere devam edilmekte oldol'J 
anylenmektedlr. Ba bal tDDDD· 

lada teeyytıd etmektedir ki İngl · 
Uz kabinesi ıon iki toplantı· 
eında projenin bazı yerlerinin 

tadil Ata ihtiyaç gnsterdlğl ne· 
tfoeefne varmıttar. Bununla be· 
raber reemi mehaf il gayet ke· 
tum davranmıktı •e hattl ka 
binenin projeyi prenılp ltlbı· 
rlle kıbol edip etmediğini bile 
ıöylemekten lmtlnı etmektedir. 

Romı, 11 (öıel)- Jouroıle 
d'İtalya gızeteal, barıı tekltf· 
lerJ m6naeebetlle yazdığ' bir 
makalede, halya'nın bak lale · 
dlğlnl ve ne oluraa olıon yı· 

şayabllmeel için bu hakkı kea· 
dl kovvetlle almağı mecbur 
olduğunu yazmaktıdır. Ayni 
gazete. İtalyan milletinin, Da· 
çtı'yf takip etmeğe karar ver· 
mle olduğunu llhe etmektedir. 

Roma 11 (Radyo) - Bu 
aabah, İnglltere'nln Romı elçlıl 
Slr Drumon ve Franıız elçlıl 

gösterirlerse yatarlar, blrft'y ve· 
rillrııe yerler! 

Benoreı'den çıktıktan ıonra, 

her şehlr ve köye oğradım11, 
orada bir, iki ve hızı da daha 
fazla meslektaşa raatgeldlm. Doğ· 
rodan doğruya Blnt'll olmıdı· 
tam Jçln, bo fakirlere karp rı· 
kip vaziyete dftımekten çok 

korkuyordum! Donların rekıbe · 

tine ve dGşmanlığını maroı 

kalmak cidden tehlikelidir! Bn 
sebeple, aç olarık epeyce yol 
aldım. Yolda her rutgeldlğlm 

Ç"tmeden birkaç yudum ao 
içmek.le açlığımı mümkan mer· 
tebe gldermeğe çıbtıyordom. 

Yatacak yer de bulımıyor· 

dom. Yağmordın ıdam akıllı 

ıslandığım halde, btıtfta gece 

yaı elbise içinde kıldım. Bir 
fakir, kendisine arz ve teklif 

edilmeyince 11lanmıı elblıeılnl 

Kont de Şambrun, pırlı mftzı 
.. ereleri netlceılnde tıkarr6r 

eden formillG almıılar ve der· 
hal birbirlerine telefon ederek 
mutabık kaldıktan sonra Moı· 

eoltnlnln 111rayını giderek DO· 

tıya kendisine vermi~lerdlr. 

İtalyan ba1baka01, notayı 

tetklka baılamıttır. Gaseteler, 
nota bak.kında ozon mCUalealar 
yQrQtmektedlrler. Mu11oltnl'nla, 
Hıbeı imparatorunun ne diye· 
ceğlnl anladık.tan eonra cevap 
vereceği snylenlyor. 

Habeşlstan'ın Pırla elçlıl, bu 
akıam Parla gasetelerlle neır· 

eylediği bir tebliğde, Bıbeılı 

ıın'ıu ıecnDze maruz kaldığın, 
ve ltılyan'ın mfltecavlı uz 
lyette bulondoğuuo blldlrmlt, 
h6kumet metbo11ının, hiçbir 
ıuretle fedakArhk yapmıyacı· 

~anı ve netfoeye kıdar yor 
dona mftdıf11 edeceğini lllve 

eylemlDtir. 
AlAkadır ılyaaal çevenler, 

Bıbeş imparatorunun notaya 
vereceği cevabın, elçinin tebll· 
ğlntı benzlyeceğfnl lddlı etmek. 

ıedlrler 

Cenevre'de toplanacak olın 

18 ler komit.,ılne gelince, pet· 
rol ıatanlardan yalnız 10 def· 
leı cevab Termlılerdlr. Franıız, 

lnglllz ve Kanadı hakt\metlerl 
henaz ne menfi ve ne de mlı· 
bet cenb nrmlılerdir. 
Yarın (BugCln) toplınıcak olın 

komite, deYletlerdea c,,nb gelin· 
ceye kadar mClukerelerlal talik 
et meal muhtemeldir. Yarınki 

toplantıda, Laval ile Edea, hl· 
kumetlerlaln noktal aınrlanDı 
laah edeceklerdir. Komite baı· 
kını M. (V 11 KonMlee), mite· 
aklben diğer delegelerden lıtl· 
yenlere tnı .erecektir. SGylen· 
dlllne gnre; gerek LaY1l n 
gerekse Eden, muh1rlblere Ye· 

rllen ıulh teklif led hakkıada 
cevab gelmeden bir karar ver· 
mlyeceil kınHtlntle balondnk· 

larını ınyllyecelderdir. 

lstanbul'dn Bir 
Vapur Kazası 

lataubal, 11 (özel) - Akay 

ldarealaln (RıAdad) •apara; 
bogtın manevra yıpnken kop 
raye ılddetle çırpmıı ve eplyce 
h11ara uğramıttır. Vapurun bu 
basar yGzftnden bir dıhı ıefer 
yıpımıyacak bir bale geldiği 

ıöylflnlyor. 

herhangi bir ateı karşıaaada 
kurutamaz; g6ntıtln doğmUJDı 

bekler! 
- 21 -

.Mezar b~ında üç fakir ... 
Bir ak,am, bir kiltede bG· 

ı4lma1 uyuyorken, bir glrClltl 
ile uyandım; bu g4rlltft garlb 
bir 11laktı, diyebilirim. Demen 
kulak kabarttım, etrafa dinle· 
dlm. Fıkıt bn ııhk aeıl bir 
yılın aeat deAlldl; bir ln11n 
tırafındın çalınan bir ıelıkıı! 

Karanlıklara daha \ fıslı bir 
dikkatle bakınca, iki lnaan gôl· 
geal fark.ettim; bunlar yuıı, 

ynıt hına yaklıımıkıı idiler. 
Her lhtlmıle kartt bazırb~lı 

bulunmak makaadlle yere DZID· 

dım, glıleomeğe çabşbm. 

Gece b&dlaelerlnden kaçan· 

ma.. en lbtlyatb bir yoldur! 

Da gece yolcuları, bftyGk bir 

1 1 h On ıene 6nel hJlnkalıff et ne ayn ıamında ucuz be· k:emmel nrneği veren ıftp e 
delle girmelidir. Buna ttmln yoktur ki milli bakımdan lı milli tHarrof namına on paJ 
elllğlml• zamındır ki memleke· bank111 olduğa gibi htlkbal mıı yoktu. le bankasınıQ 
tlmlıe karıı vnlfemlıl yapmıt için de en çok tımld veren de diğer milli bınk.alarımıına. t 

ı .a. B aebboı n fedıUrlıklarile b 81Y1 •C-e11• ııı memleketlerde gene onun faaliyetidir. BogQn v 

L•mtır ıınıylln ... eh 1 1 La • 1 tlbe ı.11.t D gön mtlli bınkılerdakl t11an• •u "' emm yet ver· ruyooe .. .,mur ı ı • ı 1 

mek 18 inci d b yekunu yetmlı milyon Ta aaır a . ıılar. Blı hGy4k muHffakıyet ııymıyo· 
lee kömQr aanayllnde daha ilk rnz. Aeıl timdi çizdiğimiz, lirasını a,mııktadır. 
L d d ı K" On 11eoe wora bu aa eme ey z. umtlr için Co· gllzettfğlmfı hedef kilmür 81· 

moriyet rejlmioJn, 80 eenellk nayil tlzerlndedlr. Bonon tık mutlaka Q~yOz milyona 
b t olan b d ladır ve bulacaktır. Çünki\ aya • IYZI ı yaptığımız mOjdeclal de ıu gôrdftğOoüz 
1 1 8 .. 1 a. d a. ka tfirlcı yaı;ıamak imkli fer uy enme,,e eeer. fabrikadır. VekAletin mdoha· v 

Cumurlyet havzayı teı ... ll•m d ı il yoktur. " u ıırao memleket ma en er e 
eUl"I ıımın lıtlh11l 500,000 Biz Türk'ter ise e lttlgıll için kurduğu mıden 
tondu. Cumurlyetln kaç ıene· arama enıtlt6ı6 bu cnarda 
ilk oldugunu blllyorıunuı. Bu dahil olduğu halde memlekette 
mClddtst ıarfında btlb11IAt iki tetkikat yapıyor. Baı.ı mınta· 
milyonı Hrmıttır. KômClr meı. kalarda jeolojik tttklkler bit. 
elralnl ıuretl katlyede Türk mlotlr. Şimdi ıondajlara baş 
mtlletlnln umumi menfeatlerlne lanacıktır. Sondıjlar masbet 
gnre hılledece~lı. Ve Tftrk netice verdiği takdirde kıymetli 
milletinin içtimai ve medeni bo:uıların TGrk milletine mal 
anlyeıdnl dabı ıl1ıde yftkeelt· oldutono tebtir edebllece,,lm. 
mek için bono yapmığı mec· Şimdilik daha ziyade taftııllô.ta 
buroı. Fıbrlka bize çok btıylk girlımehlıln Tark miihendlı· 
flmbler veriyor. Bonı dıyana· lerlle arkadaılarımın meHlle · 

rak lstlbıalAtın ırtmlm11ı Ye bu· rinde muvaf fık oldoklannı 
non içinde ln111tan bGy6UUmeıl tebşir ediyorum. 

hakkında gôrtıeerek karar ıl- Bizim ıanayl kormakıakl 

mıı bulunuyoruz. Gelecek aene kuvvetlmlıl teıkll eden ana· 
fıbrlkının 60,000 tonluk kapı· sırdan biri de milliyetperver 1 . 

ılıteıl 120 bin tona çıkırılı · melemlzdlr. Amelenin ıeUaı, 

caktır. Bunı memleketin ihtiyacı awelenh.A dik.kati, amelenin le 
bıkımından ne kadar lftzom Qzerlndekl lbtla111 muvaffaklyet 
nraa ucuz knmar politikamız için en birinci Amildir. Ame 
bılumından da o kıdar lhtlyı · lemlzln zeklıma gtıvenlyoruz. 

camız vardır. Bu fabrikayı blıe Dlkkatlne inanmak istiyoruz. 
lı bınkın yıpmııhr. Ve hG· TClrk mllletlnlo umumi men· 
k6ruet lı bankaaını bu lıl bir 
nslfe olarak vermlttlr. lı ban. 
kua Blylk Ataılrk'lln ylkeek 
kudrednden llhım ılarak dıü. 

mı •lttematlk hareketlerde ba· 
lanmık ıaretlle kendi 11huıa. 

da mlllete rehber olmaıtur. 

Bu onan yObek ılıruhr. ı, 

bınkuanıa bu tları Tlrk mll· 
leline karp hlsmet etmek ·mi· 
kellellyetl~I tam yapmak ıare . 
tinde tarif olanablllr. Blıe 

•erdlgt ba modern ve yOkeek: 
eaerden dolayı baiıkaaın eahal. 
yed mınetlyeılnl n milli mi 

ea1eıearlal yllbe kıyı1etlerle 

idare eden alkıdaıllrımın lalm· 
lerlal hlrmetle yaclederlm. 

lı bınkuı Huzaya ayık •itli• 
ııman ônOndekl mileueıelırla 

ladlueLttı 100,000 tonda. Ba 
mıktar bugtın 400,000 tona 
Ylrmııttr. Bana kıymetli mıddi 
bir rakam oldağa için de~l 
mllU tekniğin değerlerine lir· 
nek olacak lıtlnl6ğ0 ifade 
için 11nyllyornm. Ve onun lçlo 

ihtiyatlı, bkl, dlğerlala ırka· 
11ndan, arı ııra bir, iki ını tny· 
lemek .. rtlle yınımdan geçtiler. 
Her lklal de Blnt'll idiler; ır 
kıdıld öndekine çok bl1lk bir 
btırmet g&ıterl1or ve c Mabatma> 
diye bltab ediyordu. 

Tam yanımdan geçerlerken 
herlklılnln de lam mıoıalle 

"Fıklr11 olduklarını bt'I surette 
teablt edebildim. 

Bası ıôılerlnden bu iki fıkı. 
rln "Fenalık,, makeadlle meçhtU 
bir semte doğru gittiklerin\ ın · 
lıdım, çlnkfl blrill diğerine: 

- Ben yeri kHarken. MD 
etnfanı dikkatle tetkik c de· 
cekıln! 

Demlıtl. 

Tece111ftı damarlarım kabardı; 

ba iki fakir acaba nereye gidi· 
yorl1r Ye ne yapacakl11dı?. 

Ve, bir fakir na11tHtllala 

faatfne hıdlm olmaktan bııkı 
ıayeal olmayacağını kabul edl· 
yoruı. 

Memlek~tlmlı iptidai madde 
yetlttlrea bir memlekettir. Bu 
gôrdftAClmO. kômClrlerle lıtedl· 
ğlmla kadar eDerjl yetlıtlrebl · 
lirlı. Ytıkaek m6bendlelerlmlı 

•ardır. Ve halkımıııq lıtlhlAk 
kıpulte1I nrdır. O hılde bu 
kıdar ınaaır bir arıyı gelince 
11nayl bırek.etlmlzln muvaffak 
olıcaıında ıctphe etmek, zafı 

kalpten bııkı bir teJ olamaz. 
Memleket kortıran, hepimi 

ze e11det, refah, lı bahteden 
Bftyftk Önderimiz bu lılerl bcı . 
ylk bir alaka ile tıklb etmek· 
tedlr. Cumurlyet ltalk partlel 
nln 4 4ncll kongreılode ikinci 
beı ıenellk aanıyl alını için 

Bftydk Önderden ,ve lımet lnô 
nl'den emir aldığımı söylerken 
arkıdaılarımın yaılerlnde gör· 
dGğlm ae•loç, mllleılo ıevlncl idi. 

Benim nuarımda endaıtrl 

mClaa•I medtnlyet, milıHI en· 

yıpmam11ı ltıımgelen bir bare· ı 
kette bulundum ve bunları 

osaktın, gilrdnmeme~e, hiç gG· 
rQIUl etmemeje ~htarak takibe 
batladım. 

Blr11 sonra, bu lkl fakir 
1 

bir davar kenarını vardılar, hl· 
raz oturarık lıtlrahıt etttler ve 
eonn dınrdın atladılar. Ben 
de dınra yıklathm. 

Hayretle anlıdım ki, burHı 
bir köy6n MtlelOmın me11rhğı 
idi. Ve iki fakir, topraA'a, taze 
bir mezarı kızmakta idiler! 

Hayretim elddea blyilhCl .. 
Ba ıdamlar ba mezara neden 

kı:uyorlardı? 

Bunların bu hareketine hır · 
ıısbk manuı nrllemelldl. Bir 
defa mesarlık çok k.Clçlk: ve 
fıklrlere mıbanı idi; ıonra ... 
MtlalClmınların nıalerlal m6CH· 

her •etalıe ile .6qamek ldeJ!-fl 

lııtlyoroz. 

Zabıtada 

Araba Kazası 
.bavrakh'da Salhane 

elnde arabacı Ali oğlu Bu• 
ldartelndekl aıoba üzerinde 
miivaz rnesloi kaybederek yer 
dütmiie n yüklü olan araba 
nıo tekerleği altında katara 
karnındac ve koloodın ağıl 
ıurette yaralanmıştır. Yaral 
memleket baltaneelne kaldırıl 

mııtır. 

llaı:aya silah atnıal•: 
. Karakapı cadd~elnde aebepıl 

olarak havayı etlah atan Si 
leyman oğlu Basan 
tor. 

Hırsızlık: 

Tepecikte Zeytinli sokağında 
oturan Süleyman oğlu Muetı 
fanın yeni yaptırdığı binada 
11ılı duran ceketi cebinden 15 
llraııı ameleden Hüseyin oğhı 
Hayrlddln tarafındad çalan 
mıştır. Zabıtaca aorueturolma· 

ıına başlanmışhr. 

l\lemel Meclisi 
Berlio 11 (R•dyo) Me· 

mel dlrektoar mecllel toplan· 
mıt ve 5 meb'oıua obatrflklyo· 
nuo11 mokıbll 21 reyle hlmıt 

reyi ılmııtır. 

d6ıtrl demektir. içtimai bayıl 
ıe•lyeelnl yQkseltmt'>k için mut· 

laka end6etrl Hhaeında çok ileri 
adımlar atmak mecburiyeti Yar· 
dır. Biz bu eahada kilçük blrıey 
yapabllmiı leek bununla ebedi 
trtlhar doyacağız. Bize bu lf· 
tibara veren Biiyftk Relelmlz", 
btıkdmet relılmlze ve Cumorl 
yet rejimimize şfikranlaramıu 

ıöylemeğe alzl davet ederim. 
YaoHın büyük Türk oıllletl, 

~aeaean onun Büyük R~lsl, ya· 
ıaeın Comurlyet. 

de~ildl. lilr Mflslüwao i\IOeO, 
en nihayet bir kefenle birlik 
gömdlOr. Üç, het arşın bez için 
gece yarıaı bir mezar• el uzat 
mık ta doğra Vtl yerinde bir it 
olmaz! 

Şu halde, bu iki fakirin ha 
bareketlerloln eebeb ve saiki 
herhalde ba~ka blrşeydl! 

-22-
Ü!ü Eti l'iyenler .. . 

Fakirler, benim kendilerini 
gözetlemekte olduğumdan hı· 
berlerl olmAdığı halde, meıarı 

kazaıağa denm ettiler. B ıtmak 
Gzere bulanın ayın ışı~ı eaye· 
ılnde fakirlerin hareketlerini 
mlkemmel ıurette görebiliyor 

dam. 
Fıklrlerden birisi, eğilerek 

çahıttğı 11mao görCllmlyecek 
derecede mezarı kazmış buluna· 

7orda. - Devamı Tir -



Sümer Banli 
Ve1rOö MaOOa1r Pazatro 

12 Birinci Kanunda Başlıyan TASARRUF HAF
TASI Münasehetile yalnız BiR HAFTA içi o 

. 

o/o 10 Tenzilatlı r eşin 
Başlamıştır 

Satış 

16 K:~r!:~ia aşka sürprizler de hazırlanmaktadır 

Tarihini iyice Ezber eyiniz 
Demiryollaı·ından: 

10,12,935 tarihinden itibaren Aydın hattında taıınacak 
tealerln beher ton kUometreBIDden 3,30 kurut nakliye 
alınacaktır. Tsfsllıit istasyonlardan ahnoblllr. 7 10 12 

ı;ata 

ilcretl 

3917 

Aşağıda yazıh bOfeleıl 25, l t,~:rn çarşamba günü saat 15 te 
lzmlr Alsaocakta 8 inci f~letme komisyonunda pazırltk oaulQ 
ile ayrı ayrı ve üçer sene fçfn kiraya verllrcekılr. 

isteklilerin aşağıdaki miktarda mu vokkat teminat vermeleri 
ve işe glrmeğe ko:;ıuoi manileri bulunmadığına dair beyanname· 
lerle komisyon relsltğloe bizzat veya tahriren möracaatlnrı la 
sımdır. 

ŞRrtoameler Alaanrakta . komleyoodoo ve fetaeyonluda, htae 
yoo yızıhaneslodrn parasız alınır. 

Mevkii Muhamm,.n ilç senelik Muvakkat teminat 

kira bedeli 
Ltra kr. Lira kr. 

Gaziemir lala!!yono 80(\ 22 50 
Selçuk " 120 f) 00 
Söke w 100 7 50 
Sarayköy " 120 9 00 

12 3947 

Devlet Oemiı·yollaı·ından: 
6-12 935 de açık eksiltmeye konulan 700 klloğram lptık için 

ıDrGleo pey 14yık had görOlmtıdltlndeo arthrma 16-12·935 pa· 
ıarteei gllnil saat 15 e ozattlmııtır. ihale lzmlr·Baımıne 7 inci 
leletme komlıyonooda yapılacakttr. Muhammen bedel, beher 4,5 
ldlolok bir top için 515 korootor. 

leteklllerin 60 llrahk muvakkat teminat vermeleri ve ite gir· 
meğe kanorıi bir manileri olmadığını dair beyaooımelerle mu· 
ıyyen vakitte komisyona müracaatları IAzımdır. 

iplik örneği ve oartnameler Alsancık'ta 8 inci leletme mG· 
fettltli~lnde g~rQleblllr. 3976 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Depoıhoıo 

Esas No. Yeri No. sı n'I T. L. 
Eekl Taj 

205 Köprft m. tramvay caddesi. 602 792 Ev 3000 
Mevki ve numarası yokarada y11ılı ~iİn peşin pıra ile 
ve kapalı zarflı &atışı 16.12.935 pazartesi gaaa aaıt 
onda ihale edilmek Qzere arttırma,. konolmoıtor. 

1 Uhdesine ihale oluoao zat bedellnl hemen vererek ferağ 
muamelesini yaptıracaktır. 

2 Alıcı olanlar Banlı:amızdıo bir Jlra mu.kabilinde ılıcak· 
ları r.aofae811 şartnımemfzl ~ok oyarak lmıa etmeleri ye 
teklif mektubunu bu şartname ile ve depozito makbn· 
zoUe blrUkte 'artnamed., tarif edildiği oekllde zarflayıp 
ihale saatinden evvel şubemiz dlrektörlGğOne vermeleri 
Daha lızla: tafeilit almak letlyenlerln oobemfz EmfAk 
servisine mftracaatları. 1 6 12 3871 

Tenzilatlı Yataklı ve Yemekli Ser
visleri: 

lzmlr·Anklra arasında işli yen trrnlerde haf tada iki defa bu· 

lunmakta olan yataklı vagon tarifelerinde tenzllit yapılmı~tır. 
Trende ucuz tarifeli ve temiz her çeşit yiyecek ve içecek bo 
lunor. 

Fazla izahat lçlu sosyetenin istasyondaki tali acenteliğine ve 
trenlerdeki memurlarına mftracaaı edllmeıl. 

---------------------------, 

Ma.ı isadaki Beynelmilel Moris Şi
nasi Hastanesi Baştabihliğinden: 

936 yılı ikinci kAouooo ikinci perşembe gönü öğleden Bonrıı 

eaat 14 len l 7 ye kadar Manisa vilayet kooeğındakl sıhhut 

nıüdürlüğO dıirrelode beynei.mllel Morle Şioasl huHarıe lain 

aşağıda ıdları ve miktarları yazalı mahrukat ve ıenvirato rıit 

malzemesi açık eksiltme usulü ile münaknsaya ~ooulacağın(lan 

taliplerin yukarıda yazılı gün ve sa atlarda yilz Je 7 ,5 teminatı 
muvak.kate ve yilzde 15 teminat' kat'lyelerll~ ,yukarıda adı ge 

çen ıubbat mildOrliığü dairesinde bulunmaları U4n olunur. 
Ton Kilo Teneke 

70 

15 
15 

Fiulhe zero diz ytrll maıl"n kömürü 
Türk aotrasiıl (Zonguldak semlkokn ) 
Motorl.ıı 

29ı 

060 
Dizel moıörü yağı 
İıtDptt 

185 Benzin 
030 Gazyığı 12 20 sı 

Kiralık Han 
lzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
Kıpalı 11rf ueollle arttırmayı konan ve verilen peyi haddi 

IAyık görllmlyerek komisyonca 20 gao maddetle açık arttırmaya 
çıkarılın Kemeralta caddesindeki btıyak Sılepctoğlo hanının lha 
leıl 30.12.935 pazırteıl gGnft ıaat 14 de yapılacaktır. İsteklilerin 
taf eilAt ve huıuıi f8rtlan öğrenmek için hergCln varidat memur 
luğuuı ve ihalesi için de o gftn dlrettörlftkde toplınıcık olan 
komisyona mClracaat etmeleri 1140 olunur. 12 21 29 3965 

Akhisar Şarbaylığından: 
Kıubımıı lçlo 935 mali eeoeıl ıarfında lnıa ve tamirleri ge· 

rekeo tıhmloen 4000 metre murabbaı adi kaldırım yaptmlı· 

cıktır. Tıltplerln Akhisar belediyesine mftracaıaları llAn olunur. 
No. 3977 

lzmir Milli Emlak Modnrlnğnnden: 
Narlıdere köytınde Urla şoeaeı üzerinde !l L metre mo· 

rabbaı 5 taj numaralı arsı. 20,4.0 
Karantina lekele caddeılodd 70 kapı 58 tıj No. lı 374 
metre murabbaı arıı. 187 
Birinci kıratao 9 eyhll sokağında 16,16 2 nıımarılı 215 
metre murabbaı .. ana. l O 7 ,5 
Bornava bnuzbaeı mevkllode 75,1 numaralı 377 metre 

mor1bbal hırap tabakhane areıı11. 75,40 
Burnava havzbaşı mnldlode 75,2 No. lı 2585 metre 

w .. 
.. 
" 

M. arsa. 

75,3 No. 356 metre M. arııa 

75,4 No. lı 5t metre morab· 

129,25 

90 

baı davarlı harap dok.kin arsası. 26 
Burnava bedava sokağındı 10 taj No. lı areadao mQfrez 
ve yıkık minare yolundan ceplkc alan 3 parsel No. lı 

570,08 metre murabb11 area. 142,60 
Boroava bedava sokağındı 10 taj No. lı 356,15 metre 

murabbaı ar11. . 106, 5 
Burnava bedava sokağındı 10 taj numaralı arsadan 
müfreı ve yıkık minare yolundan cebheel olan 637,47 
metre murabbaı 2 pareel numaralı areı. 159,40 

' Hnlkuı DiJ .. lderi ) Romanya'nuı E:ki 

B 1 d . f Ik. o·ıek BaşbJkanı Zecrı e e ıye< en ı ı . , 
Eşrefpaşa'da her hafta Pa Tedbırlere Aleyhtar. 

zar günleri kuralan pazar ye· BOlneş 11 (Re;dyo) - Sa"' 
rinde umumi bir heli bo~un · başvekil M. Nlkola Yorga ıelİ 
mıması yOzllnden halk ve pı tedbirler aleyhindeki propıgd' 
zardaki satıcılar hfiyQk eıkıntı dalarını devam etmektedir. 
ya maruz bulunuyorlar. M. Yorga Steianl ajansı 111 

Bllhaesa köylerden gelen pa· messllloe beyanatta boluna 
zarcılar; mecburen pazarda ya _ Zecri tedbirleri baktllll 
kın evlerin kapılarım çalarak ld l 
orada oturan ev sahiplerinden den ıskat için e en ge 
mdsaade istemekte, bu yüzden heroeyi yapmaktayım. ltal 
bu evler halkı da rahatsız ol · bu tedbirlere kıro1 fevkalA 

maktıdarlar. Aldığımız bir mek· 
topta belediyenin bu çirkin 
vaziyete acele nihayet vermesi 
için borada bir helA loşa ettir · 
meal istenmektedir. Mektupta 
Mısırlı caddesfnto vaziyetinden 
de baheedlliyor. Yolun bozok· 
luğondan örQrQ yağmurlu za· 
mıınlarda çukurlarda bf rlken 
sulardan yol geçHme1: bir ha· 
le gelmektedir. Bu yolun ta· 
mlrloe de ihtiyaç vardır. 

Talib olınlarm Kemeraltında 
Memurlar kooperatifi direk· 
törlOğQne bao vararak Pazar· 
test gftnü 1lynf yerde eaat onda 
açılacak imtihana girmeleri. 

bir mukavemet göstermekte 
Bu mukavemeti hftrmetle 
şılarım. Dübeş hnkumetl, Jt 
manya ef kArı umumlytFİ 
temeil etmemektedir. 

Demle ve İtalya hakkı 
cemllekAr temennUerde bol 

muştur. 

Felaketze· 
delere Yardım .• 

Ankara, 11 (Özel) - Kızı 
kurumu Sloob yangını felA 
zedelerine btn lira göndermlt 

ltalya-Mısır 
Kahire, 11 (A.A) - Z 

tedblılerı protesto eden hal 
hilkômetf, Mısır h0k6me 
artık Mısır pamuğu 

ğım blldlrmfotlr. 

lzmir Emlak Bankasından: 
EsH No. Yeri No. sı Nev'i 

c. 28 Mınlaa çaprazı sağır m. lzmlr c. 16 
c. 51, l Iklnel adleymıntye m. lklçeşm1'llk c.5,5 

ey 

dftkkAo 

c. 51,2 " " w " 545,2 
c. 8 Bü.ytık tuhafiyeciler ç. Gazi bul'flrı 12 
c. :n l\lanl111 lbrahlm çelebi m. mahzarbaşı ı. 49 ev 

c. 56,9 ikinci kordon 51 mağ111 

c. :>5,6 Samın iskelesi mimar kemılettln c. 5 Yukarı 
kıttı mağHa. 

383 K.okaryalı urlı caddesi 983 ev 
933 Basan hoca m. basan boca sobğı 12 diikkAn 

629,2 Karataş dokuz eylul sobğı 157,1 ev 
581 Karataş halli rllat paoı cıddeıl 349 eY 

62 KeçecUer kantar karakolu altında 15,17 dükkio 

976 Koyomcolar çarşısı 43 " 
232 Osmaniye caddeel 62 u 

1\-tevkll ve numaraları yukarıda yazılı gayri menkullerin 

senelik kiralarının ihalesi 23 12·935 p1Zarteel gOnft 
yapılmak. Qzere arhrmaya konulmootor. 

latekll olanların hfzolarmdı yazılı pey ıkçelerlnt 
yatırarak arlırmasını girmeler( IAzımdır. 12 18 

lzmir Muhasebei Hususiye Mnd 
lnğnuden: 
Bedeli mo. Cinai Yeri 

Lira K. 
300 00 J)Qkkln 3 Onca Sipahi p z11 ı 

Yukarıdı yer ve cinai yezab akarın mtılklyetl &atılma~ 
9 12·935 tarihinden itibaren 10 gQo mtıddetle temdlden • 
maya çıkerılmıotır. Talip olınlırın oeraiti öğrenmek Qzere 
gihı mubaeebel hususiye mOdilrlyntl varidat kalemine ve 

siiroıek lstlyenlerlo de ihale gtıoa olan 19.12.935 pereembe 
eaat 9 da vllAyet encftmenlne mftracaıtları. 39 

Izmir komutanlığı sat. al. komisyonu ila 
Mftetahkem M,. ea. al. ko. nundan: 

Dr. Operatör Arif Y ut9cul Göztepe mahalleıılndeı meılre çıkmazında 2 No. tajla ana met. }(10,00 

1 - Bir tanesine biçilen eder otozbeş lira olan 630 
nöbetçi muşambası kapılı zarf la ekalltmlye kono 
tur. ihale 1 J 3.iklocl kAnun.936 pazarteıl gftnCl ı 
tedlr. Şoırtname pnrosı olarak 1\1. M. V. sa. al. ko· 
alınır. Ekslltmlye girecekler 1653 lira 75 korael 
inanç para@ız mektubu ve makbozlarlle kanunun t 
QçilocO maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 

mektuplarını ihale saatinden bir s11t enel M. 

satın alma ko. na vermeleri. 26 11 26 10 

Merkez Hastanesi OperatörD 
Hastalarını her gftn 15 18 e kader ikinci Beyler sokağı TGrk 
mtızayede sılonu karşında 7 8 N lo moayenehaoeslnde kabul 
eder. Telefon 3393 

2 eekt !i81 3~ 

Yukarıda yazıla arealarıo bedelleri p~oln pıra ile ödeomdt 
azere mil'klyetlerl 2S, l 2,935 pazartesi gftnfl 11at 14 de ihale 
edilmek Qaer~ artırmıya konolmoştor. Ahcılırm o ııaatte Milli 
f'mllk mfldQrlyetlnde uı«Ueşekkll 1111e komlııyooona manca· 

atları. 3927 



1 

la 

Kömürünüzü 

Edvar Conson 
Ha]efinden Alınız 

ikinci Kordon No. 88 Ticaret Oda8ı Kar~ısında 

Türk Antrasntn 
Semö Kolk 

Ongnonz Kolk 
DngöDöz Antırasôtö 

En Ucuz Fiat. 

SIHHAT 
Balık Yağı 

Nonıeçya'nın HaJ.is Mo· 
rina BaJ.ık Y~ır. Şer· 

beı Gibi içilebilir. iki De· 
foı &mılmılltür. -Biricik Sataf Yeri 

BAŞ DURAK 

Hamdi Nnzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

Yeni çıkan çifte ispiralli 
MET ALLUM Lambalarını her 

satıcıdan muılaka arayınız 
Bu lambalar emsallerine nisbeten ) 'Ü•de 

20 daha az sarf iyatlıdırlar. Bunu ay sonun
da ödeyeceginiz ilk fatura ile kolayca anlr
yacaksınız. 

Mehmed Tevfik 
Elektlrlk, telefon mılzeme depoeu ve 

Slemenı fahrlkaluı mtlmeeelll 

Peııemalcılar 77- 79 Telefon 3332 

Olivier ve Şore
kisı Limited Va

pur Acentası 
Cendell Hın, Birinci Kordon 

Tel. 24~3 
Londra Batta 

.. GRODNO,, npara 20 ilk 

kAnonda Londra, Hol te An· 

nreten gelip t•hllyede balona 

cak te ayni zamandı Lonclra 

n Bul için yak alacaktır. 

Uterpool Battı 

"FLAMINIAN. npara 20 

ilk klnonda Llterpol ve Snn. 

ıeadan gelip tahliyede balona 

caktır. 

°FLAMNAN,. vapuru 27 ilk 

~ellp Llnrpol te 

GlHgoy için yftk ılıcıktar. 

HEUTSCHE LEV ANTE· UNIE 
MILOS vapuru 16 ilk kA· 

nunda Bamborg te Bremen. 

den gelip tahliyede boluna 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

"BERMES11 ••puro 8 2 inci 
kAnanda beklenmekte olup yG· 
kClaCl tıbllye ettlkt~n ıonra 

Borga, V ırnı n K.ltltenee il · 
manları için yGk alacakıtr. 

oQRESTES,. 16·1 inci kA 
nundı gelip 20 1 inci klaaada 
Aa yere, Rouerdam, Ameterdam 
ve Bımburg llmınları için 
yClk alıcakllr. 

SVENSKA ORIENT LlNIEN 
"GOTLAND,. mot3r6 Uma· 

oımııda olup Rouerdam, Bam· 
Clurh, Dıalmarka n Baltık 
llmınları için ytık ılacaktar. 

.. ERLAND,. motôrtl 14 1 
inci kananda beklenmekte 
olup Rotterdam, Bamburg, 
Danimarka te Baltık limanları 
için yDk alacaktır. 

ŞERV1CE MARITIM ROUMAIN 
"PELEŞ,, nporu 18· 1 inci 

kAnuada gelip 19· l lael 
nanda Malta, Ceana, Ma 
te Baraelooaya hareket 
cekdr. Yolca ve JClk alır. 

NIPPON YUSSEN K.AISU 
"TO:YOBASBI,. npora 1 

1 inci klaandı bekleam 
olup yClkGaCl tahliyeden 
ra on dokos birinci klaa 
Y o.kabıma, Oeakı ve Şlallaml 

Mojl Umanlara için yClk 
cakbr. 

lıtndakl geUt gldlt tarihi 
le nnlaalardakl değltlkll 
den acente meı'ullyeı 

etmes • 
Fazla tafıllAt için 

K.ordon'da Tahmil ve T 

t1por acentabğına mln• 
edllmeel rica olunur· 

Tele. 2004 · 2005 • 28 

•• , 1111111111m111nun11111~ Doktor ..ıım111111111111111111mo 
A. HulOsi Alataş i A K. 1 T 

iç baetelıkları mGtehU1111 ~ • em a onay 
Şamlı sokak No. 20 ~ &ıeriyol08 ve bulnıık, satsın htuıaıı1c1ar mı:ualuwıaı 

~ Bumahane ialuyonu Ul'fUUldaki dibek IObk bepnda SO llJI• 
Telefon 2780 55 b eT Te maayenebauabule eabah ... , 8 elan Üf&lll Hat 6 a Udu = hutalaruu kabul edu. 

~ . MClracaat eden hutalara yıpılmaa IAnmgelm ..ır tahlilat Te 
~ mikroakopik muyeneleri ile Teremli butaları yapdmaana cens g6-

0 (~:."!~!:,8'· iıiiÜıiıiııİİiiiüılıiiüıiôıııüıiiilıiiiiıİiıiıiiÜıÔıiııİİ~= ~iı:' ııııııuıı 
Dr. A. Safi ttin ı11111111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111 

AğızveDi, Bekim· i Dr. Zekii Tarakçı 
Hutalara hergb 6tleden 

eonra bakar. 

letiklil cıddeei No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kaı 

Telgraf • ı S TA N U U L 
Telefon : 49250 

~ Merkez hastanesi Dahiliye Mtıtehassısı 
§ ikinci Beyler eokatı TClrk mtlsayede •loaa lttballntle 
~ Damara 45. Hatalarını 6tleden tonra 15 den 18 e bdar 
S kabul eder. TELEFON: 3806 

• ı ı 11111111111111111111111111111111111111111111u111111111111111111111ı11111111 nı1111111111111111111 
Kırkağaç Belediyesinden: 

S 
Karkagaca getirilecek ,.Koca ıa,. lntaal te ıeılatı: belediye 

Oeniz Levazım atınalma Komis- Çırpı Zirai Kredi Kooperatifinden: lehine en oypa tan dermeyan eden Ye en DCDS flaı nrea ... 

1 
k d tekllılne 17,12,985 ah gflnG .. ı 16 dı Karkağaç beledl)eelDde onundan: 428 No . .. Çırpı • nl re 1 koopentlfl ambarancla meTCDt encClmea hasuraada puarlakla ihale edilecektir . 

.,. 195186 klln pamuk kosığı yedi mhayede kalmeılne ııkelm Motaklrat teminat miktarı 1834 ve ketlf bedeli 2(453 Hn 
3 tahmin bedeli 58480 lln 25 koru, olan 408667 kilo ekmek ıuretlle "' afık mtısayede oıulG ile eatıta çıkarılmıttır. 79 karattar. lltek.lllerla belli edilen gaa "' •aite temlaatlan 

birinci kAaon 935 tarihine r11ılıyan comı;igGntl Hat 1( de ve •eealkt ile K.ırka19ç beledlyeelnde bulanmıları Ula ola· 
Tallpler .. rınameyl çırpıda kooperadf blnaııadan, Bayındırda o 10 

•nıpaıada deniz mıtba111 ker1111ındıkl komlıyon blnaıında ka· nar. r 12 14 7678 3938 
aarf uıal6 ile ekılltmeıe konacaklar. Ekmeğin tahmini fi. ziraat bıakaıındaa ögreaeblllrler. Mektupla lıteadlğl takdirde fzmİr Uef l d l "' d 

14 kuruı 31 ııntlmdlr. lateklflu her gGo komlıyonda tarı- aclreelerlne blldlrlllr. er Br ıgtD 80: 
eyi göreblllrler. te 292 kurut vererek ılablllrler. Mutakkat Matıkkat teminat beher mGzeyede kaimesi lçla 290 liradır. l•ıunıa vergi borcundan ôttırft tıbılll emval yaıuıaa g6re 
İnat 417 4 Ura 1 kuraııur. Ekelltmeğe glreceklerln teklif ihale 16 12 935 paaarteıl gGnG Hat 14 de Çırpıda koopera· bacls edilen dôrdClncG ıoltanly., mıhalleılnde teneszGh 10kagında 
lı:tablarlle kanuni belgelerlal muayyen saatten bir 111t enel ılf blaaınnda icra kıbnacaktır. 3942 ktln 

49 ayıla ahır blnaıı tarihi llbdaa itibaren yirmi btr gl• 
mGddetle ıatıhga çıkaraldı~ındın pey ıGrmek lıtlyeolerln Def· 

lıyon reiıUğlae vermeleri. 7471 3816 27 2 7 12 Kooperatlflmls demlryola oğr1~ındadır. 8 10 11 12 13 14 15 tetdahk tahılllt kalemine gelmeleri. 3868 30 5 12 17 ,.. ................................................... -. .................................... ...;~~~~~~~~ 
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Mısır Kabinesi 
Don öğleden Sonra Krala 

istifasını Verdi 

Avam Kamarasınd Muhalifler Ka ineyi enkid Ettile 
Mfi.teca vize Mükafat V erild · ğini ileri Sörd - ler. ------·· ............ ·---------

Başvekil, Bulunan ~Şeklin Kabulünün ihtiyari Olduğunu, lngiltere'nin 
Sosyeteye Uyduğunu .. Söyledi, Fazla izahat_, Vermedi. 

lngiliz dı~bakanı Samuel 

Londre, 11 (Radyo) - M. 
Beld•la'la M. Edeo'den ıonra 

lndettlAl natuk, "Mobılcsfeda 

Parlı makarrenlıaın mGıecHlsl 

t8fYlk n ıetcl, batta maka 
faalandırmat demek oldu&aaa 
dair lddlaıına n muhalefetin 

' liderine cnıphr. 
4 liderine ce•ıpllr. Demlı •e 

Hoar bir söyleı,· verirketı 

ıôıGae ıöyle dnam etmlttlr: 
- Uloılar 111yeıe1lne men· 

ıub C>O de•letln HrdlAl ıellbi 
yet herine yıptııımız maza 
kere H ne tice, doArodın doğ 

raya kendi kafamızın uerl dt • 
~ildir, umumi arsa n temay&U 
lerln hakiki bir eıertdlr. 

M. Eden yarın Cennrede 

izahat verecek ve ulaılır •o•· 
yeteel ba haıoıtı kırerını tee· 
bit edecektir. Bizim baldogu. 
muz ıoretl tenlyeolo kabula 
ihtiyaridir; hunları kabul için 
hiçbir de•let •eyı mO~aeese 

nudlnde lcbardı buloomıyoroz 
Kamındı göstrrllen bu ikilik, 
vaziyeti roUI etmektedir Ulus
l11r eosyeteıl, pf'trol •e kömQr 
(berine ambargoyu kabul ederae 
biz de clbaoa oyar•k bu mu 
kırrf'rata .kabule mecburuz. 

.. Bonı rıtmeo bugOn mubı 
lefete bu buıu!llardı taabıt ve 

recek vaziyette dt>ğlllm; vakit 

gelince, gene borada uloılar 

ıoıyeıeılniD yaptaldıraaı : ılze 
iıab t'deceğho. ln~lhere bn 
zamıo uloılar ıoıyf!teıtle hem· 

Ahenk olıcık n batkl bir ıi · 
yııet tıklb etmlyecektlr ... 

De mittir. 
M. Eden •e M. Baldvln'lo 

izahatı ef kArı umumi yede n 
mıtbuıua iyi bir teılr bırak· 

mıttır. ..... ~ ...................................................... ~ ..................... ~ .......................................................... .., .............. .. 

Muhalefet te, bacı lbthıli 

kıyıtlarlı lsabıh kAf 1 bul· 
mattor: 
Ta)'mis gazete i: 

Muhalefetin hareketi •e lza 
bıt tal~bl bıkkındı f lk.lr dr.r· 
meyın etmeden neıriyat yap· 
malı.tadır. 

Deyli 'l'elgraj: 
"llükümetln yıphk.ları, u\uı· 

lar ıoıyett'ıloin y•ptaklarıoa 

motıbık.tır .,, 
Demekte. Deyll Meyi Ye 

Mornlog Poıt, •11lyetl ıllue· 

lamıktı •e ı>arlı mukarrerıta · 
nın lbtlllfı hıll~deceğl 

tini göııermektedlr. 

Muhalifler, Bu Tekliflt-ri, Bomba Ve Gaz Tehdidi Altındı: Yapılma· 1 

dığı Takdirde Habeş imparatoru Nasıl Kabul Eder, Diyorlar? 
~~~-----~--~~~ 

M. Eden, Projenin Mahiyeti Etrafında 
Muhaliflere , ct~v:ıb Verdi. ______________________ .... ____________________ __ 

Londra, 11 (A.A) - Anm için İlılyan mubıclrlerlle hal · teklifler mGıakerelere letlrak 
kımaraıunda ltçl partlılnden yao ıoıyetelerlae buıuei kolay· edeolerlo fikrinde alAkadarlın 
M. Leee Smltb Inglltere ile hklar hıul, mClnatebete getirebilecek bir 
Fraoıı'nın Parlı'ıe aıerlode takım telkinlerdir. Bu tPkllfle. 
ayaımuı olduktan bırıt teklif· rio iatlhdaf ettiği teY de yılnıı 
lerlle ilgili olarak İtalyan . Da· bodur. 
het aala1m11lıgı bıkkındı bir ÜçOoca tıhıılar lçlo bo tek· 
mDnıkııa açarak demlotlr ki: lif lerl htlla peyda etmeden 

Teklifler hakkında Pırlı'teo reddetmek herhalde doğru bir 
ıelea hıberlerln ne dereceye eey deglldlr. Bunlara reddetmek 
kıdu dogru oldoguna btlml· uıl allkıdarların ne diyecek· 

!erini beklemeden bunlar bık· 
yoraa. Fakat eger buolıun 
yarııı dahi doğra olea ba mil- ;kında fikir yaratmek demektlr.I 
Jetler cemiyeti paktına mohı · Eger İtalyı, Bıbetletao •e 
llhlr •e hDkdmetln ıon eeçlmde Milletler cemiyeti Parle tek· 

llflMi e1Uı azerlne mGnaka· 
mtmleket kar1111ndı ıldıi• n 
alyetln terkedllmeel demektir. tıya kıbol ederleree bu teklif· 

lerden b11ıl1rı, hınaten ın· 
BClyClk Brhanya danya naza· 
rımda kaçak daemeden bunların kimize ghmeıe dahi harada 
mee'oliyetlnl azerlne alamaz. klmee hayır deyemes. .qer 
Bombalar •e gazların hıbdldl bogan lngUiı bakdmetlalo yıp· 
albnda yıpılmıdıgı takdirde tıgı it mllletler cemiyetinin 
Nt.catlnin ba ıaradakl teklif lerl M. Eden paktını muhalif be bono ıôy· 
auıl kabul edilebileceğini bl· Ga1eteler ba teklifler bık temek milletin cemiyetine dCl 
lemi' oram. kandı birçok yanht oeyler y11 ıer. Eğer milletler cemiyeti 

M. Eden bana cnıb nre mıılardır. Fıkıt p,. .. ıe'te mftza. bana ıôylerae onan hakmDocı 
ret ba tekliflerin Parlı'te ne kere edtlmlt olıo teklif lerl bu· kıbOle hazmı. Buganka TH 

stbl tenll alllnda hazırlandı· gtıokft THlyette mıaleeef açığa lyelte ıôyllyebllecekltrlmlo htp· 
voramım. MG&ıkerelere eeaı ı ı ı d y C I••• hıtırlatmıt ve demlttlr ki: ı n eôy e im. arın ennre'ye 

- Bu teklif ltr ılikadar aç tetkll edectğlnl amld ettlglmlı gidiyorum. Orada mGteaddlt 
teklif lerl a11l alt kadarlar oku· 

ıuaf içinde kabili kabul ola· memleketlere men•ob meelek· 
maden neıretmek tlmdJye kldar 

nablllr. Banlar dıba lbtllılf dıolarımın f lklrlerlol o•rene· 
hiçbir kerre Hkl olmımıo bir e 

ball•deld tarafları gônderll bAdlıe olur. Bu takdirde mG&a· cek •e onlarla bu karııık 
memlıtlr blle. Bu ıekllf lerlo kerelerin akamete aArıyacaıı da •Hiyeıtn mabıellf Nf balannı 
dayand•A• aç bOylk prenılb muhakkaktır. Bu teklif lerl al& mabafasa edeceAlm. 
pnlardır: kadar ıeaHo• olan mllletler AHm kamar11ından bana 

l - Her iki tarafa muay cemiyeti tetkik etmeden bunlar dıhı enelden ıngıjman a'dır· 
yea menfeatler ıemln eden bir hakkında ne gibi bir muamele maya te .. bbGı etmemesini rica 
araıl mObadeleel, yapacaAına kararlııtnmıdaa net ederim. Zor Hılfemde bana 

2 - Bıbeılıtan'ıa ıoıyal, redemeyfz. hlm•d edllmeılnl Te eallhlyet 
ekonomik n idari laklıafı Pırlı'te kabul edilen teklifler, •erilmeelnl leterlm. Ümld ede· 
lçla milletler cemiyetinin bu Ne bllbara, Fr1aıa'nın .e ne rlm ki baTulfemde maHffak 
memleket• yardımı, de bllbaNı lnglltere'nln noktal olmam lçla herkee bana yar· 

S - 8o ekonomik lakl .. fı oıarını temıll etmektedir. Ba dlm edecektir. 

.U. Balcldrı 

Londra 11 (Radyo) - DClo 
avım kımınıında m6him bir 
bldJae olmaıtor. Muhalefet il· 
darl M. Atll'ye M. UaJd,lo'fo 
nrdlğl cnıpta, baı•ekil .. He 
nGı Hılyetinde lıbakkuk et· 
mit bir ıekll yokıur; brırlD 

etrafında mGıbet bir netice 
elde edtleceğf benQı tOpbelldlr; 
banan için mubılefete timdi· 
den izahat Vl rmeAe mokted•r 
dPğlUı, Çanta ltılya. Bıbeılı 
tın n oloılar ıoıyeteehıln ka 
rarı herıeydeo aktem n mi· 
hlmdlr.,. Demlttlr. 

M. Atll, h4ktlmetln hanı 

bereketini teaklt •lmf t n ha. 
kdmetln yıptı~ı m6ıalere .e 
ibtllAf lar da ulaılar ıoıyeıeılle 

anlıımamıı balanolmaıı mel· 
blm bir aokND addeımittlr. 

Ve: 

- Bu Hılyet kftçak hClk6· 
mellerin itimadını ıarMeak ma· 
blyettedir. lngllıere'ye lnanmıt 
olan d1t•letlere. glıll ılyaıel 

oıulanao hll& baki olduga ita· 
naatı nrilmemelldlr. Ban• n 
için Parlı mabrrenh hıklnn· 
da hftkdmet alenen laabat Ter· 
melidir.,, 

Demlıdr. 

M. BaldTID, •akıl gelince 
lıteallea luhıtan nrlleceAl•I 
ıôylemlttlr. 

• •• 
Londrı, 11 ( A. A ) - M, 

Bald•ln nım kaman11nda bir 
ıuale eeHp Yererek eacClmle 
demlıtlr ki: 

- ltalyan-Babet aalaımaa 
hl•••• Mlll için blçbir eau 

Musaali kampında 

Jıalya'ya nyı Habeılıtın'a tim 
dlltk teklif f'dllmft degtldlr. Bu 
buıuıla timdi be1anatta bulaa 
mık menlmılı olaeakttr. Blıaat 
ben g11ete bıberlerlal tf'lklk 
ettluı •e Fraoıa'da t'H11nda 
nazik n ıor olan bir mee'eleyt 
çok dabı nazik •e ıor bir bıle 
koyabilecek bir ıısmı •akabal· 
doğu Aşikar buluomıkıadır. 

Teklif lerln ıııllarını •e ayni 
aamandı matbuat baberlerlal 
tet\lk eden klmeeler baaa bat 
laca meı'elelerde mClblm farkler 

ltalyan askerleri 

me•cod olduğunu 

dlrler. 
M. Bald•ln mazalı:ereler 1 

Oç tarafın ıınlbl mf!ırot ol 
~una tekrar rtmlıtlr. 

Londıa, 11 (Radyo) - A• 
kamıruıaın bugankQ topl 
t111ndı, loglhere ile Frı 
ara11nde Akdeniz ml,.lı;ı 

kında ne gibi bir akor mn 
oldngoDı dair bir raylH tanfıa 
kendlılae tnclh olanan ıor 

M. Bald•ln ce•ap Hrmek 
çeklamlıtlr. 

Lava], Eden'le Berabe 
Cenevre'ye Hareket Ett 
iki Bakan Yolda Konuşacaklardı 
(18) ler Komitesi de Toplanıyo~ 
Parlı, 1 l (Radyo) - iyi 

haber alan ıly .. ıl mehaf lldf'.n 
OğrealldlAlne göre, M. LaHl, 
FranN luglltere arııında tam 
bir anlıımayı nrıldıAını 167le 
mittir. 

Cenene, ~ 1 (Ra•yo) - On· 
eeklıler komlt,ılnln içtimaı are· 
fesinde, petrol, kOmClr lptldıl 

maddeler berine secri tedbir· 
ler Hılyetlne balen oo de.letln 
maHfakaı enabı gelmlttlr. Bu 
dnletler enııoda ekseriyet p•t· 
rotla yakından ılAkadar, Arjao· 
tin, lnk, Romaayı, Çekoelo· 
Hkyı, So•yeılor gibi bOlulmet· 
ler •ardır. 

Pırlı, 11 (Radyo) - Bu 
aktım M. Leni Cennre'ye 
hareket etmlıtlr. Aılmeılnden 

enet M. Eden ile bir mGIAkat 
yapacalı:t1r. M. Edea bu Nbah 
Londra'dan Parlıe bırebt et· 
mittir. 

Ba maltkatta noktalaaur 
taatl edilecek n Leman gOllDe 
kadar birlikte ayal trende 
gtd~ceklerdlr. M. ı.. .. ı yarın 
18 ler komltetinln lçtlmaında 

beıır bulunacaktır . 
18 ler •omlteel; M. Vu 

K.ıneelllı'ln riyaeetlade toplana· 
cık n petrol ambargoeana 
mG&akere edecektir. 18 ler ko· 
mheılnla ıoplınmuıaa kadar 
Boma'daa maHfık bfr cnıp 

ahaına aecrl tedblrlerlD tetdldl 

meYaa bablı olmayacak, J 8 
komlte1I yerlae .M. Mıdary 

rlyıaetlndekt betler komll 
toplanacaktır. 

Vulyet, timdi ea adebet 
,.bıdadar. Roma'naa ce••bı 
rlne maukent Te Halyet 
tiki ıekllal balacakt•r. 

M. Laval 
ltalya ve habeş 
Elçilerile Konuştu. 

Pırtı 11 (Radyo) 
l.aHl bagGn ltalya'aan P 
ıeflrl K.onı Çerotl'yl n 
bet eeflrl M. Ben Marl 
kabol etmlttlr. 

Cebhelerde hiçbir 
hareket yoktur. 

Parb l 1 (Radyo) -
Afrlb'dan gelea haberlere 
bugln cebbelerde hiçbir b 

ket olmamı1ı1r. Mue .. l 
dogllo gGaderdlgl telgrafta 
dirilecek hiçbir haber ol 
dllJaı lfaret etmlttir. 

KlmGr Kaçakçılı 
Roma 11 (Radyn) - la 

ıebaundan kômlr tGccarı 
aef Mataçl leminde blrlıl 1 
yaya klJmlı kaçakçıhgı yı 
için lngtllı'ler ıınfıaua 
çQk 9dalardaa blrlılae ae 

kuu .-rUmt111r. 

N 

ni 
de 
N 

1D 

he 
hr 
de 

de 


