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Mussolioi'nin 
Nutku .. 

Birkaç zamandınberi İngiliz ve 
Fransız eksperlerinin, Paris'te bir 
takım uzll§ma eeaslan üzerinde 
çıbotıldanm haber ahyordak. Eğer 
bulanacak esaslar bir taraf tan 
nıilletler cemiyetini, diğer taraf· 
tan ltalya ve (Jabeşietını memnun 
edecek olarsa, lıarb keeilecek ve 
yeni zecri tedbirlere lüzum kalmı• 
yacaktı. Müsyü Muuolini son nut• 
kunu tam bu ıurada aöylemiotir. 

Bu nutku iki k11ma ayırmak 
IGzımgelir: llabeo barbı ile, doğru• 
-daa doğruya ooı temas eden mes• 
eleler hakkında, İtalyan başvekili· 
aia, hep bildigimiz fikirleri üstün• 
de durmakta olduğuou görOyoruz. 
Nutuk üç tararı birden değil, yal· 
nız J;alya'yı talmin edecek bir 
h•nş yolu aranoıaaında ısrar el· 
nıektedir. Zecri tedbirler, dıtarda 
aaoıldığı gibi, ftalyao azmini.3r· 
eetmiı değildir: Bilakiı ooa, hı et 
\'e isyaola karı~ık, yeni bir kuvvet 
\'ermiştir. . • 

Çünkü İtalyan ıoilletı, zecrı 

lzmir'de hergftn sabahları çıllar, siyasal gazetedir. Telef on: 2776 
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Başbakanımız le;, Dış Sıyasa~zı Anlattı. 
Büyük önderimizin Ulu- Millet Karşısında Te°!iz, iç Açıcı Bir Hesab! 

salVerdiği Değerli ParOla Raşbakan, Dün Ankara Halkevinde 
AtaıorkjDiyorlar ki: YÔksek.TDrk!_~enin için Önemli Bir Söylev Verdi. 
Y nksekliğin Hududu Yoktur. lştetParola Budur . • 

• Mahsuller· Fıat Meselesi . Ekin Vaziyeti . Sanayileeınemiz ·Ticareti 
K6mllr, Elektrik · BOdcemizin DOzgOnlDğO ve Bize DDşen Vazifele 

Ankara 12 (Telefonle) - ~ 
.,,...iıl .. _,.... • ...,,. ............. -

lkhPad ve T11arruf beheıu bo 

gClo bıtlıdı ve BıebıkaD1.nıa 

l1met loOnO, ııaat onbe-ıte Ao 
kara Bılkeviod~ binlerce va 

taodıt kartıımda lrıdenlklerl 

bir ıGylevle bahayı açll. tedbirleri, yalnız .kcodine k.aroı 
tatbik olunıo bir ceza olarak say· 
nıaktıdır. Bu tedbirler ne eıkiden 
herhangi bir devlete karşı alıomıt· 

ki tır, ne de gelecekte lıerh~ogi bir 
devlete karf1 altnacakllr, dı7or. 

Zecri tedbirlere iştirak eden 

Batbakan. bugCln ıöı eOyle 
mealn, yard için, kendlel için 

bir imtihan nrmek oldoğuaa, bu 
beHplaımada iyi haberler n 
neıieelerle çıkacaAını umduğunu 
IGyllyerek bir mukaddime yap 

mııtır. 

· ı · · ve de.Jetlerin meıul rell ennın 
nıecliılerinio gı>rütfl, hılya b~t· 
• k T . dil ftoil•iladen büsbütün e ı anın ı " Ç" kft 
ayn olduğuna ıüpbe yoktur. ua 
bu reiı ve mecliı1er, zecri ted· 
birler mek.aoiımıunın Jtalyao·~a· 

bütfto b&duıe· 
beı davuıoa benzer . . 
1 d 

, 
1
. &' • •e bu ıedbırleno, 

er e ıı ıyeceeını • 1 h' 
buıusi makaatla halyı 8 ey ~e 
d~il hını lebiAe oldugunu du· 

' ı nnı kabul 
tünerek Cenevre kaı'lf a . 
etmekte

1 

olduklarını ıöyleaıiılerdır. 
b. kıs 

Fakai nutkun aaıl aıll ım • 
d k. müoaee• 

1111 milletler ara11n 8 1 

' ü Muno· 
betler bıkımmdan, Mfisy . 
1• . • C , . •aı ve prensıp· 
IDl ıle enevre yt ea 

d illetler ce• 
te ayıran fıkrıllf ır. 1D 

h• bir devlet, 

t nıiyeti paktına göre ıç 
aaa devletlerden birinin bak ve 
hflrriyetioo tecavüz edemez; a~a 
devletler, hak ve bürriyetçe eeıt· 

• 

1 ıdar ancak. 
tirler; bilUln anlaımaz 1 ' • • 

• L baLemli"ı al· 
Cenevre 'nın y6Ue• • e .. 

r ·ı hallolunabılır. 
tındı, hını yolu ı e . . 

J 1 ...... ...nne göre ılen ta yan gu~u,.. " 
anilletlerin geri meoılek.etler uze: 
. • 1 i' ve medenı nnde geoıı eme ın• 

kabiliyetlerini gösıermeaine • e:gel 
olmamak lazımdır. Demek kı en· 
dilinde bu vazifeyi ve bıktı .gö· 

· · ... meaubye• ren devlet, kuvvetını • k 
linl kullanarak harekete geçece 
oluru, Cenevre, hücuma ugnya~ 
tarafa yırdım ederek, yahut, secrı 
tedbirler alarak, harbı uzatm~k 
değil, bu vazifeyi ve hakkı taedik 
ederek barbı kısaltmalıdır. 

p 

Haheı barbı bugün yann 1~ 
veya bu netice ile bitmie olea dahı, 
bu eaasb görüt farkının, c.enevr~· 
de bltiio milletlerin umımt bır 
elbirJiAiode bulunmasına elveriıli 
olmadığına ıüphe edilemez. &.ollek• 
tif güvenlik ve .UAhıızlauma yolu, 

e ancak milletler cemiyeti paktının 
rabuoa tereddüdailı bagtanmıktan 
doğabilir. Eger böyle bir inıanca 

· olamazaa, alabildiğine ıillh yanıı 
ilo milletlerin karıılıkh harb saf· 
lırına ayrıimaundan baıka birıey 
bekliyebilir miyiz? 

Dıha bugfln, politika ed~~i~a· 
tındı, en ileri milletlerin bırıbır• 
lerini barbarlıkla ııoçlımıkta 01' 
daUuını görüyoruz. İıtilli kuv~e.tİ• 
ili tamamlıyan her devlet ıçm, 
berbugi bir ıhlAk ve inaanhk da· 
ta11 tutturarak, geri komıu~unı 
•ıldirmak.tıta bıık.a diitüneceğı ne 
kılar? Milletler cemiyeti ietilAlan 
ltolıyla1t11mak ve hakblaıtır.mak 
için degil, iıtil&lın h,!rbıogı . v~· 
elle altındı, imUosıılqtırmak ~ç~n 
lturulmuıtur. Milletler cemiyetı~ı~ 
t•ıımaaınıo ııebcbi bu olduAo gı~ı 
höyle bir cemiyetin devam edıp 
et111emeaine lüzum olup olmadığı 
bak.kında her milletin vereeeji 
hOkme eN• olıcık olan da budur. 

f. F. tfıay 

Ankara, 12 (AA) - Bae 
bakan lıımet lnöod bu ıkıaaı 
mdlldye mektebinin kuruloeo· 
nun 59 cu yıldönClmaoft kot· 
lamak Gzere Aokarada bolu 
nan mftlklyelllerln Ankara 
palaatıld toplaulııında aıağı· 
dakl IGylHl 'ermlıtlr: 

Arkıdıılar, 
Mftlklyelllerln ba ak .. mı her 

ff.De blılm için ankine ahı· 
tıgımıı bir bıyrım olmuıtur. 
Slılnle bu bayramı katlımak 
itin burada toplanmıı bala· 
nayoroı. 59 eenedir ba mem· 

- ~onu 2 inci sahifede -

Italyan Uçakları Faaliyettt-: 

Italyan'lar bir Sultanı ve 
Islamları Kandıramıyor. 

Ogaden'de Ital)·an RarekAtı Durdu. 
ÇOnkfl ihata Tehlikeei Var! 

Cibutl 12 (A.A) 
Bn11 Ajanıının 

ay tı r1, la a l y a n 
uçaklarının Deı · 
siye n Aouııea 

bölgelE1rlade bü · 
yftk bir faaliyet 
ııar fet mek te ol
duklarını n kor· 
maycı bir hırl · 

tall yıpılmak 
Gıere banlmrın 

re ı I m le r 1n1 ıl· 
makta balaadok· 

tarını bildirmek· 

ıedlr. 

Uçaklar ıynl 11· 

manda Babeı 

kuneılerlnln bG· 
tftn ftııeftbareke· 

lerl Gıerlae bom · 
balar da atmıe · 
l.rdır. Cephede ıelsi:ı telefoncu lt<Alyan neferleri 

ltal1ın'ların kendlılne yıp lar tarafı•• geçmekten lmtlDI 

mıı oldoldarı bfUfln teklif ere eylemektedir. 

ragmen Aou• 11ltını hıl71n· - Sonu 6 ıncı 1ü:ıcle -

Baıbakan bu mukaddimeden 
10nra geçen yılın faaliyeti bCUAaa 
edlldl•I takatrde gelecek yıla 
yeni bir azim •e yeni bir hamle 
pıe gtrlleeeAtnl n gelecek yılan 

e1erlerlal• dıha parlak olaca· 
~ına tllphe etmediklerini ıGyle· 

dtkaea IOllft, •tat fJallerl tlse· 
rl•de 4hlnrak, f .. ılerl• defme· 
mednl• faydalanaı ••~llD•f, 
geçen yal 60, ba yal 80 bin 
loD 0.6m lldblal edlldlAI .e 
ba yal daha blylk mlkyılta 

Sonu 3 ndl yüsde - Ba,balıa•ıımıa general lsmeı lnönü 

Başbakanımız, Arsıulusal V eziyeti Anlatıyor. 
Sulhun Muhafazası için Ciddi ve Samimt Duygular Taşıyoruz. 
Milli Emniyet Mes'elelerinde Hassas ve TecrDheliyiz. Varlığı· 

mızı Muhataza için KAfi Derecede Kuvvetliyiz! 
Aokan 12 (Özel) - Baıbakan bugdokG nutkunda araıulueal vaziyete temas ederek; 
- Sulh da,uı ki, milletlerin hepıi tarafından haklı olan bir ideal halinde tıkib ediliyor H 67le 

töyleoiyor. içinde bulunduAumuı zamanlarda dddi imtihanlara maruzuz. Biz bu hidiaeler karpunda ..ı. 
bun muhıfaıuı i.çin ciddi v~ .ea~imi hiıılerle mütehı11i11iz. Fakat bu basaaııiyetle beraber, hldilelerin .. 
veya bu .. klldeki tesahflrlennı cıddi olarak takipten biran hali kalamayız. • 

Dedikten. IO~a, T~rkiye'nln aulbun muhafazan için elinden geleni yapacaAıoı ve bu vazlfelİDi yıpu
~en. herhangı. bar h&diae kar1111nda kendi varhğını ınuhafısa içio kifi derece kuvvetli olduğunu herkeeia 
ınanmaıııoın, ıkb11di sahada da, memltket için büyük faydalar olduğunu Türk milletinin her millel 
kadar, fakat her milletten çok fazla olarak milli emniyet meı'eleainde hauaı ve tecrObeli bulonda&an-. 
bu aebeble millt müdafaa vaaıtalanmıza fada ehemmiyet verdiğimizi, dahili politikada berıberlillo Ye 

~olaım.ının iatikbalio aellmetine delilet ettiAini, bütün bunlınn Atatürk'ün faaliyeti, onua müabet ~ 
ıubetlı gördıl ve bfltiln milleti kendi etrafında tek bir kiti halinde toplayan unaurlara malik olma• 
undan doAdaiunu aöyl11miotir. 

Eski Kanunu Esasi Mer'iyete Giriyor 

Nesimi P a11a Kral Fuad'laK 
nuştu ve istifasını Geri Aldı ------Italyan Gazetelerine Gôre, Ingiltere Mısır'daki 

karak ltalya'ya Yumuşak Teklifler 
HAdiselerden 
Yapmış. 

lıtanbal, 12 (ösel) - Ka· matboab, lnglhere'nlo makıa · 
hlre'den blldlrlllyor: dınıa Faeizmtn tahribi oldG· 

Kabine relıl Neetml patanın ğanu, fakat M11ır'dakl tayan 

knl Faad ile yapt•I• bir mtlza· hareketleri baıeblle ıelAıa dCl· 
kereden IOlln lıtlflıını geri ıerek ltalya'ya kartı milliyim 
aldtgı remıen blldltllmektedtr. tedbirler teklif eUlğlnl yaz· 

Nealml paıa, ıanydan dona mıktadar. 
ıtınde, kral Faad'ıa 1928 ka· Jaraal dö jenn gazete•l 
aua e•ıltlnl mer'iyet me,. Adlı Ababa'nın göıterdtıı n 

kllae kc>yıcıgını allkadarlara bundan ıonra göıterece~l mu· 
blldlrmlttlr. Bu hoıuatald ka kuemetlerln lnglllz tei•lkl 
raraıme n irade bagtn kral eaerlerl oldaAana iddia etmek· 
Faad tanfladaa lmıa edilecektir. tedlr. 

Romı, UI (Rıdfo) - Boma = Sonu 4 ncü 1aıde -

Ateşin Bakimi 
•• 

Napolyon Bonapar
tın Hind yolu ve Mı· 

sır maceraları 

Tarihi, çok he1ecanla •• 
. meraklı bir tefrikadır. DbkA 
ilk kHmını da bata.. etdt.. 
DGrdClnca eahlfemlade tıkU. 
baılayınız! . -



Blrlnefk•aan1S 1 

üyük önderimizin U1u· ı G ü n ü n T e o y a z 0 H a b e r o e r n 
a Verdiği O~~~~~~ .. ~:~!.~ imparator, ltalyanlara Bo- 1 

ele en deAtrll hlımetleı 

mat olan mDlklyenln ileride 
e9lını bundan daha H 

daha çok glJrtlyorus. Dev· 
mllklyeden ettiği lıılfadeyl 

BlçClde artırmak için, 
ki için mtUklyelUerfn daha 
yedtmeelnl eeuh bir tedbir 

kabal eni. MGlklye 
kteblal daha gealı olerık 
karada ıeelı fçia Ud eene· 
beri oahıayoraz. Mtllklyeyl 
ara'da onaa geçmleıekl oan 

tneflne n tarihteki his· 
e yakıpC8k lJlçGıle kara 

Sr Genç mCllklyell arkadıı 
mııın lıdkbılde ylce hfz. 
tler için ılJyledlğl ıösler, 

it tıahhClder göğıGmGsQ 

dharla kabarlla. 
Ylnklerlmlı gençlerin his 

amini duymakla mGıehu· 

• Ve ba memleketin lıılk· 
ip btlylk ve gtlzel bir 

mbutbr. Taaanar olanamı· 
derecede bammıb bir 

yel içinde herblrlmls etaıh 
le mefPI •e meıba bir 

ylm. İtlerimls çoklar, el· 
bdar. &aybedllmlf umaalı· 

leltflal o kadar ehemmi 
tir ki her aahada yClkıek 

m Ye çok ~latma yerinde 
tir. K.tlltClr, idare, eanıyl, 
H her IGrf Cl imar bakı 

-.llall birçok itlere glrlımtı 
•ayoru. Evet, lkmıl et

oldapmas birçok lıler 
r. Fabt Yaslfemfs yalnı• 

im bldrmelı: değildir. Ban• 
benber yeni pro~aml1rı, 
itlere plımelı: tuannda· 

Yeal Tarklye için en ylk· 
IHlyeye u umanda Yar· 

ylbek heyednls gibi 
••ı. ideolojide, klltClrde 

kaY .. llerlnt bergln ear· 
lerlae beilıdar. 

Yapdacak itler pek ÇQktur. 
• ...,._k neticeler çok tıtbdar. 

blylktClr. Gençler, 10-15 
• IOllra gene borada toplan· 

Yıkat göreeekılnlı Tir· 
'JI yıımrten çok enel gel· 
aetlllerfn bayıllerlade ya. 

pyelerla ııbıkkak 

oldaAaaa hıtırlaraanız 
l..ıadyarlaAanıza teorik et 

ol111nanns Yeni Tflrklye'yl 
k lçla Ya'bneever gayret· 

et• dahil H hırlçtr. eeaılı 

polldbdır. Ba IAsımea imar 
OOk DlalUm H Yatanı mtlD 

r •JllUI itler dahi yapıla · 

• Ber itin batı dahilde n 
e•h bir politika taldb 

tir. Dıhlldeki poUtlka; 
yılludanberl bellidir ki 
ea nnl ideale mtlltenld 

poUdkaaın hedef 1 Tar. 
'JI u •manda Heri bir 

kel n Y1tandaıl111 ytlk· 
refah n ktlltGre erlımlt 

penerler gGfmektlr. Hariç 
aalaJltımıs, memleket· 

birbirine emniyet vererek 
Wrblrlnla refahını boımıyı .. 
Mr ıalh ılyıeetldlr. 
lletler uuıada ıulbu teılı 
Hlaaıbllea kıymeıll •wta 
ed ak•ımdır. Birçok ek· 

e nime• me•cud ..... 
• ea lyhl budar. Çetin 
lerdea lttlfadelt çakıC8· 

lmld edtyoruı. Beyaelalllel 
a.ftllada aamlmlyl•. De. 

ki milletlerin beraber ça 
• ..,. •• lhtll4f lırı ıalbın 

elerl için t11U olıa po· 
aullhldlere •dabtla bağh 

br. Baaların batında 
ed .. ,._ lllalahldlerlmlı 

Amerika 
riayet ve boaları cemiyeti .k. yun Eg.., emeyı· z nı· yor. 
nmı olan taahbtldlerlmlzle te 

life mecburas. Araıalnıal 11ha· rini Beg" enmedi 
Sulh Teklifle· 

dıld rahıtıızlıklarıa glderllmeel • 
ıç1n T6rkıye heıtarın faıllyetı Habeşistan, Taarruza Uğramış Olmak it-berile Hay- Loodr1 12 (A.A) - TıJ• 

mle'ln Vıtlngton muhabiri; 
Fraoııı · lngtllı projeıloln Am• 
rlka'da 11rlb ıaretle fena blf 
tedr bınkmıı oldaıana haber 
nrlyor. 

ıarfedecek ve hClınCl niyetle ça· 
heıcaklır. Ba neı'ell ıkpımn si yetini . Mııhafazaya Azmetmiştir •. 
hıtaraıını gelecek yıl bı gtlD 
tazelemek bere muhafaza ede· 
ceğlz . Çok ç•htmı tçlnde en 
ternaıyonıl birçok htdleeler ara· 
11ada bereeneyl aıan bir umın 
gibi geçiriyoruz• S«ınenln IODU· 

na geldl~mlzden onan kıur ol 
madığını dt11Gnerek mlteıelll 

oloıoraı Gelecek ııeae bagln 
çok ~lııtığımııı dtııtlnerek de· 
rln bir ınk dayıcagıs. Ala· 
ttırk 'tln etrafında dabllt ve ha 
rlcf politikada tek bir adam 
gibi benber H elblrllğlle çabı 

mağa deYam edeceğiz. iyi letlk· 
bal, iyi netice Atıtlık'tln etra· 
fanda tek bir kiti gibi hep be· 
rrber bulanmıktıdır. 

Ankara 12 (A.A) - Anka· 
rada balanın •e mekteblerlntn 
karalaıanan 59 ca yıldGnGmll 
nft katlalımık Clıere ha ak· 
oam Ankırapılpata toplanan 
mGlktyelllerla Baıbakan lımet 
laGnCl deltletlle Cam ar S.ıka · 
aıaa çektikleri llıılm telgrafına 
AllıtClrk ta cevabı nrmlttlr: 

İımet laöaG, 
Ylldönlmleriol katlulımak 

için be1:I anarak ıoplaatılannı 

bqlamıı balandaklannı bildi· 
ren telefonanasa aldım. Birden 
bire doyıama tahUI edemedim. 
Bunan için llya11l bilgiler 
okula dlplometlul, lhlerl iM· 
rinde blttla dikkatimi kalla 
narak dOıOnmek IOıamuna 

hlaedm, bunlu kimlerdir. 
Futa dltGnmeye llaam kıl · 
mada. Derhal bildim ki bana 
içten ıngllerlnl hıyk1rınbr 

yuım aıırdanberl bGytlk Tlrk 
ulaıanan lam anlımlle millet 
olmaını oahıaa, onaala en 
modern bir Ttlrk dnled kar· 
malı: için insanlık fedıktrbkla· 

rmıa blçblrlal kendilerinden 
eılrgemlyen knltClr, idare, in· 
tlum devlet ıdımlırını ea ıon 
llmll ıelllddlere gGre tebellClr 
ettlrmeğe çahımıt •e çaboan 
ytıkeek arkada11ard1r. lıt• bu 
intibaı kendi kafamda n vlc· 
dınımda duyduktan ıoaradar ki 
telefooanazan birinci ıatınnın 
eonondıkl dalgınbk ıydınlında. 

Ben lımet la~nl'ntln kaqııın · 
da bulunmakla lmutlındı~ı gö· 
reyden manen deillte blle mad· 
deten uzak balaamqı ohukllın 
teeulr duymadığımı e6yllye· 
mem. Ancak ıanunla mltetel· 
Uylm ki ıenln haklkatı, ualetl 
millet H detlet lçla gönClllerl 
•tetlllerl benim kadar H belki 
benılen daba parlar görtlr ol· 
doğana blldlğfmdlr. 

Onan için rlC8 ederim ıôy. 
leylnlı o ırkadaılara ki; 

Bu dnletln en aoagı 70 le· 

ne enelkt lullnl bilenleri içle· 
rinde balundarmaktadırlar. Ve 
gene İnGaCl'nde, Sakıryı'dı, 

Domlapıntr'dı çocuk olarak 
yıpmıı ve ytlbek m4nılı b· 
illere deilet n millet mefha· 
mana aalayuık kanımıılardır. 
İtte onların ht>pelae eöyleyl· 
nfs ki, ılmdlye kadar yapbk· 
ları temiz, TClrkltlğe llylk ola· 
bilen tılerlne karıı kendilerine 
mlnnede mClıeh111ldm. Gene 
o Hkadaılara eöyleylalı ki, 
Tlrk mllletlne, TGrk camarl· 
Jed dHleılae kup yıp ..... 

Dlllle, 12 (A.A) - Babeı 

imparatora; Franııs · lagllls 
ıalb teklif lal kat'f ıarelle red 
detmlıtlr. 

imparator; Hını Ajaa11 mu 
hıblrlne beyanatta bulunarak: 
demlıtlr ki: 

- Kat'lyyen eerftlra eımemlı 
oldapmu kanet k:ıqııında 

boyan eğmlyeceğls. ÇGnkl bu, 
cebir H ılddete mllLAfıt nr· 
mek demek olacaktır.,, Habe· 
1let1D taarrau aiftmıı olmak 
lalbmrlle bayllyednl koraya 
cakllr. 

Mtltecavlsl kat'iyen blı ııh· 
rlk etmedik. Götterllecek tld· 
detin bizim için hiçbir tetlrl 
olmıyıcaktır. 

4dle·Ababa 12 (Radyo) -
Labeı lmpıratoraaan burada 
b11lanmam111 dolaylelle Fraa111 
laglllı teklif ine nreceğl cnab 

ıeçtkecektlr. imparatorun nere· 
de bulandaAa H nereye gittiği 

luberlerl gtıll tatala~or. Dee· 
de'de balandaAa muh•kkaktır, 
henla Adla Ababa'ya gelmemlt· 
tir. Frantıs. lagtlls teklifleri; 

ılmal ordalul karargthını gön· 
derllecekllr. 

Londn, 12 (Radyo) - DtlD 
akoam çakın pseteler, Babeı 

elçlelnln lngllls Fr1D1ız teklif ini 
proteıto eden cevabını n Ha· 
bet uHlıladen en afak parça· 
nın bile Terllemlyeceğl ıGılerl· 

al blyGk harflerle bumıılar· 

dır. Ba gueteler, mtltecHlsln 
bir neti ıulh mlkıfıllle taltif 
edilmekte oldapna llbe ede· 
rek Babeı imparatorunun dı 
ba teldlf 1 muhakkak ıarelle 

reddedeceğini yasıyorlar . 

Vqlngton l:J (A.A) - Se· 
natör Borab; lnglUs ·Fran11ı 
ıalh teklif lerlal tlddede tenHI 
ederek: 

- EAer g11eteler ıırıflada• 
bildirilen proje meyanı gelir .. 
Ma110Ual Auapa'nın en kaY• 
ntll phılyed olacak n Mil· 
letler cemlyed o sama• em• 
peryaU.mla bir ileti me•be· 
dne inecektir . ., Demlttlr. 

Ermeni'ler 

Onsekizler Konıitesi Dün ilk Aleyhimizdeki Filmi 
Protesto Edecekler. 

Toplantısını Yaptı. 
İltanbal, 12 (Ôsel) - Er· 

meni patrlkbıaetlade bir top• 
laatJ yapılacak n Amerlb'da 
TGrk'IGk: aleyhinde çe.rtlecek 
olın ıtnema nı.ı proteeto edl· 
lecektlr. 

Italya-Habeş Mes'elesinde Ingiltere Hn.ktimetinin Nok
tai Nazarında Hiçbir Değişiklik Yoktur. 

Yaptıracağımız 

Yeni vapurlar 
Cenewe, 12 (R•dyo)- Fna· 

11z bqbakanı M. Plyer ı.vaı, 
bagln 18 ler komlteel bıtklDı 
Va Koneelı ile beıler komlıeal 
batkını Mıdaryakı n Anton 
Eden'f kabal ettikten ıonra, 

Polonya delegeal M. Kan Tali· 
kl'yl de bbal e&mlt we Polon· 
ya Terkiye deleplerlala aoktal 
aaurı etr8'ındı koaa...ı-u 
bala9mattaı. 

Adlı-Ababa'mn reamen Ce· 
anre'ye ne OHap vereeetA 
maldm detlldlr. Ba cHabın, 
Gç dort gtlDdea enel nrllml· 
yeceAI 16ylenlyor. ltılyı'nıa da 
ceYabı heniz gelmemlttlr. Ulaı· 
lar karama mıhaflll, barıt 

için mlnkere kıpılar1nıa açd· 
dalı kınaatlndedlrler. 

ltılrı bClkdmetl, keadblae 
nrllea notada ileri ıClıtllea tek· 
lif teri, mllakereye semi• olı· 

bilecek bir ••ile teklinde b
bal edecek •e llnm görlne 
mlaakerelerln ıemadlılne mu· 
•afıkat edecekdr. 

Ceaewe 12 (Radyo) - 18 
ler komlıeel bagtln öAleden 
ıoara (Vu Koneellet) la bat· 

mecbur oldaAa Gdnler bitme· 
mittir ve bltmlyecektlr. Ba 
dlayıdan göçerek TClrk mille· 
tine •eda edeceklerin çocuk· 
larına, kendinden ıonra , .... 
yıC8klan ıoa eöı ba olma· 
hdar: I 

- Benim Tlrk mllledae, 
Tlrk Camarlyetlae, Tlrklllln 
latlkbıllne ılt Gdnlerfm blıme· 
mlıılr. Slı oala11 tımamhyı· 

eıkıınız. Slı de dsden eonra· 
kilere benim ıGzlmCl tekrar 
edlals. 

Bu ehler bir ferdin delll 
bir TGrk olma daygaıanaa 

lfaclelldlr. Bana her TClık bir 
parola gibi kendinden eonra· 
kilerine mCltemadlyea tekrar 
etmekle eon nefellal nrecek· 
ılr. Her TClrk ferdinin eoa 
nefed TClrk al11111Daa nefeel · 
aın eöamlyecellnl oaaa ebedli 
oldapna gllllermeUdlr. YClk· 
eek TClrk tenin lçla ylbek· 
Uğln hududa yoktur. ltt• pa· 
rolı budar. 

kuLi'•da toplumıı H eneli 
FND111 S.tbabnı 16• ılınk 
tanlan 16ylemltdr: 

- Komitenin geçen toplan· 
tınada, İlalyı·Babeıiıllın lhtl· 
lafı lota bir ıaretl hal balan· 
muı mevnabaluolurken, Fraa· 
aa ile t.,flaue'•.. .. h__.. 
bir pre bal ..... hakkındı blse 
ealalalyeı Hrdlalı, o Hkluen· 
beri ympbl&mı• tem.tar aed· 
cedade baldatnmas mred balU, 
nota .. kllade cenk lta1ya'19 
'Ye gerebe .llabetlıtaa'• •erdik. 

Blkdmellm, almlar kara· 
manı •dık kalank, ıekarrlr 
eden metoda ba hlıle mah•· 
rlblere •umlıdr. Şimdi her iki 
tar1fın cevabını bekllyora•. 
Ulular karamanan yıpıca&a 

lı, tarafeynin cenbanı aldıktan 
eoara lmaataıı mClteelllr edea 
ba lhtllAf bakmada bir car• 
bulmaktır. 

M. La•al'den eonn İllglU• 
delegeli lh ıGylemlı H lagll 
terenin emeli, beriki tarafın 

barıemaıı merkezinde oldaAana 
beyan eylemltdr. 

Lord Eden, meı'elenla, 
Ulaıbr karama kon1eylnce 
hılledllmeel lbama hakkında 

.laglltere'Dln noktal nuanada 
hiçbir deAltlkllk olmadatanı 
beyaa etmlttlr. 

Edea'den eonra, Polonya de· 
legeel de 1161 16ylemlı Ye met'•· 
lenin, aluılar karamaaC8 lulll 
ltllamandan bahletmlı, 18 ler 
komlteelnln. muharlblerdea ce· 
nb gelmeden HHl hiçbir kı· 

rar yermemed lktl•• e1tli1nl be· 
yın eımlıtlr. Bandaa ıoara, 
yarın (Bagtla) tekrar ıoplaaal· 
man için cellflye nihayet Yeril 
mlıdr. 

K.omlte, yuın aut 18 de 
toplanacaktır. 

Loadra, UI (Radyo) - Roy. 
ter Ajıanaın CenHre'de ki 
mahablıl bildiriyor: C-aewe'· 
de ki klçflk lalktmetler mu· 
nhhıllın; FnD111 laglUı tek· 
Uf ini hayretle karıılamıtludır. 
SoYJ•I R1117a n Tlrklye dele· 
gelerl çok pyın dikkat bir 
tekilde faıllyetıe balnn .. kla· 
claılar. Sotye&eala k ıüllfl 

berinde mlnker~lere denm 
eımeal takdirinde ldnslar •aka 
balacaia ınlaııbyor. Teklif; fena 
kal'fll1Dmaktadar. Traan•ıl ıl· 
bn madenleri uhlplerlndea 
Abobaylı Ta1mlı psetedae 
g6Dderdlll bir mektupta; la 
glltere'ala H teklif ile Brkll•ya 
ldareeladeld muhtar lllk6met· 
lerl keadt aleyhine tahrik 
etmekte oldqaaa blldlrmlıtlr. 

Aaıdola ajana lalWyettar 
mahfellerde Ttlrklye delegellala 
CenHre'de faallyeue balaadap 
hakbnda maltlmat me•cad ol· 
madlgını blldlrmlıdr. 

Iıtubal, 12 (GMI) - Deals 
lıletme ldaretl, yapbrıeea&ımı• 

on Yaparaa untlyelerlnl fab· 
rlblara g~ndermlttlr. 

Galata Posta 
Veznedarı Kayboldu .• 

lııaabal, 12 (ôsel) - Galata 
poellınell •eınedırı, iç '8•· 
deaberl meydaada yoklar. Ya· 
pıllD ıahklkaıa gGre, n•aedar, 
tlç gen enel meçh61 bir ıe•
cln nine iftara danı edllmlfll. 

Tayyare Piyangosu 
~~~~~~ .. ~~~~~~ 

Donkft Keşidede 12 Bin Lira 25351 
Numaralı Bilete DüştQ. 

lıtaabal 12 (Radyo) - BI 11408 11848 12008 12991 
ylk ıa1yare plyugonaan keti · 13574 13646 14500 1470, 
d~ılae bagtln de dnam edildi 15218 15686 15958 16544 
Ye bitirildi. KauDan namara · 17392 20611 21107 ~4671 

lan bildiriyorum. 2670, 28056 28197 28888 

25351 
Yü:er lira ka.ıananlar: 
25, 1835 0116 S828 

4186 ,209 4749 5569 

12 Bin Lira 6931 7929 8651 9945 
10923 19135 13056 1,168 

9055 24615 15418 16495 17301 1850'7 
19H3 20038 21411 ~2336 

Numaralar 2500 Lira z374q 24453 26648 26797 
27309 28548 28871 

2722 16836 Deniz konferansı Namanlar biner Ura kaun· 
mıılardır. Çıkmaza Girmiş 
500 lira ktuananlar: 
266 1170 1679 1679 Değildir 

1689 1807 2806 8589 Lonua, 12 (A.A) - Dealı 
'b24 ,711 5848 5524 konfennıınıa bir blldlrlğlade 
601, 6834 6650 6148 deniliyor ki: 
6819 7237 7302 7658 .. Japonya delep11on•u de. 
7882 7982 9091 9522 als ka••etlerlnla auml had· 
9848 10084 11145 1154' dinin tayini lolD yıph~ teklif· 
1209~ 12311 12361 13289 lerlaln mlukerellne ba eabab 
13590 14383 1'848 15201 dnım edllmlttlr·., 
1528, 15289 15389 17129 Blldlrll• gke deleP17oaluıa 
17210 18724 18841 19301 kanedl fi!" ıynlaklum• nı· 
21167 21873 22148 22165 men yulyeı bir çıkmua glrmlt 

2SISS 2,626 25307 26809 dellldlr. 
2757, 29418 99948 Bir Kıtla Yandı 

Yasellif• lira ka.ıananlar: Pırla, 12 (Radyo ) - Uyoa 
851 1916 2576 4018 Vll'de çakın bir J••P• aedee· 

5127 6857 7228 97cl2 .......... 111 katla le---· 
10169 10650 10689 10815 ,.. ....... 
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Millet Karşısında Temiz, 
iç Açıcı Bir Hesab! ŞEHİR HA e ·E R LE R 

-.. ·- Ecnebi Şir
ketlerin ihracatı 

-Baştarafı 1 ci sayfada
mıl çıkarıldığı bılde f fatlerlo 
dıhı iyi olduğuna, ılıcılarıau · 
zın arttığını n Ozftmilmftze 
nğbetlerioin çoğıldığını, dev· 
letln mftdıhıle ve .kontrolnnuo 
iyi teelrler yaptığını, incir, tft 
Ulu ve diğer mıhaoller Oıerlnde 
ayni neticelerin görftldGğftnft 
anlatmış Te bu meyındı bil· 
h1&ea, letlhealAtamııı artırmak 
zarureti kartısıada bulunduğu· 
muzu, bu suretle pamuk, yon, 
ipek f lıtlerloln memleket için 
deki ytikeekllğlnlo lneblleceğlnl 
ve f latlerio dahı tutumlu 01• · 
cığıoı ve fazlı l11tlh11lln yetlı 
tf rJcllere olın faydalarının ar 
tacağını haret etmişlerdir. 

Başbakıoımıı bono miUeı 
klb ekin vaziyetine geçerek, 
bu sene ekinimizin miktarca 
daha az olduğunu, bir arahk 
"ekin lhtlyıcımlZ yetlımlyecek., 
ıela~ ve endişesinin doğması 
ile f lıtler ftzerinde gelen ge· 

çen bf r dalga görOldiJğOnO, hona 
karşı gelmenin hftkuwetçe bir 
vazlf e eayıldığını izahtan sonra, 
hOkumetto, bHlne varidatın 
dan fedak4rlak ıuretlyle şeker, 
çimento, tuz gibi uasla mad 
delerin f lıtlerlnl indirdiğini 
ve bu indirimden doğan tec 
rftbenln çok parlık neticeler 
verdiğini, daha alta ıyhk devre 
tamamlanmadın ıeker f lalinin 
lodlrUmesl Gzerfne lılfhlAkfn 
% 20-25 nlebetlnde aruıgını 

an !atmışlardır. 
SözQnQ eanıylleıme hareke · 

tlmlze intikal ettiren Başbakan; 
fıbrlkalarımııın aıamf randmao· 
la toleylp mımolAtın çok ve 

ucuı olarak 11rfı ııkdlrlnde 
gerek fabrikal1tın, gtrc:kse bu 
yüzden geçinen ve borada Ça· 
h~ınların vaziyetinin eığlamla 
eıcığını ıaklbedtlnn ucuzluk 
ıiyısaeı~ıo bir heves değfl, 
naslı bir dav• olduğunu, 
Kömar ve elektlrlğe gelince; 
komar f latlerlode ilk tedbir 
lerln ıhodığını, bu işin ol~· 
sun bir lhtlyır.ı, medeni hayatta 
llerleweıl için bir temel madde 
olarak ıellkkl edlldlğiol, gerek 
mefluç halde bulanan kômftr 

mıdenlerlmlziD, gerekse ltlen
mekte olın ocakl1rımııın fenni 
ve bOUlo vaııtarlı lvletme Te 

gell@tlrUmelerlnln blılın için 
hayati, Acil, elzem bir le oldu 
ğoau, k6mftr 11rf lyıtının artı· 

rılmaaı IAzımgeldiğfnt, hılkm 
bol, ocoı kômOr yıkma1ının 

teminine çıhoıldığını, bugfto 
birçok yerlerde kömür bile ya· 
kılmadığını, halbuki medeniye 
tin demir ve kômflre tıtlnıd 
ettiğini, ve hlkômetln bonon 

Gzerlnde 11rarla durduğunu, 
elekllrlk I iatlerlnt uco. latmık, 
yani earf lyatı arımp genlelet· 
mek için teıklkler yıpıldığını 
ve bu esaslı maddeler Gzerlnde 
lstlhlAkl kolaylışlıran ve geoit ~ 
leten bir ekonomik kontrol ıl· 
y1eetlnln devlet naelhatları ile 
yn, illlllmekle bıuber ııraeı ge· 
lloce kanuni tedbirlere ve hl· 
kumetçe tertibata başvorulaca 
ğını eGylemlşlerdlr .. 

General İsmet İnônO, fahri· 

kalarımızdan da bab•llt; 
- Açılmı~ olanlar, az za 

manda azami randmanlırını ala 

caklardsr! 
Demiş ve biraz izahat ver· 

dikten sonra ticaretimize geçe· 

rek, bu kısımda tıklb ettiği· 
mlz esasın kterlng uıull oldu· 
Aonu, eattağımuı kadar mal al· 
mak n bu aradı muamele yap· 

--••t-4•••. 

t1ğım1111 devletlerden herhangi 
birine, her ne suretle olursa 
olıon mevcud l'orçlırımııı öde 
mele yolunda yOrGdOAftmGztl, 
ödeme movaseneelnla bizce 
ehemmiyeti olduğunu aolatmıf; 

Faiz Dividant 

- K.lerlng ticaret muamele 
lerlmlıl arhrmııhr ve fiıtler 

dıhllde tutunmoıtor. K.lerlng 
bize genhllk vermlıtlr. 

Karşılığı ihracat 
Kararnamesi Geldi 

Demlıtlr. Bııbakau ılmen · 

diler sly•Hmızın yeni eserle· 
rint anlatırken, bir mleal ola. 
rak, Dlyarıbeklrden hububat 
aevklne bıılaodığını, Ziraat 
bınkHtnın o havıllde etoklar 
yapmağrı glrlıtlğlnl, yAol ıl · 

mendifer sayesinde yavsı yı 

VBIJ memleketin tek pazar ha 
llne gelmekte o1dnğona, ntan· 
daılar1n lıtlfadelerfnln Te mem· 
leket emniyetinin, mllli tamam 
lınmının kökleetlğlnl, demir· 
yolu faallyrtlnlo devletin em 
niyeti, memleketlo imarı, bil 
h11Ba Ekonomik gellome Qze· 
rinde bllyilk teıfrlerl görftlda 
ğOnfl eö1lemlotlr. 

Başbıkınm hOdce azerlt.de 
verdlUerl izahat ta çok önemli 
idi: 

Gec;en yıl bcıdc ~mlz 185 mil· 
yondu. Bu yıl 194 milyon ola 
rak tutolmootur. Geçen yıl bOd· 
cesl 7 ·8 milyon fazla varidatlı 
kapanmııtır. Bu yıl 194 milyon 
tutulmakla beraber varidat ara· 
ııındı önemli bir mevkii olan 
tozda yflzde 50, şekerde yGıde 
30 nlsbeılnde b11fne fedıkAr· 
lığı yapılmu~tır. Nuad olarak 
tuzda 3, şekerde 4 mUyon in· 
dlrme olmuetur. Buna rığmen 
ahı 11ylık ilk devrede btr, iki 
milyon liralık f11lalık görll 
mektedlr. 

Baıbakaa bu mOnsıebetle; 
- Bu rakamlar, mali siya 

&1mızın Je memleket l.ktılfdi 

bGnyeelnfo ne kadar ea~lım 

olduğunu göıtermektedlr! 

Demfıtfr. Başb.kın bandın 
ıonra, mrmleketln imar ve 

h.kl,afı için 11rfını mecbur 
olduğumuz gayreıtlo herke1 
tarafındın gGı ônande bulun· 
durulması lhımgeldlğfnl, lhtl · 
yaçların arttığını, hakumetlo 
ilk eanayf proıramıoın mlıbet 
neticelerine bıkarak, bono bir 

ın enel bitirmekle beraber 
diğer bir pr~;tramı derhal tat· 
blke koymağı hazırlandığını, 
bfttOn ntandatların memleketin 
iktisadiyat ve lıtlkhıllne gG· 
venle bakmılırıns, yeni proğ · 
ramlarla yeni yollar, limanlar 
ve teıleat vQcude getirileceğini 

söyledikten sonra; 

- Mltemadlyen llerllyen lk· 
tlıadi faaliyetimizin l!areılmas 

bir halde olueu, bu memle· 
kete mlllf savaş için IAzım· 
gelen temlnıhn ktf fesini •er 
mektedir. 

Demiş ve paramızın aağlım · 

lığı G11erlnde durar1k, milli 
paranın % 50 derecede yenldan 
gelir temin edecek lelerde kul· 

lınıldığını, bu para iyin tek 
tehlikenin harici tlcıaret oldu· 

ğunu, f11bl kovveıll ve tecrG 
beli olarak buna karı• her zı· 
man duraloblleceğlnl. paramızı 

Hğlam tutmak için IAzımgelen 

unsoıların mevcod bolundu· 

guno, paramızın kıymetinin her. 
zaman için muhafaza edllece· 
ğlol, bu memlekette emniyet 
edilecek ve saklanıcak paranın 
T6rk paraıı oldoğonu, bu yol 

dı milletin tetvlk edlleceğf nl 

ve bu ıa11rruf larlı memleketin 

Ecnebi ılrketlerln falı dlvl · 
dınt karııh~a olarak yabıncı 

memleketlere ihraç edecekleri 
mallar haklundı : Bakanlar ko . 
rulo tarafındın alının karar 
ıehrimlı Tarkoflılne gelmlttlr. 

BQtGn tOccarlırımııı ilgilen• 

dlr~n bu kHırı aynen yazı· 

yoroı: 

1 - Faiz ve kısaoç hlHe· 
lerl mukabili olmak Gzere 
2·294t, 2 3197, 2 303:i ve 
2-3212 eayıh klrarnamelerle 
ıllkadar tlrketlere verllen 
cem'an 1,592,000 llrılık bay· 
van ihracı mezuniyetine mth· 
teniden 1936 takvim yılı ip· 
tldaaını kad11 yapılacak ibra· 
cat • bedelleri bu şirketlerin 

barice ödemek mecburiyetinde 
bnlondoklara faiı ve dlvldınt· 

larsna mabeub edilir. Bo tarihe 
kadflf kullınılmıyın mezuniyet 
ler iptal olunur. 

2 - Alelıtlak fılz ve dl vl
dant mukabln olarak bandın 

böyle yıpalıcık mal ihracatının 
kıymetlerinin takdiri 18 2 935 
tarih ve 2011 kararname bG· 
kOmlerl dahilinde tak1& tetkik 
hey'etlerl tarafından icra olu . 
nur. 

3 - 2 2949, 2 8197, 2 3033 
Ye 2 3212 aay'alı kararnameler• 
le alAkldar ılrketlerla ihracına 

mezun bulundukları hay•ıola· 

rın menşelerlnln cenub vllA 
yetleri olda1Uaan altkaclarlarca 
Mersin ıakaı tetkik hey'etl 
nrzdlnde tenlk elllrllmeıl il 

zamdır. 

4 - Yukar1da 1ayıları ılk · 

redllen kararnamelerle •erilen 
mezuniyetlere mtlıtenldea ya 
pılacık ihracat bedell.,rtnln 
ıakdlr kıymetleri tah9leen Mer. 

ıln tık.as tetkik hey'eıi tacı · 

fından yıpıbr. 
~~~~~---ı~~~~~-

lmırlnln gellıtlrlleceğfnl ı.Syle· 

dikten ıoara, 
- Size ıöyledlglm feyler 

haktkatın tA kendleldlr. Hiçbir 

~ noktayı gfılemedeo ıöyllyoram! 
- Demlıtlr. B•ıbakln; bono 
mGteaklb arııuloıal Ye dyual 
vaziyeti göıden geçirerek, be. 
llrea endlıelerln ehemmiyete 
tıyau olduğuna ve bunan Tar. 
kiye tarafındın dikkatle taklb 

edildi glnl söyle mit ve: • 
_ Arkadıtlır! Cumhuriyet 

her 1ene, her aahıda keıkla 
adımlarla Uerllyea bir Hrhk· 
tır. Do uğurda çabtmık •e 
ilerlemek beplmlıln vaslfemlı · 
dlr. Boyak Tiirk lıtikballala 
bizden lıtedlgl, vulfemlae 

bGtCla ruh 9e lmınımııla ••· 
rılmak ve kendimizi ona hu· 
retmektlr!. 

Dedikten ıonra Tlrk çoouk· 
tarının çalıema •e anlıyıelınn · 
da hergftn bl rlblrl ile yarıt 
ederceılne hareket etmek mec· 
borlyetlnlle buloaduldarını lşa · 
ret etmlıtlr. Bıtbıkının nutku 
defalarca keıllmlf n hararetle 

ılkıolınDJ•lhr. __ --"'. __ _ 
Bıebıkanımıs, bundan sonra 

150 dnenln, zahire 'alda ola· 
rak Kıy16rt'ye yola çıktı~ı bık· 
kında bunnın evvel neıredilen 
bir gazete hıberlle, Dlyarıbe· 
klr'dea l1tanbul'a bugdıy tev· 
kine dair bir gazetenin v erdlgl 

yeni bir haberi mubyeıe et· 

mitlerdir. 

Milli Kütüphanemiz 
inkişaf Ediyor 

Bu Knltor Mnessesemizdeki :Eser
lerin Sayısı 17000 i Buldu 

• Şehrimizdeki Milli kGtGpha· edlldl~I vakit tertip edilen etya 
ne ktUt6r 11h11ında memlekete plyangoaondı 15 lira hıelltt 
mGhlm faydalar temin etmek· elde edllmlt olm11ındıa geç 
tec!lr. Daha Gç yıl Gnce Milli ıçılıbl'mit, fakat 11mıola iyi 
kGtftphınede 4000 clld kltab çılıeılarak n kGıftphaoeye Ti· 

vardı. Şimdi meYcud kltıb rldat temin edil.,rek elmdlkl 
miktarı 17 ,000 cll!tlr. Bu eser · mtıkeınmel vaziyete yftkıehll· 
terden 3965 1 edebiyata, 2503 il mittir. Şimdi kcııapbaoenlo 
tarih coğrıfyıya. 367 ıl riyazi yılda 15 bin Ura geliri vardır. 
ilimlere, 27 4 a tabii ilimlere, Sloemı ve tiyatro bin asiyle 
965 1 felıde ve lçtlmılyate, muhtelif dlllerden kltıplarının 
495 l ziraat ve ticarete, ti59 o değeri 287 ,411 Ura raddt'l'n 
hukuk ve kanunlara, 457 al dedir. 
bedii eserlere, 1888 1 roman 

1 Gıo geçtikçe ha koltar ma 
4150 ıl diğer tllmlere ıhtlr. 

eHesemlz daha ytikaelmf'ğe ve 
Tilrk harf teriyle 1941, Arab memlekete dıba verimli bir 
harf lerlyle 5945! Arapça 1184, tekilde çahşmağa movaffı\: 
Fırlat 136, Frıoaızc• 4923, olacıktsr. KOtOphanedekl ki 
İoglllace 78R, İtalyanca 30, taplardan en çok okunınlar 
Almanya 586, y onancı 593 romanlardır. Edebi ve tarihi 
ve diğer dillerde 81 klıab mev eıerler:erle fen lllmlerl ız 
cuttor. okunmaktadır. Mtlli koıapbıne 

Milli k6lGphane; 1911 yı· ldarecllerlol ba motaffakıyet · 
hnda ilk teıklllne teeebbQe lerloden tzkdlr edf'rlı . 

Çorum'lu Deli Mebmed 
Neler Anlatıyor? 

Firuz Krispin'i öldürmek 
Vurmamış, Oç Giln Aç 

Kasd''e 
Kalmış · 

Solda Çorum'lu Mehmed, sağda arabacı Bekir 

Sanayi elrketlnln ıehldlerclekl geçlrmtı, ertesi gtln yın,,ıo 

meyınkökl fabrlkaıında lıletme yerinde boe Ye harab bir evin 
ıef 1 Ttlrk tebıaaından Flros tavanına çıkmıe, borada Gç 
K.rlspln'I gece evine girmek gQn aç ve ausuı Hklınmıotır. 

tlıere iken bıçaklı tlç yerinden Bir gece ba eaklandılı yeri 
ağır ıorette yarılıyarak kaçın de terkeden Mehmed Kançeıme 
ameleden Çoram'lo deli Meh de arkadaılarından arabacı Be 
med'ln Kançeıme'de arabacı klr'in evine Htlca etml• Ye orı· 
Belı.lr'ln hayvan damında tavan da kalmıttır. Mebmed'fn taıal· 
ara111ada eıklı bulondoAo yer.ele maıı için ubıta bitin lıtuyoa · 
zabııaca tutulduğunu d6nka larda Ye yollarda tertibat ıl 

ıayımızda ya~mıetık. Mebmed mııtı. Enelkl gece kıamı idari 
•e Bekir dan adliyeye nrll· llYll memurlarından Avni Ga. 
mlılerdlr. ler; Mehmed'ln 11klandıgı yeri 

Tahkikata göre K.Ort Meh ntrenmle re bunun Gzerlne 
med; vak'a gecesi Firas Krt... muhtelif merkezinden IOzumn 

pini yaralıd~ktın ıonra Bal kadar pollı getirtilerek ev aa· 
kıpınara kaçoue ve geceyi Hal rılmııtır. E•ln bir tarafı dığ, 

k"pınardıkl köpr6 altında bir tarafı da deredir. 

Köy 
Kalkınması .. .... 

Vtltyet ıenel mecllıl 

ayında toplanıcaktar, e .. 
!YllAyetçe kôy:kalkıumın 

çok önemli hareketlere b 
lınılmıkıadır. Bonon l~la 
ltyet bGdceılnde mOhlm 

# 
tardı tahsisat ayrılacaktır, 

l Bavagazı 
Kalori isheıi 

Y Ozde 25 A rtmı~tı 
Bt>ledlyeye geçmle olan 

vag1111 fıbrlka~ındı birçok 
ollf kler ve tesisat yıpıJıea 

iyi bıkım ve idare ıayeel 
fstlhsıl edilen havagazı ke 
e!nfn nlebetl yftzde 25 lft 
lir. Ô~rendlğlmlze gGre ya 
beledlyrce havıgaaı f latlerl 
dirilecektir. Bundıa bı,ka 
dl metcôt hıva~azı neık 

bftyök v~ yeni bir ocak 
Uhe edll~ce ktf r. Bu ocak 
radıo getlrllecehlr. Mohıb 

ye bıılaumıehr . ----
istida Pulları 

latldalara on ahııar k 
lok dımgı polo konal 
olduğa g~r1Um6etlr. B 
sonra l 5 kuruşluk dımp 
1 korutlt kta ııyyare 

flpııtmlmaeı lbımgeldlil 
nanı bakınlığındın alAk• 
l.ra blldlrllmlııtr. 

Evkat MOdflrft 
Şehrimiz evkaf mOdtlrft 

lim Baki: evkaf umum mi 
lftğOnOn daveti flzerlne ba 

Afyon ıre nlle Ankara'ya gl 
cektlr. 
~~~~~---~~~ ....... 

Balt6n tt-rtlbıtı idare eden 
niyet mGdilr moı•lnl lı 
KGntıy bla11t yeırlnde bal 
rak ml'tgol olmuttor. Meb 
tuındı sakh bolunduga ye 
yakalanmıı ve kendlılal 

nde eakhyın Bekir de ta 
muıtur. Mehmed lııicvabt 

derolotlr ki: 
- Firuz Krlıpia beni 1 

çıkarmıeta, paraıız ve aç 
dam. Kendlalne öç dGrt 

mftracaat ettim, bana 
ve yahod memleketime 
bilmek için on lira pan 
me@inl rica ettim. Ne le, ne 
para verdi· Vak'a geeeal 
dGfen evnln yanından ~çer 
tekrar kendlılne tesad6f et 
ve gene bn dileğimi tekr 

dım. Rına: 

- Defol oradın! dedi. 
saten para11zhktan perfpn 
halde idim. Hakaret gGr 
kendimi kaybetmişim ve 

ğım& çekerek onu yarala 
makaadım öld6rmek drğ 

ÖldGrı:aek lıtemle olsaydım 
yerlerinden yuılamık kab 

Diln Mehmed Ye Bekir 

llyede htlcvab edildikten 
tevkif olonmolardır. Tıhld 

dnam olonacıktır. 

ELHAMRA Telefon: 2573 'BUGCa 
Slnem11ında 19) 

Gönül Oyunları 
En nefis moılkl ve çok zevkli, eğlenceli, nee'ell bir mevzu gösteren bGyftk film .. 

Baş rollerde Almanya'nın en çok sevilen yıldızları : 

Adolt Vohlbrnk .. Renate MOller .. Georges Aleksaodr 

Ayrıca: Paramunt Jurnal'da Dünya Havadisleri 
Ye Herlla Senfonik orkeıtrllı tanfından VAGGER'ln TANHAUSER uvertlrCl. 
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ariht T efrikat l'jak'eden: FAİ.K ŞE~SEDDİN Eski kanunu esasi 
mer'iyete giriyor. 
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Ateşin Haliimi 
Napolyon 

BiRiCi KISl.M. 

Dünkü kısmın hülasası: Bü 
_rük i11ktlaptan az sonra, di · 
rekt1J,ar zamanımla, direkıuar 

meclisinin bulunduğu Lüksem
burg sarayının önünde uzıın 

bir sPf erderı geldiği anlaşılan 

bir posta arabasından genç, 
dinç ve Jaal bir general ini 
yor; doğrıı saraJU. gırıyor, 

muazzam bir salonda, bir kapı 
ününde nöbet bekli) eıı bir 
dragorı zabitine: 

- Haydi, git söyle; direk 
törler beni beklıyorlardı, gel 
dimi 

Diyor. 

Genç general hemerı içeri 
s 1 lwbul ediliyor; bu. genç gene · 

I ral bizzat Napolyorı Bona· 
paıt'tır. Ve direktörlere: 

1 
- lngiltere'yi işgal ıçın 

memur edildigim tahkikatı 
1 yaptım ve geldim! .. 
ı D' ıyor.,, 

General Nupolyoo sözüne 
1 devam etti ve: 
1 
1 

- Sıra ile Bulovya'yı, Gan · 
dı ve Anvers'i ziynet ettim, 

1 
Oaland, Kale, Daokark gibi 

1 
yerleri de lbmal etmedim. Bu 

1 buııoeta kanaatim şudur. Bu 
1 
projenin hiçbir kıymeti yok· 
tor. Herşeyden evvel, büyftk 

1 bazırhk.lara ihtiyaç vardır ve 

bu hazuhklar İnglllz'Jerlo gö 
ı zQnden hiçbir vakit kaçmıya · 

cak ve hemen cezri tedbir ve 
'hareketlere başvuracaklardır. 

· Jngllfz'ler haberdar olduktım 
sonra, Bayük Bdtanya adasına 
ısker çıkarmak, pek büyük 

telefatı göze almak demek ola . 

caktır. O kadnr ki, bizi ordu· 
1 muzla denize dökmek bile on -

1 lar için güç olmıyacaktu ve 
1 kuvvetli JnglUz donanmasının 
'ric'at b11tllmızı kesebileceğini 

de llhe edersem, vaztyeıl la· 
· mamen anlatmış olurum· 

11 Dedi. 

DJrektörlerden Barras: 

- Fakat, general, kuvvetli 
: bir donanmamız, cesur ve .ka . 
ı blllyetll bahrlyeltlerlmfz oıdo· 
ı ğonu unutuyorsuonz!. 

Dedi. 

- Doğru ... Fakat Nelson'un 
karşl8lıaa çıkacak bir amirali· 

mlz var mı? Hayır değll ml?. 
Do f ikıi tamamen terketmcllylz. 
ÇGokG fel4ketle neticelenecektir. 

J Ben kendi hesabıma bu Be· 
ferin kumandasını Qzerlme al. 

1 
maktan imtina ederim. TOrk 

1 
ııultanınm emri ılıma glrmeğl 

böyle mes'uliyetli bir vazlfe 
1 

1 kabulüne her zamaı:>. tercih 
ed,,rlm. 

• . Direktörlerden Rebvel adeta 
l hiddetle: 

- Şu halde, diye haykırdı, 
1 v 

harpten vazgeçmek J4Z1m ge· 
Jlyor! 

1 
, Do defa, Napolyon dıha kov· 
· TetlJ bir hay•uma ile: 

, - Barpfon vazgeçmek mi? 

' 
Asla.... Harbi başka tiirlü hfr 
cebbede yapmak lltzımdır. 

DedJ. 

Direktörler arasında bir mı . 
; rıldanma p_,yda oldo; genç 
general, direktörlere adeta is· 

ti biat kıirane bir bakışla baktı 
1 ve kelimeleri ağır ağır söyll · 
yerek: 

- M•sır'a hocam 
1 lizımdırl 
1 Dedi. 

etmemiz 

ı 1 Taleyrım baştlc) garlb bir 

işaret yaparken, belj direktör 
1 birden, hayretle: 

Bonapart'ın Maceraları 

HiND YOLU 

- M.ısar'a ht\cnm mu?. 
Dediler. 

- Evet.. Mısır'a htlcom, 
Mısır'• 1111btetmek 14zım. Çookü 
Mısır, Hlodlstan'ID yoludul', 

İugtltere'nln beJ kemiği de an 
cBk Hlndlstan'dan kmlabillr. 

Ancak bir dahinin kafasında 
yer alabilecek olan bu planın 

azametini ihataya muktedir 
beş direktör, ba teklif 1 bir 
delillk addetmekte biran bile 
lereddüd etmediler. Fakat Na· 
polyon bunlara hiç ehemmiyet 
vermedi ve izabıtına başladı: 

- Tekrar ediyorum ki, Hin 

dlst a İngiltere haşmetinin, 
kudretinin hattA mevcudiyetinin 

eeaeıdır. Bir defa Asya yola 
olan Mısu'ı elde edince, Sü 
veyş'f kapar1m. Oradan ellmt 
Bindlstan'da Mleor Nebabı olan 
meşhur ve cesur Tf bo Sahibe 

uzatmm. Bu adam, lnglllz'lerln 
en hüyük ve en korkunç dü~ 
manadır. El blrllğlle lnAlllz'lerl 
Hlnd'den tordederlz. Bu suretle 

lngllfz'lerf, Fraoea'nın bu tZ4'f i 
ve ebedi dtışmanını hem tica . 

retlnden, hem de haşmetinden 
mahrum erleriz! 

Bo lıahal1, can sıkıcı 

mağa başlıyan Berrae: 

Ç1Jg1Dca, çocukça 
proje! Hem de kelimenin 
maoastle tehlikeli! .. 

Dedi. 

bol-

bir 
tam 

Bonapart, direktörler üzerine 
şimşekler çakan gözlerini dikti 
ve omuzlarmı silkerek: 

- Çılgmca... Çocukça mı? .. 
Fakat neden ve ne için böyle 
buluyorsoo oz? 

Diye sordu. 

- ÇOnkil Mısır uzaktır! 

- Fakat, hedef ve maksada 
varmak için hiçbir oey uzak 
ve gtlç dtğlldlr. 

.Napolyon kClçO.k bir sükut · 
tan sonra llAve elif: 

- Ben, hedefime muhakkak 
vAsıl olacağım! .. 

Dedi ve kendisine meylet· 
meye baıladığmı farkettlğl Ta· 
leyran'a hltab ederek: 

- Bakan hemşehri, dadl, 
siz, İskenderlye'deld Fransız 
konsolosu M. Megallon'dan bizi 

Mısır'ı zapta teşvik eden ra 
porlar almadmız mı? 

- Doğrudur. Enelce de Al· 
men filozofu Leibnlç te ondör· 
dönen Lul'yl Mmr fethine teo· 
vlk etmişti. 

- Mısır, bir vakitler Roma 

cumurlyetlnln bir ayaletl idi; 
şimdi de Fransız cumoılyetlnln 
bir ayaletl olmalıdır. 

- Sonu Var -

.. 

,. ' ..• 
Kahire, 11 (A.A) - Royter 

Ajansındanı 

Fırka llderlerlnln dün akşam 

hiç beJdenmedlğl halde toplan · 
maları neticesi olarak borada 

sonderece mllhlm siyasal değl· 
şlkllkler inkişaf etmiştir. BD 

yfik Brltanya'nm yakında gayet 
büyük bir mes'ele karşisrnda 

kalması lhtf mali vardır. Zira 
birleş ılş Mıeır'ıo 1923 sene· 
sinde mfttevef fa Arıhor Hen· 
dereon tarafından müzakere 

edllmlt ve o zaman V afd pır· 

tisi tarafından reddedllm'ş o\an 
luJfak muahedenamesi projP. 
slnlu kabul editmeei kararıoe 

cevab vermek mecburlyetlode 

kalacaktır. Vafd parılııt şimdi 
bu httfak projesini kabule mü 

tel!1ay11 gibi ~ôrünmektedlr. 

Mısır kabinesi mes'eleyl tet 
kik eımek için 9 saatıenberl 

toplantı hal!nde bolonmaktadır. 

BftyOk Brhanya'nın 1923 
senesi temel yaaaemın iadesine 
muhalefet etmlyeceğl umumen 
zannedilmektedir. Va!tçllerd&n 

müfrid naeyonallstcllerden ve 
Jlberallerden mQrekkeb m6t· 

t"hlt bir cephe teşkil eden 
fuka liderlerinin bu ittihadı 

netlceel olarak kargaıJahklar 

bertaraf edilmiş görünmektedir. 

Dün akşım ehemmiyetsiz bir 
iki hldlse olmuştur. 

Loodra, 12 (Radyo) - Mı · 
sır'dekl vaziyetin inkişaf eden 

88f haları hakkında Tay mis 

gazetesi mühim bir makale 

yazmıştır. 

İnglltere'cıo; Ml81r'ın ulusal 

temayOllerlol bemau tatmin 

edecek tedbirlerin alınacağını 

yazan Taymle; İo~llfz'ltır tara
fından şn şekillerde anlaşma 

yepılablleceğlnl ilahe ediyor: 

Mısır'la İngiltere araeında 
tedafli askeri bir muahede ya 

pılablUr. Mısu hiikumetl; İo· 
giltere'ye en ziyade mQsaadeye 

mazhar millet muam.,lesl yap· 

mayı kabul eul~I taktirde İn· 

gtlttre'ye ald kapltilAsyonlarm 

IAğv1nı lngtltere kabul ede· 

cektlr. 

Kıhlre, 12 (A.A) - Kabine 
istifa etmemeğe 1923 temel 

yaHeını derhal ladeten tesise 

karar vermiştir. 

Kahire, 12 (A.A) - Kral 

1923 kanonu esasisinin iadesi 

hakkındaki kararnameyi imza 
etmiştir. 

Kahire, 12 (A.A) - Ba~ba. 
kan Nesim Tevfik Paşanın 

krala ziyaretinden ve dorumu 

l.ııah etmesinden sonra kabine 

nln istifası mee'elesl gr.rl kal

mışhr. Bakumet şlmdUlk vazı. 

fesine devam etmektedir. 

• • 

Cgrr hr r . şr>: ~i~i şabırsız l~ndı rıyor \ 'C t i t iılrndırıyor~a, ~ger ulak bır 
:ı ks ı lık lıkırl erınız ı .ılt-ııs t edıyorsa, egcr geceleri ll) ku ı utnı :ı)·ors:ı 1 1 · " k t ı · . . 1 . • . ' eş 11 ı; 
p , lası ı ıı : sııııı ennııın lrnepbiilı iyeti artmışt ı r . tırnıız ,·ak ı l v:ırk b 

• 1 1 • . d • 1 . . ' en u ena ıg ı g ı errııege ace e edın ız, 

Bromural ·Knoıı .. 
lııı ıı ı ıı 0 1111 yıı 11111 t illllllı (: ı bir müsekkin olup k:ıvbctti<ıınız ra lı • 1 f • • • .. .ı.ı , il)"") il 
ı·c .1 ı ) rlı s ı ze ı :ı d r eder. - Tesiri gayet se ridıı . - Bronıur:ı l 'in tıiı; bir 
ıa rarı yokııır , 

ı o vr 20 konıprımeyl h.11·1 tur· 
lerde enanelrrdt rrçrte ıı c < aıılıı . 

Knoll A -G., kım ye v i m addeler fabrikaları, Ludwig shafcn s/~hin 

Uzak Şarkta Japon Siyasası ________________________ .. ______________________ __ 

Dokuz Ayaleti Kontrol Altına Almak've SovyetJ~Rus 
-~ -- - -----·---..:;_-. ...;;:;~--ı 

ya'ya Karşı Bir üs Kurmak ~ istiyor. 

japon im paratorıı bir 

Parle, 1~ (Radyo) - Ş11n· 
ghay'dan bildiriliyor: 

manevrayı takib ediyor 

1 

Ktna Daylınlyoz gazelesl, Jı.. 
ponya'nın şimali Çln'de taşkU 

Avam Kamarası Teklif
leri Kabul Etmiyor .. 

. ~~~----94_..,.._..., __ ~~~-
Londrı, 12. (Radyo) - MohafıızakarJardan ve Slmon grubun 

dao iki ltberar" saylav; acele müzakere edtlmesl kaydlle avam 
kamarasına bir takrir vermiştir. Bıı takrirde İıalyan . Habeş an· 

laşmazlığına İogtltere'ce bulunmak istenen bal şekille bOyük 

Brltanya'mn, enternasyonal taahhütleri nazarı hlbısra almamak 
vaziyetine düştüğü ve mütecavize bir nevi taviz verilmekte 

olduğu yazılmakta, awam kamaraemıo böyle bir bal suretini ka· 
bul edemlyeceğl bildirilmektedir 

t •• 

M. Laval Cenevreye Va rd 
Derhal Siyasal Temaslarına Başladı ve Bu 

Meyanda Murahhasımızla da Konuştu. 
Cenevre, 12 (Radyo) - M Lnal bugüo sabı.h 9,40 da Ce

nevre~ye vasıl olmuştur. Fraosa'nın hvlçre sefiri M. Klozel, 

Fransız murahhası heyetinden M. Peson v .. sair rical tarafıodan 
karşılanmıştır. 

Ayni trenle M. Eden de vasıl olmuetur. 

Beşler komitesi reisi M. Madarlyaka de Ceoevre'ye gelmiştir. 
M. Laval, Cenevre'ye ayak baehğı andan itibaren siyasi temas 

Jarma başlamış ve ilk olarak oneeklzler komitesi reisi M. Vae 

konseles, sonra M. Eden, M. Madaryaka' ile mülAkat etmiştir. 

M. Lnal, Tı1rklye Cumurlyetl Bren sefiri ve uluslar soeyoteel 

daimi murahhaaı Cemal Hüsnü ve Lehistan murahhası u., de 

görüşmftştOr. Türkiye ve Lehistan eef ir ve murahhaslan beşler 
komitesi erkAnındandırlar. 

Beşler komitesi, Türkiye, İngiltere, Funea, Lehistan ve İspan · 
yol murahheelarıodan mftrekkeptlr. 

t •• 

ltalya Kralı ! ef tişte. 
Zecri Tedbirlerden Zarar Görenlere Yardım 

Edilecektir. Ayan Meclisi De Toplandı. 
Roma 12 (Radyo) - Façlet endüstriyel konferansı, zecri ted · 

birlere karşı mukavemet kararı vermiş ve zecri tedbirler yüzOu· 

den hosnle gelen buhran ile meşgul olarak zarar gören aileler 
reislerine yardım eımeğl teoslb eylemiştir. 

Roma 12 (Radyo) - Ayan mecllef bogon de içtima etmiş ve 

ayandan bazılarının nutuklarından sonra, düo meclisi meb'o· 
sanda kabol edilen 12 kanunu tasdik etmiştir. • 

Meclis te mesaisine devam etmiştir. Bazı beyanattan sonra 

hiikumet tarafıod&n tevdı edilen bazı yeni kaouo ldyih&l&rını 
tetkik etmiştir. 

Roma 12 (Radyo) - Kral VJktor Emanoel, Kapu'yı gönal . 
lı1ler tarafaodan teşkil edilen ve bugünlerde doğu Afrlka'ya sev· 
kedllecek olan alayları teftiş edecektir . 

Kral, bundan sonra Madoloııi'ye gidecek ve yeni askerleri 
teftiş edecektir. 

••• 
Avusturya - Almanya 

Viyana, 12 ( Rııdyo ) - Prens Strshenberg bir nutuk lrad 
ederek, vatanpervtrler kul ıibii erkauma bheben: 

- Htr şısbstn ayni zamıında hem Avusturya'lt, hem de Nııs 

·yonal Sosyalist olmasına lmkdu yoktur. Bnun lçlo Prusya ve 

Almanya ile blrlt~mek bueueunde hlçblrşey Juşüomeye bile ge· 

rekmez; Çüokü AYosturya, Almanya'dıın büııbQtün ayrı bir 

ülkedlr, demiştir. 

ettiği m ııbtarl yet ı;p!>liti k ıuıo ılt11J 

.bahsederf'k: 
- Jıponya'nıo hedef ft 

maksadı yaln ız beş eyaleıio 

mubtarlyeıi değll, fakat cenup' 

Yançe bölgeslode diğer 9 "Y ı 
lP-t üzerinde bir kontrol ı a ı1E 

etmektir. 

Slkyaog'da da Japonya do· 
nırnmıuııoa maheu~ bir üssô· 

bahri t esis etmek Japoo letlll 
plıinının bir maddesidir. 

Japon mllitoriet fırkas ı, bıı 

üsııübabrlnln Sovyetlere kar;1 

bir tedbir olduğunu ileri eöt 
mektedlr. Demektedir. 

Uzak Şrırkta y eni lıtıdiseler: 

Peklo, 12 (Radyo) - Çtll 
ulusal kuvvetleri Şln . Ko · All 

,şehrini J ıpoo'lardan almışlar' 

dır. Mançuku kuvvetleri geri 
çekilmişlerdir. Aslier tarafındaıı 

yakalanmış olan hakim ve me 
morlar kurtarılmış, asiler kaç· 

mıştır. 

Çin talebesinin nümayişi: 
Konton, 12 (Radyo) - Blo 

lerce talebe sokaklarda gösterf 

yaparak: 

- Kahrolsun Japon empet 
yallzml ve muhtariyet idaresi 

Bizi Japon'larm ellodt:n kor 

tarımz! t 

Diye bağırmışlar ve şebrlıı d 
sokaklurıoı doleşnırşlardır. 1 

iane Toplamakto~ 
Devam Ediyorlar! 

Roma; 12 (Radyo) - İtaly• 1 

nıo her tarafında altın tanesi fl 
toplanıyor. Belçlkadan ve Jı~ralJ ô 

sadao da bir mlkdar altın göo h 
derllmlşdr. Brüket>l'deo bl 

şirket, 50 bin dolar iane göP' 

dermlştir. Vlterbo'drıı bir kilo 
altın ve 8 kilo gümüş loplao· 

mıştır. 

Isviçre'de 
Yeni Cumhur Reisi ı:ı 
Cenevre 12 (Radyo) - Bro 

Federal meclisi toplaom•ş ve 
İsviçre Cumhur reisliğine M· 
Alber Mayer'f seçmiştir. 

Sabık Cumhur reisi M. Mo· 

tas Cumhur reisi muavini ol · 
1 

muştur. , 

M. Mayer, lçvlçre Cumhur 
relallğl genel sekreteri idi. 81· 
IS.hare gazetectllk yapmış 1922 ı.t 
de Federal meclisi r~tsl seçil· 

mlş ve bir çok mühim vazife 

ve memnrlyttler de vermiştir. 

Ispanya'daki BuhratJ l' 
Madrld 12 (Radyo) - K• , 

talooya mıntakaeı reisi M· I 
Fransesko Kambo, Madrld'e 

gelmiş ve Cumur r<"isl M. 
Zamora'yı ziyaret elmtş ve ka· 

bine buhranı etrafında müza· l 
kerelerde bulunmuştur. ~ 

Madrld 12 (Radyo) - Ret· 
elcomur Zamora, Katalony• il 

Başkanı Frao&esko Kambo'yo e 

kabul ettikten eonra muhal•· ~d 
zakir Demokrat partfsl Başkan• ~il 
Mtgel Mora'yı kabul etmiştir· ''t 

Mfgel Mora, kabinenin teşkl · ~ 

llne memur edildiğini gazete· ~ 

ellere söylemiştir. ~ 

Talili Vatandaş 
1 

Tayyare plyank.osunun büyQJ tıt 

ikramiyesi elektlrlkll tramv•1 
şirketinde kontrol memurtı 

Kazım'• çıkmıştır. 



Ingiliz Kahineıf, Dayak ltbcmlar Alıınd11dırı 
& 1 1 5 SU& 

Ju Mel teplerl 
U!uı m~k•,.plerl Mut •Jında 

derı devrrıl blteuk kıpanacık 
.a lmtibao J•pal•oakı11• 118 

tlhında mgyaf fak olaalaıa Mil 
let .. ttebl tehadetaamelerl 
........ tir. 

Proje, Ingiliz Kabinesi için Dip
lomasi Sahasında Bir Mağlftbiyettir! 

------------------.. ------------------ Izmir Fuvarı 
in gi 1 tere Nil Kaynakları Ayaletini Necaşi'ye Bırakarak 
Uaheşi;tan'ın Par~alanmasmı Bizzat Teklif Etmiş! 

916 anıalaul fımlr fa•arı 
içi• tl•dlden ha•aıhka.. .... 
laadatmı J••••ttık FaYar ko 
mltell din Gtledea eoara .. 
ledlyede toplaamıı, lanarlıklar 
lçla glrltmOttlr. Komite bat· 
kaaı; A •rapada yaphl• fanı 
etlderl mklunda komiteye ı .. 
haı •ermltıfr. 

Londr•, 11 ( A. A) - lnglll• 
Praaıı• tekllf lerlaln hakiki ma 
latyeıl blllamemeeiae r.ğmen 
lllabalefet gnıettılerl kGlnlmete 
k1rtı ılddetll bir hıcuma geç 
lllfttlr. Nev Cbronlole gaseteıl 

'1a1eollul'ala 11ten mu•affakı 
Jetılıltğe uğrıyaceğı n milletler 
Cemiyetinin de teııanlde dnım 
•decr~i huıoılarıoı eltı alarak 
diyor ki: 

la~lll• n Fnnıaı bGkdmet· 
lerı Mo11ollat'ye ıllAb kandile 
kıuamHı lbılmall boluamıyaa 
bir ıafer k aund11mak için en 
iJI umanı geomiılerdlr. Proje 
l.giu• k•blaell için dlplomul 
llluıda eılcl bir m•Ahlhlyenlr. 

Dally Berald gaeteal de 
diyor ki: 

Proje, mOteca•I•, tecaYllıde 
bılondağa lçla bll71lk bir ma 
•atat .ermektedir. BaldYln ba 
Ptojeyl feaheımeD Ye ı.. .. rı 
'-edlAf gibi harekette aerbeıt 
'-rakmabdlr. 

Dally Telgnf lae, &.kiki 
teklif lerln Fraaıı• gaaetelerl 
'-at.nün ipe olanan ayda,. 
... tekllf lerden b81blltla bat· 
.. oldagaaa yuıyor Ye dl· 
)oı ki: 

laalya'y• bayık toprak ta· 
tlaierlade balaaaldaga uldun· 

ki haberler ladidlr. Iııly•a· 
Bıbeılıtın'da oldakoa m8· 
bir top11k par091ıaı lıgal· 

altında balaadanyorlar111 
Bıbet'lerln maka.emel kaY· 
de kmlmıı delfldlr. 8a 

htcllae nılyete h&ldmdlr. 
meı-., &.agl bir proje bana gll 

de balandarmaya mec 

ANADOLU 
Gbllk Siyual Guete 

Sahip Ye llatyupm 
Baydar Blfda OJCTEM 

n .. am1 Mtri1•• " , ... itleri 
madld: Ba•cli Na.bet 

t..ir Waei Beyler eoblı 
t. Balk Partili ldaaa .... de 
'l'elgnl: lmair •ANADOLU 

oa: 2776 - Pou kaa.a 405 

ABONE ŞERAiTi ı 
1200, Alb aylalı 700, Oı 
aylJia 50, kanqtar. 

..,.._ memleketler lpa .. elik 
.... 6cnd 27 llndır. 
Beryerde 5 ltaraflal. -gepaiı aAehalar 25 kanfllll 

ND FAKIR.LEHi 
ARASINDA 

Faik Şem.tclin Bealioll• 

yet, kuma iti dar4a; 
ıla .. rıda g8scallk uslfed 

fakir de ıç.l•a meurın 

atladl. Blru eo•r• dehpt 
nhııl'ıl4... kaldım. 

irin blrlll ay•klanadu, 
lııaü_ ... de oma•lannclla taldlaf 

....... _,. mide. meurdaa 110 

._ .... • "kardalar; meaann yuı•da 
tere uattdar. Sonra, her 
de oeplerlndea birer ke .. 
--~k oakardtlar, mHtayı ........... 

d nbmana tHaımat. .. r. ... ..... g6mll· 

•• •• • •• •• el dn amamtyealne Iaalya'ya 
tuanar edlldlll•den dıba:tuıa 
tHIAlta baluadoıa blufal Yer . 

TJmeı paetetl, Fra1111• mat. 
baıtınıa ı .. e ettlll eeylerden 
çok mOıee.trdlr. Ttmeı dl· 
yor ki: mlıtll'. 

Mobat1mla11n a,aı ınlyede Jur l1e ıa mlta1H4'a bula. 
tuıulma11na itina g~terllmltdr. 
Ve ıecrl ıedblrlerln geri bın 
kılmı11 bu,uıoada gGrlıllmOt 
değildir. Ceanre hareketi •n 
eak ltelya .. kerl barekealrrl 
durdurdoAa tıkdlrdedir ki da 
rablllr. çonkll Jıalya'aıa bv 
.. kerl bereketleri Cennre mi 
•luaı ye Kellot aaaıbedeılnl 
açakçı lblAl ttmekttdlr. Blzut 
projeye ıtllnoe, bir ıoprak m8· 
badelellne ilin• edllemea. Ha 
betlıl•D kat'I ol1rak dealıde 
bir mıhreoe mabtaotır. Ve ba· 
na makıbll mlblm taYl•lerde 
balunm•I• belkl de Am6dedlr. 
Dl~er tanftıa ltalya da bakb 
olarak ekonomik tHlıler elde 
etmelldlr. BaaMa batk• Ba· 
beılıtın'da acll 111Abat yapıl 
mabdlr. Baaanbe beraber her 
bugl bir ıared bal blo bir 
zaman mltecHialn ıekUf 1 ı-k 
Ual .ımamahdlr. 

Parle, 11 ( A.A) - Flpro 
gueıell bpka lnglll• dlı itleri 
bakubi' ... mi genel aekrete 
rlaln .ayledllf gibi psetelerla 
yeni• lf .. ab yOaladen mOaa 
kerelerl• karıım•t oım ... ndaa 
tlktyet edeNk diyor ki: 

_ Teklifler bakbada bir 
takım ,..... uberler ı.gm. 

Italyan 'lar 
MflnakalAt Hatla· 
rını Temin Etmeden 
Taarruz Etmiyecekler. 

Aı•ra, 12 (Radyo) - Roy 
ıer Aj1111ının •llhl1e1tar me· 
haf illerde• abb yerdlll &.ber 
lere gGre Maref8I Badegllo; or· 
daaun mbablAı ballar••• emin 
bir bal• gealrmedlkçe turrau 

geomlyeoektir. 

Iogiliz 
Mnı1',mlekeler 
Bakanının SGylevi 

Loadra 11 (Radyo) - la· 
gilıere ma.ıemlekeler bakana 
AftlB u..-ndakl mlaabre 
ler arMtnda lls ta1lemlt ye: 

_ lagllıere bako. .. d bloblr 
deYled tatmin me•kllade de· 
&ildir. Demlfllr. 

mit bir mntadan ba adamlar 
ne lıtlyorlardı ki, llyle merha 
metllsce ceaedlnl parçabyor 

lardıl 
Alll pyaaı dikkat nokıa, 

keltlklerl paroalan fakirlerin 
omaslannün yaalanaa dogra 
uala torbelan koym.ıan idi. 

Nihayet, oe19tten blrQok paroa 
et keatlkten 10an, fakirin blrW 
bet•adan, dllerl de ayakların· 
tutarak ba parçalaa•t ceMdl 
gene cakanan itine auılar; tl•e· 
rlne de topnk yıgdllar. 

Bu iti bldnliktea tonra, her 
iki fıklr, eerl adımlarla meur 
batandan uaklafmal• beti• 
dllar. 

Bea, glrlnmemek için birkaç 
metre cllba geri oeklldl.. ye 
yere aaaadlm. lFakat merabm 
clddea bı,ık oldalUdaa ha 
adamları 10aau kadar takibi 

nuyor: 
- Son iki gln 11rlında 

Londra ıolbpener unılaa h.ıı 
mrba(Ula eothlkalar1oa ııbne 
olmoı, (akat rılbayet d t lı,lerl 

bakanhğınıo politikaeı, ml•tem 
leh bıb hAıaın •e latellege
ace Senlce'in daha aerglsfııtçl 
polhlka11aı yenmlıtlr. 

Vlctolre g1:1eteıl de ıoaa ttı· 

barOI ettiriyor ki, NegOae Nil 
kaynakları eyaletlal bırak1rak 

Babeılıta'ıa paroalum11ıaı in. 
gllls'ler teklif etmftdr. 

VilAyet EncGmeni 
VUAyeı datml eaelm•nl Vall 

Fuh Gıl .. c'ln batkanl•A•nda 
din GAleden end toplanmaı, 
g•ç vakte kadar çahırnıı, Na
(ı• ltlrıl hıkkıoda kararl91: 
almııllr. 

Konteıans 
Bagla N•t onda Mladrr 

mldlrl S.übl !din Kantar, 
Yll&yet •lonanda (•l•••klar) 
ukbada bir koafenD1 •ere 
cekdr. 

Yunaoistan'da Vaziyet 
Parlimeotooun Feshi ve Tekaod. 

lokleri Geri Alınacak Generaller 

Yunan lıralı Y or8İ 11e labira. erkctnı bir arada 
lttaabal 12 (Ösel) - Yeal il. Kondlllı nW Ml•dap 

Ya••• kablaeel, •bak K.oMI- ndlbl 6r._, H letrlkl me•I 
U. kabllllli tan6a._ IW. ••mit oldD19 il. Teotokla'la 
edllmlt olan tuu " karar· 50 meb'..aa "111111 &.ık,. 
aameleri tetkike •• .. nlarla fark• e• bqta gelmektedir. 
pyrl tabii YUlyetlere _..._ il. Çaldarll ile M. lletabat 
olulan•ın ıqmaı kanı ftr· daha makal •e mlüylm hare· 
mlfllr. ket etmektedirler; t.bt mec· 
Yunın yeni rejlaabae bqa IWn feehl•\ rua olmamakta· 

ea .. Jlk •lıHIA& bal· .. rlar. 
lak taraf tarı ~ tan6adaa a ... 111••• meelll , ...... 
lbd•ı edllmektedlr. 8D hDIDlla leeek •e yenldea l•d•ıMt ,.. 

dıu fayüb bnldam. ree'dea oaktatam glade•berl bol, 
Banan için oal11 OIMlea •• bol n l-911 fakat Wr lok

ben arblann• ilerle........ ytyeeek hlıteJ balamamattaml 
ladak. Fakirler, ............. ltaqamdakller, bit ılpbeela 
kAf 1 dereeede aaaklatbklarma benim gibi ao oldaklan, ••n• 
blkmetmlt olacaklar ki, Dlbayet laııaı tloyanaak için batka bir 
dardolftr. Dld tarafa dikkatle oare balamadaklan •ot• bir ... 
bakblar; beni giremediler, fa. urdaa çakardaklan Olbl• et· 
kat ben keadllerl•I mlkemmel lerlal yl7orlardl. Ba fakirler, 
mrette glreblUyordam. rllbe ldbarlfe bit tlpbetls ben· 

Fllklrler olda'ilan y•re çaker dea tok ylkaek idiler. Benim, 
gibi otardalar ••... Blraı enel glnlerce dıha •O kal•y••ltm 
.....,... oakardaklan me91D•• ae belU idi? 
kelllmlı eılerlnl .... 7lmege bat· lladamkl bea de fakirlik 
ladalar!. Hem de •e letılalal.. yolanda ~e tam bir faklf ol 

BerU ler ba 6Ul eılerlal, oe· mal• benı etmit baluayor· 
kltdre, oekltdre .. birer çakal dam, neden kaıaı•n aobtanı 
gibi yer••• benim midem ba fa... Taae etlerde• hllle bdye· 
luıyorda. rek gldermlyeylm?. 

fakat, bin• eonn, daha luulann, IDlaa, hem de 
manbkl dlflnmete batladam; 

1 

ll•Gt ı .. a ed ylmMI kadar 
ben de afbm, bem de oldakoa prlb, Qlrkla ltlrteJ olamu 
uu bir umaadaaherl. le•· m..ı 

Adi•Abab•'nın Geçirdlii Heıeeaa 
ı o : a • • 

Bir Film Kumpany!lsı 
Telgrafından Doğdu 

Halk Kaçıfb. Eeoehiler Mahzenlere Girtl 
Muhıaripler Dağlara ·Çıktılar. Mitraly 

G6klere Çevrildi. Fakat Sonu Bot Çık 

A.dia-A.baba'dan bir garünü.f ve Habe, imparatoru 

Adil Ababe, 11 (A.A)- Ba 
•hah çok erken bir laHa ta 
•nan yapalacaıı hakkınü ÇI· 

••a taylalar &.lkı telAta dltlr· 
•it •e ıball daha p(ak 
taktrken tthlrden aaakl•ıaaıı 
hr. Şayialar ıabaklnık etmeyla 
ce &.lk •h.hleyla Hlerlne 
dlamlttlr. Şimdi Adil Ababa· 
Ü •lmue olaeak derecede 
mlkemmel bir laslbat bakam 
ı8rmekıedlr. ihtiyat tedbiri 
olmak mre pollt kanetlerl 
takYlye edllmittlr. Yanpa bom 
bal1rının ıılarlbatıaa kartı koy. 
mak laere her aokak ba11nı 

dda bOytlk ID fıçalan koaal
mattar. 

Loadra, 12 (Radyo) - Adlı 

Ababa'daa haber Ytrlllyoı: Din 
•bab, paytahtı• bombardamıa 
....._ .... tlalr t-b• &.iterler, 
... , ... •e e ..... •y•IHlarmıı 
tar. Yapala talaklkaıa gire, ba 
halter; Adll Ababa'd. b•lanaa 
ı~~~~~----~~~~ 

pılacakıar. 

M. Demirci kıblaell, lton 
dlllı kablaell ıanfıadan, kH · 
llyea tanf tarı oldaklın belde 
tekalde ıHlredllen Panayoııkl, 
Petrllla, ltııımfotiı Ye Maaa 
nklı bmlndekl d6rt Gentnhn 
yeniden orduya abnma11aa ka 
nr ••rmiıtlr. 

lttaaltal 12 (~1) - Ltbe. 
ral paralel relal M. Sofolll, 
6rkaya m•--• olalan " 
farka ile alAkMa lbalaa• p · 
selelere •erdlgl bir dlrekdf ile 
blkdmetla •ulfMlal ltkAI ede 
cet hareket •e netrlyattan 
kat'I ıareue lotlaıb etmelerlal 
rica etmltdr. 

il. SofoU., Krala• " De 
mini kablnelha .. dölll ••yit 
•e lldlaada ............ e ... 
oWapa• a. Ml.._ltdr. 

Fabl atlık, heqeyl mabab 
kalaWlea korkut bir ..tktlrl 

Banaala Atenber, mal oldula 
loln iki fakirden ili eti lltlye· 
medlm. F•lrler, karaalannı 
doyardaktaa 10nra, çekilip git· 
dler. Be•, onlara ulak takip 
etmedim; halaadapm yerde 
aaaadam; •baba kadar, ba fect 
•• prlb hldlıeyl dlıladlm, 
dudaml 
. . . . . . . . . . 

Bir mlddet eoara ba iki 
faklrla Aakor'an muaf fakir· 
lerlndea oldaklannı &An•••· 
Bmalaraa ..... olaklan tarl 
kat, Gll ı ... •• bayftD yeme· 
terini mecbar kılar! Baalar, 
etleri •m akalh tef .. lh etdr· 
meden yemesler. 

Ba gec., hlnJOk llarlb " 
acabeler Olnllmlt ola,.._. 

-s... Vu-

Amerikalı bir llaema ape 
r8ala memap old•I• 
den aldıg. ıelınfın yullf 
ılr edllmeıladen llerl p 
Bldlee t6yle olmaıtar: A 
tnr, toıyetealndea ıa m 
bir telP"f almıftll: •T .. 
edlaia ki Adle-Abalta 
bombal'dl••• edll~cektlr. 

takdirde flllm al•bll .. k 
laamrlanıaı•" 

Bir telgraf hıne memar8 
&.beri açıp •armaı .e il 
her defaıında blraa daba 
edilerek Adlı Ababa timdi 
bardımın edilecek tekU .. 
kalma,ıur. Boaan tlmerlae 
lerce kadın erkek, oohık ç 
~bir haricine kaçmııa ba 
mıtlardır. Muharipler de 
klçmıılar, tehir keaarua• 
ılbk&mlar kaaılmıttır • 
yoncalar bana bir fınat 

mitler, bir kltlyl teb r ........... 
çak•rmak için 30 dolar 
mltlHdlr. 

lmparatoraa •r1J1adakl 
kerler mltralyhlerlrı l g&kle:M 
Ç•Yirmlıler, 1Ut1eree dit 
tıyy1real bekltmlıler. Ancak 
bir kao ... , eoara bıklkaa a 
lııllmıı n ,eblr normal qll 
yetini almııhr. 

Fransız 
Parlamentosuuda 
Bfldçe Mftzakereleri 

Parll, 12 (Rldyo) - ,.,._ 
parlameatoaa, bagla teknt 
toplanmıı .e badoe bal:kl• 
mbakerelerde ~alaamaflar. 

Mahalli pUdlere •eDIJb .,. 
la•lar, aaua aaadl,. f lklıle 
taylemltlerdlr. lka•da• eomfl 
f laaDI bakanı ile.ya Rea,. 
161 llylemlı ye bldçenln -
madde De uman mllakere 

edilmek lııenlldlllnla •••••• 
._ llaamaadan balaaetmlt. 
badoe için berkella ae lltellD 
llyllyeblleceııaı , laOkdmetl• ı 
her tenkidi dlale .. k mıebarl
yetinde balDDdap•a IOJle 
mittir. Budu IODn 290 Uf 

malaallfe kaqa 865 reyle ..... 
mlaakerelerlM derlaal ....... 
maaaa karar •erll•ltdr· 

Para..eato, .......... 
toplaaank ltdoeJI '1!' ak .. 
edecekdr. 

Parll 12 (BıaılJe) - Blk6 
•ete ltlmacl -'eledae 18aam 
blmadaa ........ m•taceU· 
yet mallle m ... kereelne •1 
la•lar meclWade oaaylaamıtt1r. 
Ye•I badoenln •lsakeHllDe 
.ten. •imek tartlle pDartell 

.-ı meelllOe aW•ıW 
lf-tl ........ , • . 



Zahire 
= Ç. Cinsi 

satışları 

K. S. K. S. 
8 25 

---·· ....... --Onun bu hareketi 

Deselye arasında bir yol vilcP 

getirmek lotlyen ltal yanlı 
plôoturım engele ogralmaktad 

İt lyan uçakları gece proje 

törlerlo yardımlle Adle Ab11 

dan hareket etmiş olan 
meçhul bir semte, lhtlmul O 
siye veya 06aden cebheel 
gitmekte olan Habeş kuvveti 
dol araştırmışlardır. 

GOndilzQo Habe 'Jer ltaly 

uçakları tarafından görQlmeıJJ 

için dağılmışlardır. 

İtalyan kotları Ogaden r 1 

besindeki ' ileri hareketleıı 

durdurmuelardır. Çünkn dal 
surette ltalyan'larm rical b 
larıoı keemek ihtimali mevc 

- 600 Buğday 
· ıoo Arpa 

51 M. darı 

8 25 
4 50 
6 

olao Djlmma ve Aourouı 

4 60 deki Habeş kuvvetlerinin l 
6 

38 l.ı"'oeulya 

4 Nohut 
10 

6 50 

930 P. çekirdek 2 65 
_ 125 B. pamuk 42 

3406 K en. pala . 2 10 

ıo 

6 50 
2 65 

44 25 
530 

didine maruz bir vaziyette 

lunmaktadırlar. 

MevcuJ umemi kanaate gli 
beriki taraf da ahval ve şe 

tin loktşafma göre yeni 
harb tabyesl aramaktadırlar 

-1------------~-1
1 İtulyan'lar Aouesa ve fh Piyasa Vaziyeti 

da'kl Müelüman kabileleri ke 
ÜzQm - Don Boranda 9,5 

;;;; 18 den 1014 çuval ilzQm BB · 

lcctr - Muamele olma 

;; mıştır. 

Donya, günDn en son haberlerini bekliyor llerkes makine başında uzaklardan 
gelecek haberleri bekliyor. 

- Buğday - Fiatlerde 4oi -- olurak 30 pare tereffO: husule 

1936 Modeli T E L E F U N K E N 
= gelmiş ve alıcıların thdyacı 

- olmawasmıı rağmen 600 çuval 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilanları lzıııir Harici Askeri Kıtaatı Ilanlnrı 

--------------------------------------M O s t ı b kem M. v. satın alma komisyonundan: Edremit ealın alma komlayonundun: 

1 - Bir ldlosooı biçilen eder lklyOz kuruı olan ooblr bin l - Edremit garnizonundaki birliklerin senelik yiyecek lhtl· 
kilo kalın -.e onblr bin kilo ince ki cem'an ylrmllki bin yacı için 130000 kilo un kapalı zarf ueuJile satın alı· 
kilo sarı eaboolu kôeeld kapılı zarf la ekılltmlye kon· nacaktır. 
muştur. 2 - Malın tıhmfo bedeli 20800 liradır. 

2 - ihalesi 20.blrlnct kıioun.935 cuma günil saat onbeşte 3 - Teminat bedeli 1560 llrıdır. 
M. m. "'· Htın alma komisyon o oda yapılacaktır. 4. - 16, 1. el kıinun,935 pazartesi gQnft saat 1 O da Edremit 

3 - Şartname lklyQz kırk kuruşa M. m. v· 81. al. ko. dan satın almı komisyonu dairesinde lhaleel yapılacaktır. 
ılınır. 5 - lsteldl olanların komisyona geleceklerin birinci temi· 

4 
5 

llk laanç paraeı 3520 liradır. nalları n bankı mektuplarını veyahut tahvllAtlarını 

Eksiltmeye girecekler ilk inanç paraeı mektup veya 4, tQmen mub1&lpllğlne 9, 1. el kanun,9:35 te yatırmış 
makbuzlarlle kanunun iki ve ilçOncO maddelerinde yazılı bulunacaklardır. 

Alış 

oU.2U 
61 

Satı~ 

5U.70 
621 

8,3~ 
79,50 

Dış piyasa hakkında TDrko 

f ise eu telgraflar gelmiştir. 

Üzı1nı: 
Tondra borsaemda: No. 7 

peoio 36 50 sekiz vadeli 28 38 
Yunan QzQml~rl Kendiye No. 

3 peşin 40·59 dört vadeli 24 44 
Kallforolya ilzilmleri tomeoo 

peeln 36 vadeli 24 ııaturel pe· 
eln ~8 vadeli 26 Avuaturalya 

üzümleri yeni mal 4.2 50 İran 
üzQmlerl peşin 27 36 vadeli 

16 23 şlllodlr. 
Bamburg borsasnıda: Türk 

ftzümft No. 7 peşin 14 50 se 
~ kfz peşin 15 dokuz 16 T. Urseı 

belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden 6 - Evaaf ve eeraltlerinl bilmek letlyenler için hergftn ko 
misyon aç•k oldu~u ilin olunur. 3 6 9 13 3 95 bir saat evvel M. 111. v. satın alma komisyonuna nr· 

m~lerl. S 8 13 ıs 3894 # Yalnız 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: ı H A s 
Darağaç demir mebmetçlk sokağında 2 No. h dakk4o 16 
Bayraklı vi~ne sokağında 3 numaralı ev 31 

ı Yunan iJzQmlerl Kendiye No. 
3 peşi o 15 32 f l. Kallforolya 

tomson peşin 5 85 dolar İran 
ilzümlerl peşin 33 38 ellln . 
l11cir: Buroava ırıpglrll sokağındı 14 numaralı ev 24 

Dara~ıç demirhane sokağında 23 29 numaralı ev 18 I{ A L M 
1
• N 

Bayraklı moradlye caddesinde 92-94. .. ev 27 

Bacı ozon sokağındı 63,67 51 numaralı araa 4,50 

" ıeığı tabir ığı ıokağında 1.3,5 numaralı ev 62 
" letHyon caddealnde 21 ,77 numaralı ev 110 

Bayraklı şeftali soka~ında 8 numaralı ev 18 

Yol bedeatenl11de 18 nuınaralı dftkkAn 42 

Aleıncık lzmlr bahçeler sokağında 9,1,7 numaralı ev 62,50 

Buca halk 11okağında 4.23 numaralı ev 150 
AlHncak mesudlye caddesinde 192 162 No. lı area baraka 30 

Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin altı aylık icarları artırmıya 

konolmu,ıur. Isteklllerln 19,12,935 perşembe gQnQ saat 14 te 

Milli em14k mftdfirlyetlne müracaatları. 3954 

Devlet Demiryollarından: 
Beher tonu Söke'den Aydın'• :ıso ve Ôdemle'e 600· kuruş 

Ocrelll buğday tarifesi 15,12,935 tarihinden itibaren mer'i ola 

caktır. 13 15 17 39 l 

5 kilo gramdan 50 kllo grauıa kadar kOçOk kolllere mıbeue 

D. D. 8 No. lı mesajerl tarifesi 10,12,935 tarihinden itibaren 

8 inci loletme mıatıkaıını da teemll edHmiştlr. 11 13 15 3958 

H A S K At Mi N D i R. 
Baş, diş ağrıları, Romatizma, Grip, .ı. evralji nezleye karşı 

BAS KAL iJN kullanınız. 
Cok TAKLID edilmiştir, fakat ayni yapılamamıştır. 1 

ı•-----------------lzm i r Muhasebei Hususiye Müdür-
lüğünden: 

Muhammen bedeli 
Ura kr. 

YerJ Cinsi 

3000 00 Karantina San'at mektebi arkcsı Bunum 
Jdarcl Hueuelyo 11karııtl11don olup yukarıda ytr \'tı cinsi ··ö 

terilen nftmamıo mOlkiydl satılmak fizere 10, l ~,9!l5 tarihin len 
itibaren 20 ~ün müddetle artırmıya çık rılmıştır. Şeraiti ôğrcn 
mek letlyenlerla herglln Mubasehel bu ualye müdQr,yetl varidat 

kalenılne ve pey sürmek jatlyenlerln ihale gönü olan a0,12,935 
pazarıeet günfi eabab 9 dı depozito veya bıok mektubu ile 
vllAyet eucQmeulne müracaatları. 396~ 

Londra boreımnda: Türk mah 

genufn naturel peşin 33 vadeli 

22 ekstra peşin 35 'adell 24 
ekeleton 4 crovvo l Ih. peşin 

50 vaddl 46 beş peşin 62 va 

deli 49 ahı peelo 60 vadeli 53 

yedi peşin 65 vadeli 58 elllodlr. 

Hamburg boressında: Türk 

malı genuln peşin 14. T. L . 

ekstrls ima vadeli 24. 26 rh. 
l'amulc: 

Ltverpol bors11BJndı: Amerika 
K. e , vcl 6.3!1 mart 32 mayıs 

28 temmuz 24. Mısır sakaları 

oi'l K. ~vv1ıl 9 26 şuhBt 8 .96 

mayıs 70 agastos 54 upper 
K . evvel 7 49 şubat 51 mayıs 

( 7 temmuz 4J. 

Nevyork borsasında: K. evvel 

1; 66. 1 O 55 f latl şubat 60 

mayıs 41 temmuz 33. 

davalarını kazanmak için 

zamandan ziyade mesai sır J 
me tedfrler. Fakat bütftn l\' 1 
teşebbil teri semeresiz kalOJ tin ° 
tadır. beı 

Seyyoblar dıılma Ctbutl·A fa 
Ababa demlryolu ile sey• 
etmekte ve Harnr'ın kahve 

klyetı normal surette yapıl 

tadır. 

Habeş memurları Habeş 

haçına yardım etmek için 

bllerdtn iane toplamağa Ç 

maktadırlar. 

Londra, 12 (Radyo) -
Ababa'dan verilen hab 

göre, ltıılyan hava kuvv 
Keoyan cenubunda ve Dolo' 
elmall garblslnde tabaşşOd e 
olan Habeş kuvvetlerini 
bardıman etmişler ve bu 
dağıttıktan sonra gayet alç 
uçarak mitralyözlerle tar• 

lardn. 
Roma, 12 Radyo} 

tide, Adea eoltanı 

Pepo taraf tarlarlle llab 

arasında miitblş bir a 
olmuştur. Desslye'ııln bo 

dımaoıodao sonra Adaay• 
çanlar, Pspuııun ııskerlerl 
fından kıhctan geçlrllmlşle 

İtalyan kuvvetlerlle 8 
ler arasında bfiyfik muhare 

beklendiği göylenlyor. 

Pomı, 12 (Radyo) -
reşal Badogllo, bOtün 

lerde tam bir sOkunet b 
ııilrdOğllnQ, 69 numaralı t ~-.J 

tebllğlle blldlrmletlr. J 
Adle-Ababa 12 (A.A) - a 

yan kuvvetleri; rlc "at b 
daimi oorelle Blmma ve : 
sisteki Aebeş kuvvetleri 1111 lab 
fından keeUmek tehdldfpt gOete 
ruz olduğu için OgadeO , Pa 
hesfodekt ileri harekel , Ş 

ar 
dordurmuşlordır. he 

Clbutl, 12 (A.A) - l Eke 
uçakları, Babee kuvveti Url 
bütQn Osıülharekelerl cakt 

bombalar atmışlardır· ' Eki 
~~~~~--~I' M 

öhetçi Eczane E~ı 
Bu akşam Kemersl 

İttihat, GOzelyeh'da !1 

Irgat pazarı 'nda Asri, iki 
lik'te hiçeemellk, Aleı 
Jozef JOlyen eczaneleri -------

Jekenderlye borea3JDd•: 

Sakalarldfs K. sanı 16.u" 
le • 

15,89 mayıs 15.60 t e rıyol 
15 6 ••ınaha .3 t. eant 15. .. .. 

" ınua 
Buğda)': tı ı. ~ ıu .,.8 

Ltverpol borsasında: " llracaat 

5.11 7 ·8 mart 5 .09 7.8 ~ 0 Pik rı 
llonıoı 

5.09 7 8 dir. llllf lflllll 



Kömürünüzü 

Edvar Conson 
Ha1efinden Alınız 

O 1 i vi er ve ş n re- 1 ~llllllllllllllllllllRlllllllllllllllllllllll~llllllllllllllllllllllllllllllllll1Jlllllllllllll 
kası Limited Va- 1 Dr. Zekaı Tarakçı 

~ Merkez hastanesi Dahiliye Mfltehassısı 
5 lklacl Beyler eob~ı Tlrk mGsayede 1alona lttı.llnde := numara 45. HHtalarını ôgledeo eonra 15 den 18 e kadar 

•• 
ikinci Kordon No. 88 Ticaret Odası Karşısında 

Türk Antırasötü 
SemD Kok 

DngöDöz Kok 
BngDDDz Antırasötfi 

En Ucuz Fiat. Telefon 3306 

pur Acentası 
Ceodell Han, Birinci Kordon 

Tel. 24(3 
Londrı Battı 

~GRODNO,, nporu 20 ilk 

kAounda Loodrı, Hol ve An· 

versten gelip ta•hllyede bolnna 

cık ve ayni zamanda Londra 

•e Hol için yftk: alacaktır. 

LI verpool Battı 

"FLAMINIAN" npura 20 
ilk Ununda l..tverpol Ve s .. n. 

eeadıo gelip tahliyede buluna 
caktır. 

11FLAMNAN,, vıpnra 27 ilk 

k4nnndı ~elip Llverpol ve 

Glugoy için yak ılıcaktır. 

l>EUTSCBE LEV ANTE UNIE 
MILOS vapura 16 ilk kA· 

nondı Bımburg •e Bremen· 

den gelip ııhllyede buluna. 

~ 11111111111111111111111ıı11111111111111111111u1111111111rı111111111111111111111ur11111 1111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

SIHHAT 
Balık Yağı 

i Al~şehir Banli3sı 
~-------.--.--~-----~-Norveçya 'nın Halis ftfo. 

~na Balık Yagıdır. Şer· 

~' bet Gibi içilebilir. iki De· 
~ fQ Sıizülmüştür. 

D z m ö ır şubesn 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biua&ında 

y -
TELEFON: !2363 

Biricik Sattı Yeri 
BAŞDURAK RertllrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Hamdi Nnzhet Vadeeidere % 4 

Mevduat Şartları: A!t• ay vadt:liye % 5 1 H HAT 
ECZANESi 

Dır &ene vadelije % 6 faiz verilir. -------
Zahire, GsClm, incir, pımok, yapık, afyon ve11lre komlayonculoğu yapılır. Mallar geldJ. 

ıınde 11hlplerlne en mtlsıld oeraltle nane 'lerlllr. 

Yeni çakan çifte ispiralli 
MET ALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lnmbular emsallerine nisbeten )"ıi:.de 

20 daha az sar} iyatlıdırlar. Bunu ay sonun· 
da ödeyeceğini: ilk fatura ile kolayca anlı
yacaksı nı::. 

Mehmed Tevfik 
Elektlrlk, telefon malzeme deposu ve 

Slf'mene fabrikaları mGmeeelll 

Peşıemalcılar 77 • 79 Telefon 3332 

la Tahaffuzhane~i Modorloğnn-

tıbaf fuzhaaeslndekl elektlrik teel11t1nan ını bıtlıre Oze 
o• gôuallect-k: mahallere ıeklz çtft paratoner yıptırılıcaktır. 

eO '- P.raıooer teelsıtanıo 11boıfn' bedeli 500· liradır. 
e ' Şarınam,.ıi Urla ııbaf fuzhıne!l 111adtırlftğOndc olup 

hergan gôrGleblllr. 
Eksiltme 2l,blrlnclkAaoo,93:i camartf!'I gGnCI 11at 14 le 
Urlı ııbıffazbannlnde komlıyoa tarafındın yıpıla· 

caktır. 

' Elnlltme •çık olıcakhr. 
Muvakkat teminat 37 lira 50 kuruıtur. 
Elalhmlye gireceklerin peyler stlrdlmlye baelımıdao e•· 
vel tımlaatlanaı yatırmalare ve ellerinde bu gibi lelerle 
lbtleae sahibi olduklarmı dair komisyona kanaat verici 

A. HulQsi Alataş 
iç b11ıelıkları mtltehı111u 

Şamh sokak No. 20 
Telef on 21 no 

Onlvenhede D~çenı, 
(Muarin Profeeör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim' 

Haıtalara bergftn ö~leden 
ıonra bakar. 

lııiklü caddeli No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S T A N H U L 
Telefon : 49250 

veaalk bulundarmılıre llr.ımder. 7 10 13 16 8925 
lzmir Memleket Hastanesi Baş Ta-

'111111111111111~ Doktor _.11111111111111111111111111_ b. 
1
. "'. d 

ı T ~ ıp ıgın en: 
Kem a o Da y ~ Baetaoemlzln ihtiyacı olan 2500 lira kıymeti muhammene· 

· / h 1 ı . 1 1 ·ı ı klar rııu··ıahassısı :E :ılnde bir •det çamıeır yıkama ve korutma maklnaııUe bir adet ftttl 
tıyo og ı•e u tııın·, sa gın ıas a ı = _ 

l... • b . k d-w dibek eokak baıında 30 18n. = mıklneel l o gıin müddetle aı; ı k ek:sihmlye çıkarılmıehr . Ekelltme .~. aoe ııtaeyonu arııeıo -· ı - = 
te rnuayenehaneeiode Nbab eaıı 8 dan ak,.m ... , 6 • kadar 5!5 ff'raltlnl görmek lıtlyen hergGn memleket hHlıneal baı doktor-

.... •nı kabul eder. . . 5i5 luğuna bışvurmıları ve ekelltmlye istekliler bedeli mobımmenin 
""•caat eden bıetalara yapılm111 lhımgelen eaır ta.blilAt ve = 

opilı: muayeneleri ile veremli hHtalara yapılmuına cevaz gö- § yfiıde 7 ,5 nlsbeılnde temlnathrlle ekelhme gGnft o1ın 23 12 935 
l>ııomotoralı.e muıyenehaoeeiade munıaaıman yapılır. =1 tırlhlot: rHlhyan p1Z11leel gftnQ saat 9 12 kadır llbıyhk daimi 

lllUllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllll Telefon: 4115 llllllllllllİi enctlmenlne mGrar.aatlırı. 3941 8 l:J 17 21 

~ kabul f!der. TELEFON : 3806 
iiıııııııııııııııııııııııııııııı11111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111 

Dr.Operatör ArifYurcu 
Merkez Hastanesi OperaUJrfl 

Baıtalaranı her gftn 15 18 e kader ikinci Beyler 10ka1J TClrk 
mClzayede nlonu klrıındı 7 8 N la maayenebaaealnde kabal 
eder. Telefon SSY3 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"HERMES., vapura 8 2 inci 
ll4uundı beklenmekte olup y6• 
klnCl tıblfye ettikten ıonra 
Burgaı, Varna n K.ftttence il· 
mınları için yak alacaktır. 

"ORESTES,. 16·1 inci kA 
nanda gelfp 20 1 °lacl ktaandı 
Anvers, Rotterdam, Amıterdam 
ve Hamburg lhpınları için 
yak ılıcaktır. 

SV ENSKA ORIENT LINIEN 
11GOTLAND11 mot~ra Uma· 

nımızda olup Rouerdam, ilam· 
Clurh, D.nlmarka Ye Ballık 
Umanları lelu yak alıcaı.tır. 

"ERL!ND,, mot~ra 14 1 
inci kAnanda beklenmekte 
olup lfotıerdam, Hambarg, 
Danimarka ve Baltık llmınları 
için yak alacaktır. 

~ERVİCE MARITIM ROllMA1N 
11PELEŞ .. npora 18· t lnel 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCl:!E LEV ANTE LlNIE 
"MACEOONIA11 npura ha· 

len limanımızda olup Anven, 
Rouerdam, Bambnrg Ye Bre. 
mea için ylk almaktadır. 

"ISERWHN,, npnro 9 8 . 
el ktnanda bekleniyor 13 B. 
el kAaaoa kadar Anven, Rol· 
terdam, Bambnrg ve Bremen 
için yak ılacaktır. 

0 AKK.A., npara 23 b. el 
ktouoda bekleniyor, 26 b. el 
l Aovna bdar Anvere, Rotter· 
dam, Bımbnrg •e Bremen için 
yak alacakter. 
AMFRIKAN ExPOT LINES. 

0 ExARCB,, npara 12 b.el 
klnuuda bekleniyor Boııon, 
Norfolk •e Nevyork için yGk 

kananda gelip 19·1 IDCI ka· 
nanda Malta, Ceaeva, ManllJ• 
ve Baneloaaya hareket en· 
cektlr. Yolca ve ylk alır. 

.NIPPON YUSSEN KAISBA 
'•TOYOHASHl11 npura l'· 

l inci ktaanda bekleamekte 
olup yakanı tahliyeden aoa· 
rm ,.oa doka• birinci kbaada 
Yokobama, O..ka •e Şuahay 
Mojl Umınluı lçla 76k ala· 
eaktır. 

İltndakl geUı gldlt tarihleri· 
le DHlaalard•kl delftlkUkler• 
dea acente mea'ull7et bbal 
elmes. 

Fala taftllat lol• lklacl 
Kordon'da Tahmil •e TahU7e 
blu11 ubanda FnteW Sperco 
••par acentalatıaa mtlncut 
eclllmeal rica olaaar· 

Tele. 200' • 2005 · 1661 
alacaktır. 

0 ExAMELIA,. npa~ 17 B. 
el kananda beklealyot, ••· 
york lolo ytlk alacakıır. 

..HxCBANGE,, .apara 20 B 
el kanunda bekleniyor, Nor· 
folk ve NH7ork lçla JOk ala· 
eakbr. 

"Eı: lLO.N A,, yapara 16 b el 
ltnaada bekleniyor, Boltoa •• 
Nnyork lçla ylk alacakbr. 

ARMEMENT B. SCBULDT 
BAMBUG 

11TROYBURG., yapan 4 b. 
el kananda bekleınlyor. Anven, 
Rotterdam H &ambarı lol• 
yak alaeakıır. 

JOHNSTON V ARREN 
LINES.LIVERPOL 

"JESSMORE,, vapura l' 8. 
el ktnandı bekleniyor, u .. r. 
pal n Annnıen ylk çıbnp 
Balgadıtan ve Romanya Umaa· 
larıaı ylk •laeaktır. 

Çırpı Zirai Kredi Kooperatifinden: 
428 No. h Çarpı alraf kredi koopendfl ambennda meYOat 

195186 kilo pamuk kouğı yedi mluyede kalmetl•e .. kdm 
sureıUe ve açık mlsayede aıalO ile lallf8 çıkıralmııtır. 

Talipler ı.rınımeyl çerpıda koopendf binasından, Bayındırda 
zlrHt bankasından ögreneblllrler. Mektupla lıtendl~ takdirde 
adreslerine blldlrlllr. 

Movakkat teminat beher mftaayede kaimesi için 290 llndır. 
Jbale 16 12 935 pHarleel gOnCl eaıt lıi de Çırpıda koopera· 

lif bloaıund• icra luhnacakhr. 3942 
Kooperatifimiz demlryolu u~rağınd•dır. 8 10 11 12 13 14 15 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Yeri .. 
288 Ba•n boca m. bıkır bedeıtenl 
331 Bayraklı kGyQ btUbtU ıokıgı 
702 Batanlye m. telltlbııı 11 

702,1 " .. .. 
702,2 .. " " 

925 KGprft m. tramvay e. lıkele oak· 

. No. ıı Nev'i 
Y. E. 

Deposlto1a 
T. L . 

89 39 ma~aa 160 
14 14 89 80 

2 .... S20,6t0 Mimi 600 
4ı c .. .. 600 
6" •• 600 
600 Z92 11.11.ua 350 
•S mazı 791 ada 36.87 pan~ı. 

984 Köpr6 m. tram•ıy c. ada 791 p. 39 
1086 Bornua nahiyesi salhane karıw 

600 219.SO • M 300 

kom kıh•e mewkllade. 28,30 5051 • .. 280 
1088 Reıadlye m. tram•ay c. 1150,S 651,49" 11 700 

Mevki ve namanları yukarıda yuab emlAldn eekla hbltle 
ıaıııları 23,12,936 puarteıl gaatl 1Ut oada llaale edilmek .... 
artırmıya konnlmaııar. 

!etekli olanlınn blnlarınde y.W pef., -~ ......... P,· 
brarak art•181111• gtr•lcl , j.l 8 17 2 81M 
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Italyan (Tçakları 
Bütün Habeş ilssnlharekelerine 

Bomba At111 ışlardır. 

ahesistan Anlaşma Teklifini Reddedecek, Fakat t ly 
' Bazı Sartlarl Pro ·eve Y anasac ktır! ' ~ 

Onsekizler Komitesi Toplandı. Muammanın Anahtarları, Habeş lmparato 
ile Mussolini'nin Elindedir. Italya, Beklenen ~aarruzu Da Yapacak! 

ll<ıbeş imparatoru 

P1rlı, 12 (Rıdyo) - Batan Hıbeı mukHemetl ee11eo, 
ıiy11f mebaf ilde Cenene'de İngiltere n b111 kaçak de•· 
18 ler komlteılnln içtimaı ile letler Gzerlade 'mlhlm teelrler 
ıltka ye dikkat gôae çırpmak· yıpmıı buloamıktıdır. 

tıd1r. 18 ler komlteef, Boır, Sıbıhl,,yfn toplınm111 mu 
Luıl Parlı mukarrerıtını tel · karrer olan onıeklıler komheıl, 
kik edecektir. bazı mahlm hAdlıeler ye mGza 

Bu proje bıkkındı Roma H 

Adlı Abıbı'aın ceYabı ne ola 
caRı "ndlte ile ıorulmaktadır. 

OCln, reımlğ olmıklı benber 
mnıuk addedilen haberlere 
gôre, Necııl, Pırtı mukarrerı 
tını kabul etmemektedir. 

Sinyor MoHollnl'nlo nre 
ceğl ceHba geHnce, iyi haber 
alın mehaf il, bo cevabın ne 
red ve ne de kabul ifade etml· 
yeceğl bnaatladedlr. 

Bıbeılıtın'tn ltılyıo ku•nt· 
lerloe kartı muknemet göııer 
dlğl ıu ınada, Sinyor Mo11oll· 
nl'nln nzlyetl dlkkıte ııyao 

gOrCUecektlr. 

l-ereler hıaeblle birkaç 1111 
ıonrı toplıomııtır. Bunoalı be 
raber, Roma n Adlı· Abıbı'aın 

cenbını beklemek dolıy111le 

18 ler komltealoln lçtlmıının 

kı11 bir mftddelle talik edilme 
ılne ihtimal •erenler de Y1rd1r. 
MGzakerelerln devamı . da ayal 
konetll lbtlmıl dı hlllodeıllr. 

Komite lçılm11 de•am ettiği 
takdirde, Rocnı ve Adlı Abıbı 

cenpları gelmeden nihai hiçbir 
karar nrllmlyecektlr. 

Gelecek cHaplı · ı gnre lagll· 
tt"re'oln vaziyet ve battı hare 
keti 01111 olacaklar?. 

M. Fden'tn battı hueketlne 

{ 'l --
1 Habeş imparatoru Havas Ajansı, 

Muhabirine Neler Söyledi~ 
Romı , 12 (Hıdyo) - Habe~ barb eahuından alınau hob ı> rlere 

göre, Ajanı l:favasın Oe~eiye'de buluoao . huıusi muhabiri, 'eca~i ile 
Lir mülakat yapmıştır. 

1J nbeei8tan imparatoru, Paris kararına tamamen muhale f t edecektir. 
Nacn~i'nio ifadesine gvrc, lhbeş büldlıneti, Necn~i' ıı i n B t l'şriıı i · 

eveldeki beyanatı mucib ince, harbı iatemiş değildir ve b6lii da lıatb ı 

ist ememdı.ıedir. Falr.at tama miyeti mülkiyesinden ıle hiçbir ~"1 kııy· 

betmek. İ 8t eme ınektedir. halya'uın tecavüzii karoısındu, müdafaada 
d evam eclilecektir. Ve ulutlnr sosyetesioio de cMüteC'e\'İu olar.ık 

teliikL.i ve illin ettiği İtalya k nrvı ında bir karı~ toprak d ahi ll'r · 

ketmiyecektir. 

'-----------------~-----------------~./ 
balulırH, loglltt re uluslar aoı· 
yeıulnlo 88dık Oyeıl olm•kla 
devım edecektir. M. Eden, 
FrıoPI ile birlikte loglllere'oln 
lbtllifı h•I için nalfeılot yap 
h~ı ve bundan ıonra ıözlln 

uluılar ıoıyeteeloln oldo~a ka· 
naatladedlr. 

Fraoea'oın tuıacagı batta hı · 

,!rebte gelince: Bu bıth hare 
ketin ıalf hatları meçhul de· 
ğlldlr. M. Lnal, itilafın elde 
edllmeıl için 111m! çılıomı, 

ıalblD mGdafaaıı için de ÇI• 

lıımıktı deYlm edecektir. 
Şo anda, muammanın aoab 

tarları Roma ve Adlı Ababa'aın 

ellndf'ldlr, •e netice 11bmaı 

lakla bekleDmflkt~dlr. 
Parlı, 12 (Radyo) - Roma· 

dan gelen haberlere göre, 
Franıız loguta teklif 1, ee11 iti 
barlle hılyı tarafından reıl · 
dedllmlyecelulr. Y ılnız, ltılya 
bu e11ıları ancak mlsakereye ıe 
mel addedecek •e mGıakerenln 
netlcealne gGre mukarrerat itti 
haa eyllyecekıtr. 

Romayı göre TJgre euıen 

halyao ııkerl heyeti ıarafıo· 

dıa f lleo leg•l edllmlttlr •e 
terki artık kabil ve cıia 

deglldlr. TJgro balkının blasat 
iltica n iltihakı nızarıdlkkate 

ahnm111 bile, ltalyı ltgal euigl 

bir yeri iade edemt z vf". i l ol 
zammod• 1 aly•, Tıgre halkını 

Adle Ababa'oın lotlkam ve zul· 
mGne hedef olarak bıraka · 

mıyıc•ktır. 

Somıll cihetine gelince: la. 
glllz · f ranıız projeelnlo bu 
cephede yeni budud tahdidini 
ileri IGrdCl~ü aolıoılmıktadır. 

Bu yeni hududun Ogıden •e 
Bılle'yi hHI olacağı dı ıôylen· 

mektedlr. Fakat ltılya, Babet 
lılın'ın blyGk gôlltr mıntıka · 

luıCl aerladekl mGddelya1ıada da 
lerar edecektir. 

Romı'dı, Hıbeı•Jııın'ID dağ· 

lık olmıkla beraber ıaluk ol· 
mık dolıyıılld lıtlmara çok 
111lh olan mınıakı Gıerfode •e 
Kafa ıyaletl Gıerlode de bak 
lıtenmektedlr. 

Dlger rlHyetlere gGre de, 
Itılya hGkftmetl, İngiliz Frıo · 
uz projeılne lıtload etmekle 
~beraber, Adiı Ababı'dı cereyan 
eden htdlıeler bıaeblyle Hırrar 
laerloe bOyftk bir taarrua yı· 
pacık ve mG111kerelerln neti . 
ceılndeo enel Erltre ve So 
mall'yl blrlettlrmeğe teıebbaıı 
edecektir. 

Şıp denizinde Hıbeıi&tan ',.a 
bir mahreç aermtk mu'eleeloe 
gelince: ltılya, 11ul legal mı· 
hlyetlni haiz olmamakla berı 

M. Mussoliui f aşi ti ere ~ illilı veriyor .. 

ber, Bıbetlet n'ın Aııb llmı memor Betler komlteeloe 
oıodın leıirıdeeiol b6ydk bir nle olunıcagını ve timdi 
ıerbeetllkle nrmeğe hazırdır. Fnoeız, Tark, hılyıo ye 

Maamaf tb, siya i vazly,.tla gillz mümeaelllerlndeo m 
ıekllne göre bu buauııa fnlı kep ollD bu komlteo io pr 
tahminlere lmkAo gôrmemek kabul edeceAi f lkrlodedlrl 
lbımdır. ÇGukl bunlar, mil11 ÔnGmlzdekl baftı toplao 
kerelerin ılacıAı lıtlkamete göre muhtemel olan milletler 
tahakkuk edecek mea'elelerdir. yeti kooıeylnln projeye 

Bo lbl tıhmlaler, blrkıç ltlrular aerdetmeai ihtimal 
gila enet M. BaldYln'I, Framı hllladedlr. 
ve f aglltere'nfo tıHHut ıl711e · Milletler Cemi 
dnl tehlikeye dtıeClrecek bir y etinde Diişiinceler: 

me•klde bırıkmıtllr. • Cenetre, 12 (A.A) 
Romı, 12 (Radyo) - M. lelltr ceml7etl mehıflli M 

Mo11ollal 1 dCln öğleden ıoora llnl'olo; ıulh projealal ne 
Franııı ve laglllz boyak f'lçt n" de reddetmlyerek ltıl1• 
lerlal kabul eımtıtlr. Sanıldı hine kabul edecegt mltal 
ğını ~Gre Fraoaız-lngllfz tek dadır. M11mıflb Ceanre' 
lif inine Yerilecek cnabi, pro teklif lerlo tıdUlne biç lb 
je aclAhlyettar klmıeler ta olmıdıAı fikri nrdtr. 

rafından itina ile tetkikinden Alman 
eonrı b11ırlınıcak ve ancık 

birkaç gQn ıoarı verlleblle 

cektlr. Roma ılyaaal mebıf 111, 
yeni projeden memnun görCln 
mektedlrler. 

L>ndra, U (A.A) - Dıe 

ltle.I bakaohAı mebdlll lngtllz 
Fransız projeelolo enelce hal 
ya·Babeı mea'eleıiol tetkike 

istikrazı Yalan 
Berlln, 12 (Radyo) -

mao lıtlhbant blroau, 
gaıetel~rlo verdtgı •e Dr. 
110 loglltere'den bir let 
lıtedlğl hakkındaki hı 

tekslb etmektedir. 

lllllllllllllllll 111111111lllllll lllllllllllllllUlll llllllllllllllllllllllUlllllllllU 11111111 lllUHllllUUHHllllHllllllllllllllttlllllt illi Hlltl 1 llUlllllUHUH 1 111111111 1mHnu1111nnnm ı 111101111 ı ımnmmı ,. 

Bui!üoıı Saat 211,,115 te 
lımlr'lllerlo elmdfye kadar görmedikleri bir ıabeıer, Ne• York Metropoliten operaeıaıa bitin kadroaanun letlrakile 
bu operanın bıı mugıonlyeıl olaa pırlak yıldız : 

ile bey11 perdenin çok ınllea bftyftk uaatUra 

O f'A MI T 
Tarafındın temıll edilen •e hlıtan batı ıık, 

ıllr, moılkl beyecıaı yaralan tıheser 

Bu f llfmde Karmen oper11ıodın Lameur eııı enfHt de Bohemi ile 1'rulııı operaaınJ•o " Rlrlodhl" ve Madam 
Bunerf lay operaııının GçGacb dördOncG perdeleri 

Ayrıca: Foks ( 8 •• S D f• K •• •• k A ) Mıkt 
Dftoya haberleri ugun 00 e 3 UÇU Illle ,~::!• 
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