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ulu!or 
imparator Tayyare 1 
Cehheye Gidib Geldi --

Fransa Ve lngiltere Mesaisi Tevakkuf Halindedir. Her iki Devlete Bir 
\..Hafta Möhlet Verildi. M. Mussolini Daha Fazla Menafi Arayacakmış. 

bulunabllecektlr. Ve önOmüz· 
deki Çarıamba gftnQ Cenevrede 
bulunarak Uluslar sosyetesi içti· 
maına ietlrak edecek ve muhaeım 
devletlerin mukarreratını din 
llyecektlr. 

imparator Dessiye'de Amerikalı Mftşavi 
Iogiltere Sefiri ile Bir Toplantı Yaptı 

htanbul 13 (ôzel) - Adld· 
Ababa'dan bildiriliyor: 

rator Dee-.tye'den bir tayy 
blnml~ ve şimal cebh 
gitmiştir. Parla, 13 (A.A) - Cenev· 

re'de ki dflnkfl faıliyntlerl bo 
sabahki Parlı gaıetelerl muh 
telif eorette tef slr etmekte 
dlrler. Buı gazeteler, bir 
endloe, karar11ızhk gôaterınekte, 
diğer b11ıları da olkhlollk izhar 

eylemektedlrler. 
Sol cenah gazeteleri ltU4f 

aleyhinde oiddetll bir llıan kol· 

lanmıktıdır. 
Cenevre 13 ( A.A ) - hal · 

yanlarla Bıbeolerlo verecekleri 
cenhı bekllyeceğlnden ve La· M. Laval 
nl'dı pırllmentonon mesaisine hAdlseler çıkacağından kork· 

lotlrık etmek ozere eıh g6ııfl maktadırlar. 
Pırlı'te bolouıcığından mlllet· Uloıılar eoayeteel, m11uolyetl 
ler cemiyeti .konseyinin 18 ilk mftlklye eaaııı dahilinde bir 
klnon çırpmba gGntioden çok nazariye te1plt etmekte mfthletl hılya 'fe Habeş hft 

/;/. Fden 

eni toplaomamaıı muhtemeldir. ve bu ~eklin de bılU çareleıiol kdmetlerloe hlldlrml!Jlerdlr. 

Pırtı 13 (Radyo) - Cenev. aramaktadır. Bo ıuretle 18 ler komitesi 
zecri tedblrl8rtn teşdidini Rerl 
bırakacak ve vasiyetin bftehG· 
tdn vebımet keıbetmetinla u .. 11. 

re'de fıallyeı, bCltftD na1arı Paı:la ozlıımaaı, boğfto M. 
dikkati Aserloe celbetmektedlr. Eden ile M. Lnal'a Ceuevre'de 

Ceaevre'de olnılar ıoıyeteal 'ftzlyetl tetkik lmUoıaı dı 

mıha' lllDd 
... Fnoeı• loglll• uz · vermletlr. ., ne geçilmiş olıcektır. 

lıttırmı projeel hiç bir uıohı· l8 ler komheılnde yapılan Yırın, 18 ler komlteal idari 
lelet garmemtıtlr. Bununla be· bir beyanatı gôre uluslar eos· ve lktısadl bHı mea'elelerlu 
raber, bHı bftyftk devletler, yetealnlo yakındı içtimaı mo· tetkiki He meogul olıcak, petrol 
uzlaıma kararından ziyade, tasnverdlr · Bu euretle Adle· ambargosu ile iştlgıl etmlye· 

nMaaonlyetl mOlklye,, es11sıoa Ababı ve Roma 'ya bir hafta cekth'. 
çok bdyClk bir ehemmiyet ver· gibi ozuo bir mtıblet bahşedll · Bu ıoretle M. Lanl, Pırle'e 
mekte ..., mııonly~tl mdlklye· mlı olacaktır. dönmek fırsatını bulacaktır. ve 
nln halle ugramasıodıo çok Fnnea ve lnglhere'nin Roma Fransız meclisinden cemiyetler 
blydk ve uıtlhlik mtltemmlm ve Adle· Ababı sel lrlerl de bo hakkındaki mtızakerede hazır 
··-·-·-·---·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 

Mısır'da Yeniden Kanlı Hadiseler Oldu 

Mısır Talebesi "Tam Istiklil isteriz!,, 
Diye Bağırmaktal Berdevam ! 

----------------------.. ·~-------------------Ingiliz Matbuatı Vaziyeti Endişe ile Karsılıyor. 
Port-Said'de Mağaza Yağmaları Old11. 

Kahire 13 (A.A) - Temel 
yatının lıdeteo koroloıonun 
ilin• &ayak bir çoıkunlok hA
ııl etmlı 'e birçok badleelerr. 

ıebeblyet veroılıtlr. 
İetınbol 13 (Ozel) - Dftu 

Kahlre'de 'foku• ge•eo kaob 
Ye tılddetll hareketler ve onu 
miltealdb Neslml Pıoanın ani 

. b 0 T manevr111 baaeblle tıle e am 
lıtlklAl lıterlz,. diye bağırmağa 
bıolaoııotır. 

Son bir habere gOre oamı· 
yeler hııeblle olmdlye kadar 
tevkif edUmlt olanlar bogfin· 
lerde tahliye edileceklerdir. 

Londrı, 13 (Radyo) - in· 
glllı mıtboatı İoglltereoln MIBlr 
ılyasetl hıkkıoda eodloell bir 
bıttı hıreket tıktb etmektedir. 

M111ır hOktloıetlnln 1923 kı· 
nunn eeastslnt iade etmeılolo 
netlceleılol meraklı beklemek· 

tedlr. 
Dcyll Telgraf: 
"Kınuou e11ılaln lıdeıt hı· 

Sağda: Vaf d, partisi .. Lideri : Nah as paşa, arkasında fırkanın 
müessisi olan Zağlı./ paşanm bir tablosu. solda Nesimi paşa. 

sabile Vefd fırkaeaoao lngilten komiserine teşekkftr edilmek· 

aleyhtarlığından 'flzgeçmesi 14 tedlr. 
zımdır.,. demektedir. Kahire, 13 (Radyo) - Kral, 

Kahire 1:3 (özel) - Neelml kaöono eeaılolo kabuld bık· 
paşa bu eıbah bir beyanname k1ndakl kararnameyi eaat 13 de 
neşretmiş, MıaırhlarL aOkO.ta neşretmiştir. ParlAmento topla· 
davet etmlotlr. Beyannamede nıncı kanun mevkii mer'tyele 

herkeeln normal iti ile meogul glrectkttr. Yeni seçimin 936 
olm11ı blldlrllmekte n logUlı - !onu 4 rıcü yrlsde -

Bo bldlselerden anlaşılan 

şudur: Necati. Parls anlaom•· 
ııını kabul elmemektedlr; n 
hiç umulmadı~ı halde M. Mas · 
eollnl bu proje Gzerlnde mftza. 
kere esasını kabul etmektedir. 
Yalnız M. Muuoltnl. Parlıı ka· 

imparator cephede b 
kumandanlaran iştirak etl 
toplantıya başkanlık etm 
dorumu görOşmOştilr. lmp 
gene ayni tayyare ile De 
dönmüştftr. 

Necııt, Deselye'de Amerikalı 
müşavir M. Kalpl'yl ve logll · 
tere eef iri Slr Barton'o Par!s 
mukarreratını tetkike dnet 
etmltıtlr. Bu iki zat bogiln bir 
içtima yapmıştır. Fakat bo iç 
tlma hakkında heofiz hiç bir 
taraf tallı bir malumat 'ferllme· Ccnnre. 13 { Radyo) 
mittir. Uiuelar eoayetesl genel ı 

terliği, bu sabah Adts Abab 
Adie Ababa 13 (Radyo) - Parla kararı hakkındı bir 

imparatorun Amerikalı mDea· kere almaştır. Bab .. e hOlul 
virt Şalııan tayya n O 1 p . re e ~!8 eye arls pro1eel fizerlode n 

rarından .daha fazlı arazi •e gitmiştir. MOoavlr beraberinde dikkati celbetmekte 'fe ol 
menafi letıyece\tlr. loglUz Fransız teklifi ı ı d 

Ul 1 
• er n e sosyeteeinln teplanmaaını 

oı ar eoııyeteııinıo Necaoi gôtilrmftştfir. L d So .. .. .. mea.te lr. Bu, Babeelstın'ı 
- nu 4 uncu yuzde- İstanbul, 13 (Ozel) - t b d d 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-····-·-·-·-- mpı va ı eğil lr. 

Sulh Projesinin Met~-i~i-N~ş;;;:üy-~·~ .., __________________ __ 

Habeş lmparatoı~u Bu Teklifleri· Protesto Etmiş 
Asamblenin · Toplanmasını istemiştir. 

Cenevre, 13 (Radyo) - İo· 
gtllz delıgeıl Lord Eden bu 
aktım (Ofta akeam) Cenene'yl 
terkedecektlr. 

Gerek Eden ve gerekse La· 
.al, uluel1r karomu ıenel sek· 
reteıll~ine verdllderl bir mek· 
tuba, ltılya ile B11beşlıtao 'a 
vermto oldukları eolb projesi · 
nln ıuretlol de rabdetmlılerdlr. 
Bu proje ıodor: 

A - Tigre~oln earkandıo ce 
nubuna ve Klyıd nehrine ka-
dar olan kasım arul, İfılya'ya 
verilecektir. Akaom şehri Ha· 
beşlstın'a 'fe Adua ltılyı'ya 
bırak.ı lacaktır. 

-------
Çekoslo-
vak Reisicu
muru Çekiliyo~ .. 

Pra~, 13 (Radyo) - Relal 
cumur Mazarlkln yarın letlfa 
edectğl zaonoluomıktadır. Say· 
lavlar kurulan on bu haf ta 
zarfında toplanhya çağmlmuı 
muhtemeldir. ÇilokQ kanunen 
comurrelıılolo ietlfaeından azami 
l 5 gOn eonra yeni Relslcumo· 
run ıeçllmeııl lcabetmektedlr. 

Pr1ğ, 13 (Radyo) - Saylav· 
lar korolu 936 btıdce kanonu . 
ou bbol ctmlıtJr. 

M. Mararik 

~~~--~------~~ B - Danaldl, Erltre ile bir· 
leamekte ve Ana Italya'ya hı· 1 

rakılmaktadtr. Bıbeıletaa, b 
- $onu 2 inci sahi/ ede 

(1936) da 
Neler Olacak 

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

8 i r Müneccim Israr Ediyor: 
Mussolini'nin~ Yıldızını ve ltaly 

nın atisini Fena Görüyor! 

A nopadı adettir; her sene 
eoounda, yeni senenin na111I 
geçeceğini bildiren hatif yazı · 

ları neşrederler. 

1936 ) • şurada blroey kal· 
madı; bunun için garb mat· 
buatında yeni eene baklunda 
birçok letlhraçlu neıredllmeğe 
başlamıştır. 

Parla'te, bati fllğloe bOydk 
bir ehemmtyet verilen 'fe "Gı · 

tıd Kernls., denilen bir mG· 

necclmln 
ediyoruz: 

Bir Amerikan gazetesi dl 
törft bana mOracaat etti 
1936 senesi mukadderatı ha 
kında 4.5 yoz satırlık 11nlkbl~ 
bir istihraç yazmak.lığımı 
tedi! Muhterem dlrektOrGn 
talebi ve... tıılpırlşl, mGneccl 
llğln ne lradar gtıç bir tı o 
doğnoo gôsterlr! Dayak gu 

- Lütfen çeviriniı -
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ulh P ojesinin Metni
ni Neşrediyoruz .. 

'lştarafı 1 inci sahifede -
bil ayni mıntakada dentz 
ır mahreç lıc ktar. 
._ I tal, a Somallılndeo baş· 

k lnglllz Somaltelne nl· 
bulan Gf'nyı m1Dtakası 1 

1 nehrini de ihtiva etmek 
le ldldola'ya kader olan 
, Gorabıy da dahli olda· 
alde ıtmalen Oranda'yı 
Italya'ya verUecektlr. 

;lllz Somallelnde ikamet 
ve bu mınta.kalardan Jeti · 

eden hayvanat eahlpl~rl, 

gibi bu araziden istifade 
f lecekler ve baynnlarını 

l 3tçe otlatıcaklardır. 

- Babeşlaıan, ETltre'nln 
s • mıntıkae1Dda kendisini 

e faal edebilecek dar bir 
!l lıcaktır. Bu yerin bir ucu, 
~ ıız Somalielne kadar da · 

ektır. 

1 

l 

1. 
ı· 

ıı. 

1 
ı 

1 

' l 
1 

ojeyi ıanzlm eden lnglJlz 
raneız hftkumetleıl, Babeı 

ttıetloden kölellkle ellab . 
kıldırılmasını i terler. 

adar var ki, Habeeleıan 'a 
edilecek olan askerl el 

r, mabdot bir halde kala· 
ve kontrol altında ithal 

ıcaktır. 

ır iki hftk1imet, Habeo 
ratoro nezdinde tesir ya 
c Babeelstın dabtlfnde ko· 
aeyon için 1ıalyan'lare bir 
ııka aynlmHını temin et· 

1 f 

1 ı 
~,. 

baklunı muhafaza ederler. 

ıbeş bükdmetl, bu mıntaka 
inde ltalyan'lara bokolr.u 
rufiye bab,edecek ve ma· 
ulı ormanları leletmek hu· 
adı Italyı'nın lıtedlğl im 

c 
l 11 

c 1 

• 1 

1 

< 1 

f 

ıl 

1 1 

2 1 

•ermemezltk etmfyecelulr. 
a, bu mıntıka dahilinde 
ı hiçbir mftkellef iyet t•h· 
etmlyecek, yalnız idari bir 
roUa f.ktltı edecekılr. 

ıbee lmparatoronn bfUQn 
ıra Italya'ca tanınacaktar. 

laelar korumu, Adle-Ababı· 
lr delege naebedece.k ve bu 
;e, her itte Italya'nın hak· 
ıı tercihen nazara almak 
llle hQtmedece.ktlr. Bu de· 
Habeşletan'ın dahili ısla· 

f 1 ~ bOk1imetlerln, partlleriolo, 
9ob oldukları bınger grob 
~n direktif terine göre ma· 
leı yazıblllrler, ammı ... Bir 
ecclm, yıldızların eöyl dl 
en bııka blreey yazamaz! 
anon için elze verect-ğlm 

rlerl ayni hıklkat olarak 
il etmenizi rica ederim! 

• 
• 

lr mOoeccim olmak ltlba· 
siyasetle zerre kador ala· 
yoktur. 

ı • eçen sene 1935 senesi için 
j den daha berbad ve fela · 
blrşey olacığıoı söylemekle 
etmiş olmadım; 1936 mn 

ı berbad olacağını da maa· 
' ıöylemek mecburiyetinde· 

eçtn sene Nisanında sulh 
derece dahı sağlamlışmış, 

Jomlk buhran lyllğe doğra 
1 yol almıştı değil mi? .. Streza 

feransını bfttfto cihan mat· 
b "Yeni ve mes'ud bir sulh 
:inin baelangıcı" olarak le· 
.ı etmlotl! 

1 ı 1 (ılbokl ben 20 nisanda neş · 
iğim bir makalede; 11Mat 
bn ıevlnçle ıelftmladığı 

za konferansı, yı ldızlarm 

erdiği hakikate göre mn· 
k mes'elelert halleımlo, ol· 
.ıan çok ozaktar; bilakis 
çok buhran ve mee'elelerl 

iden doğormo§tur. Streza 

batını temin hneosonda dıl 

ıellblyete aahlp olıcıktar. ,. 

• • • 
C nene, 13 (Radyo) - Ha· 

bee bGktimetl, bugün uloelar 
kurumu genel sekreterliğine 

Atideki protesto notasını ver· 
mlştlr: 

1 - Hıbeı hilktimetl, fn
glllz·Franıız ıolh projesini nl· 
mıştır. Bu notı, Habee top· 
raklarına tecuaz eden ltılya'yı 
btmıye etmektedir. 

2 - Hıbeo htlkumetl, bun· 
dan enet de eolbperverllğlnl 

lebıt etmlotlr. Fakat halyı'nın 
tecnftzGne maruz kaldığı lçio 
mukabele etmek mecburiyetini 
hleaetml~tlr. 

S - Teklif olunan ıolb eırt· 
ları, yalnız Habeıletını değil, 

oloelar koromono da alAkadar 
ediyor. 

4 - Habeı bakumetlne ve· 
rllen notada, Hıbeşfıtan'•n yum 
hılyı'ya veriliyor. 

hılya'nın, Habeıletan'ın iç 
işlerini kontrol etmesi, istikbal· 
de ltalya'ya ayraca ilhak hak· 
kını baheedeo bir keyfiyettir. 

6 - Hıbeo hakumetf, oloı · 

lar koroma heyeti omumlyeal· 
nln ıoplanmaeanı ve ba teklff. 
lerl mutafık görftp görmediğini 
teeblt eylemeelnf talep eder. 

Cenevre, 13 (Radyo)- Utuı· 

lar korumu ııeambleıl baokanı, 
aeeamblenln toplanmasına taraf· 
dar değildir. Yalnız gelecek 
hafta koneey toplanacak ve o 
vakte kıder verilecek olın ce · 
vahi notaları tetkik edecektir. 
Bıb"t hftkQmetloln, notayı ki 

tayı etmemek hoeoeon· 
dakl baeeketl nı:f yeti mOokOl 
leştlrecektlr. 

DeBSle 13 (Radyo) - İmpı · 
r.tor teklifleri tetkik etmlotlr. 
BGUln earay mebafllt hayret 
içindedir. Hıtt& birçok kim· 
ıeler, bu telgraf Habeş ordu· 
eunon kuvvet mane•lyeelnl 
kırmak için İtalyanlar tara 
fından oydorolmot haber ıın. 
mıelardır. imparator böyle bir 
tekllf I kat'i olarak kabul et· 
mlyeceğinl blldlrmletlr. 

konferaoeınıo guoeşl. Merlhlo, 
Zoballn tesiri altındı kaldığı 

bir sırada doğmuetor. Bo va· 
ztyet en fazla elekdrlklc ma· 
mol bir bıva demektir ki biz 
znalh loeanlar, böyle bir ban 
içinde ef 'aUmlzl kontrol kod 
retloden mahrum kalırız!,, 

Demiştim! Fakat bu yızala· 

rım, o zaman çok garlb 'fe 
bedblnaoe göriUmOşUl. 

Fıkıt bogftn... Tam bir ha· 
klkat olduğa aolışılmıyor mu? 

Bir mftdde1 ıonrı, 27 Tem· 
muzda llalyan·Babeş lhtlltfının 
beynelmilel fesad tohumları 

serpmeğe bıoladığı 11rada gene 
ben, ltıtlya bft .. umetlnlo tesis 
tarihi ile yıldızların ilmi nfi· 

etim mucibince hareketlerinin, 
bu mdddet için hem dahili 
hem de harici ve,.. içtinabı 

gayri kabil hAdleelerl moclb 
olacağını bildiren bir makıle 

yazdım. Ve, Stoyor Muıeollnl · 

nln doğum elmasının tetkiki 
beni daha karanlak neticelere 
vardırdı: 

Makalemde: 

.. Eger barb baelar11, daha 
lptldaeından itibaren evvelden 
tahmini mQmkftn olmayın lh· 
tllUlar bftyük mGekftlAta ma· 
ruz kalacaktır.,, demle ve: 

11Aııl tebdld bence bu nok· 
tadan değildir; çüokO tam bir 

i G ü ifil ü ifil T e o y a ~ o· H a lb e r o e 1r ü 1 
Kamu~~~.~plandı Dış Bakanımız Cenev Atalilrk'iln 

••••• 
Mnhtaç KöylOye 
Tohumluk Verilecek . 

Ankara 13 (özel) - Kamu· 
tay bogtıo Nuri Canıtez'fn bae· 
kanhğında toplıomıı, göçmen· 
lere ve mobtıçlıra yardım için 
tohumluk dığıtalmuı hık.kın · 

dıkl kanonun ikinci mtlzake
reelnl yıpoııı~u. 

Kamutayın bugftnktl toplan · 
eındı Keçlören'e ıo teıleatı 

yapılmHı için 250 btn Te fe· 

birde yapılacak bazı imar leleri 
için 600 bin liralık tabel11h 
ayrılması hakkındaki kanunun 
birinci md11kereılnl yapmıe ve 
kabul etmfetlr. 

Blnı nrgllerlode tenzllAt 
yapılması hakkındaki n y6zde 
20 25 tenıı:llAt yapılmaeı bak· 
kındald kınuoun da birinci 
mftzakereel yıpılmıetır. K.amo· 
tay 11lı gtınft toplanıcıktır. 

Haheş'Jer 
Bir Jtal-
yan. Karakoluna 
Uücum Etmişler 

Adleababı, 13 (Radyo) 
Makılle gOneylnde llerllyen 
Babeo 11kerlerl bir İtalyan 
ileri karakoluna htlcam etmle· 
lerdfr. Kıea bir çarpıema eo· 
nonda 7 İtalyan ölmGoUlr. 

Ital yan 'lar 
Afrika'ya Uçak 
Gönderiyorlar •.• 

Portealt, 13 (Radyo) - Ma· 
rallp vapura, boradan Maın· 
da'ya hareket etmlıtJr. İçinde 
asker taşıyacak 4 bftytlk uçık 
vardır. 

FranMa ·ispanya 
farlı 13 (Radyo) - Ticaret 

Bakanı M. Bonne, Franıız le· 
panyol tlcart mllnaeebetlerl bak· 
kında parltmento erkAnından 

m6rekkeb bir bey'eti .kabul 
etmietlr. 

Bu hey'et Franea'nın cenubi 
ııarki kıımıadakl ılrıf nzlye· 
tini, Franea ile ispanya ırıeın· 
da ticari mllnaeebetlerln genle· 
lemeılnl lr.abetttrdlAlnl blldJre· 
cektlr. 

Bir Musevinin 
Aleyhimize Ter
tih Ettiği Filim 

Isıonbul, 13 (c'5ıel) - Mu· 
seviler, bugün toplanmıelar •e 
Amerlka'da bir Muıe•I tara~ 

fından aleyhimize çevrilen ılne· 
ma f lllml hakkında proteetodı 
bolun muşlardır. 
~~~~~----~~~~~-
hal yan zaferi gör6nmemelde 
beraber, bir muvallıklyetelzllk 
te görünmemektedir. Bıylr, 

tehlike başka cihetten gorftnft· 
yor: Italya'nın dıhlli nziyetl, 
ani n korkunç şeklide btr boh· 
ran tehlikesine maruzdur. ,, 
bokmGnü de llhe etmletlm. 

Gnnde bir milyon İngiliz 
Uraıı oldo~o söylenen harb 

· · masraf tarı yftzdnden halyı'dı 
büyOk bir ııkıntı nıdır; ba 
buhranı, zecri tedbirler bir 
derece daha teşdld etmektedir. 
Fakat, yıldızlann ıôyledlğl bir 
çol aaf balar daha nrdır ki 
bunlar da birer, birer t•hık· 
kuk edecektir. 

- Sonu var -

re'ye Hareket Etti 
~~~~~~---·~~~~~~-

Iıtanbol 13 (özel) - Oıe Iılerl Bıkanı Tnf lk Rllştft Anı, 

Cennre'ye gitmek Ozre bogfto Ankara'dan gelmlı ve akıım 
e.kıpreslyle hareket etmiştir. Dış Bakanımız. Belgrad'da 24 ıaat 
kalacak •e Yugoslavya rlcıllle konoıacaktır. 

Hava Taarruzuna Karşı 
Korunma Çareleri .. 

-lsıanbul Halkına Hitaben Neşredilen Beyan· 
namede Neler Tavsiye Olunuyor .. --İetınbul, 13 (özel) - Bey Camı gtlnG akıamı yapılacaktır. 

oğlu kıymakamhğı, K.aeımpaıa, Deneme aa11t 21 de bıohyacık 
Beyoğlu, ŞleU, B11kôy bılkına ve yarım saat devam edecektir. 
hltıben ıu beyınnımeyl neeret· 2 - Denemenin baolangıcı 

oılştlr. mıntıblardao fabrika d(lddklerl 
1 - Hava taarroaunı karıı çalınmak euretlle llAn edile· 

deneme 20 Bhloclklnon 985 cektlr. Bhtl~I de gene ayni ee· 

ltalya Kralı 
DOn Teftişlere 
Başladı. Ayin Mec
lisi MOzakerededir ... 

Napolt, 13 (Radyo) - K.rıl 
Vfktor Emıno~I, bagftn Kop 
na'ya gltmlt n Tenere farka· 
ıını tef tlo etmlttlr. Bo fırka ec 
nebi memleketlerden gelen İtıl· 
yan g~ntllltllerlnden mftrekkeptlr. 
Bo fırka araeındı aabık mo· 
harlpler, talebeler ve bıttl 

barb mahlllerf de vandır. 

Roma 13 (Radyo) - hal· 
yın mecllel tevdi edilen karar · 
nameleri tetkike devam el· 
mtoılr. 

Bir çok hatipler ıöz almıelar 
ve beyınauı bulunmuelardır. 

Kararnamelerden bir kıımı 
kabul edllmle n mecllı 16,45 
de meealılnl bitirerek mtlza 
kerelere Salı gtlnft tekrar bat· 
lanmııını kırar verllmfetlr. 
Ayın mecllılnde de meclisin 

tndl ettiği kanon ve kararlar 
tetkik edllmlotlr. MllıtemlekAt 

ve f lnıaı bık anları dı hazır 

bnlunmuolar ve ayının muharlb 
askerlere kareı gösterdikleri te· 
veccah ve htlrmete lellrık et
mf elerdlr. 

Ispanya'da 
Kabine 
Buhranı Devamda 

Mıddd, ıs (Radyo) - En 
kuv•etll parti olan çlf tcl p11rtlsl 
reisi; "kunetll bir bOlulmet 
teeekkftl etmedJkçe lspanyı'da 
eftkun •e ıaaylf iade edllmte 
addedilmez. Bftdcenln şekil hı· 

ıırı, mecllılo dc'5rtte Qç bası 
tarafındın beğenllmemektedlr. 

kilde bildirilecektir. 
3 - Iııkların mıakelenme· 

ıla..den ma.kead, dftşmao tıyyı· 

relerinin geceleyin muhtemel 
bir hftctı mdı IJehrl gOrmemelerl 
içindir. 

4 - Bu mıntakalardakl ıeık 
lar eöndtırtUecektlr. Evler de, 
dakklnlar da ve mfteeeeselerde 
dışarı aııı:mıyacak oekllde elyıb 
bezlerle ôrtftlecek nyı mnl 
kAğadlarlı kapınacılı.:tar. Do 
eektl olmazsa eôndftrmek il· 
ıımdır. 

Ticarethaneler, m0e88eıeler, 

herkes kendi evinin dışarısını 

kendi kontröl edecek ıoık .1111b 

11Emadığanı tetkik edecektir. 
Denemeden ıonra bo bez 

hıklki bir bava bücomnnı 

karoı ıaklanıcıktır. 

5 - Vitrin ve mağaza ten· 
vJrah ıöndürOlecekllr. 

6 - Her tftrlO nakli vaeı · 

taları ıoıklarını sôndftrerek yo· 
lon kenanna çekileceklerdir. 
Sokak ığızlarındı durmak ya· 
nktır. Trımnylar da elekılrfk· 

lerlnl ıôndftrerek olduğu yerde 
duracaklardır. 

7 - Baetaya hekim veya 
bııtıyı hekime götQrecek olan
lar en yakın bir .karakoldan 
bir polis alacaklardır. Bunları 

tıeıyıcıp otomobil, zlyaeını mı•I 
veya ılyab beıle örtecektir . 

8 - Aile relelerl ve mQeı· 
ıeıe madarlerl bu kıyıtların 

tatblklnd,,n mes'uldarler. Bun· 
lıra riayet etmlyenler cezalan· 
dırı lacaklardır. 

9 - Herkes, deneme ııra 

11nda bakl.kt bir hava taarrtı · 

zona uğramış gibi dnranıcak· 
tar. Caddelerin ortaıından ya 
rflmek yaeaktll'. Dalma kaldı 

rımlardan gldllecektlr 

Ankara'ya Ayak 
Bastığı Gnn. 

Ankara 13 (ôzel) ·- Ro 
ayın yirmi yedlıtnde AtatflrkGn 
Ankaraya gide giloil yapılacak 
ve o glln, bftyOk törenle knt· 
lulınacaktır. Ayni gan, Kubilay 
ihtifali de yapılacaktır. 

Edirne'ye Yeni 
Göçmenler Geldi 

İzmit 13 (özel) - Kazım 
vapura ile 1750 göçmen Derin· 
ce'ye gelmle, boradan trenle 
lzmlt'e geçmlelerdlr. Bunlar 
mteaf lranelere yerleştlrllmlıler, 
kendilerine ııcak yemek veril· 
mtştlr. Yarın Cumhuriyet Ta· 

puro ile de 14.00 göçmen Toı· 
ladan Derlnce'ye gelecektir. 

Yunan Zabitleri 
Haşbakanımıza Teşek· 
kor TeJgrab Çektiler. 

Ankara, 13 (özel) - 1 mart 
Yunan isyanında bize Utlcı 
eden ael zabitler Atlna'ya dön· 
maşlerdfr. Bu zabitler adına 

bir general Batbıkanım•H gön· 
der mlıı olduğu bir telgrafta, 
Tilrklye'de gördaklerl moame· 
leden dolayı teıekkdr etmek· 
tedlr. 

Baldvin 
MOzaheret Birliğini 

Kabul Etmiş 
Londra 13 (Radyo) - Bald· 

vln Milletler cemiyetine mftza. 

beret birliğinin bir heyetini 
kabul etmiştir. Heyet arasında 
üsten ÇemberlAyn n Lord 
s .. eu de bulunmaktı idi. 

Heyet bOktimetten zecrf 
tedbirleri mfte11lr bir netice 
ılancıye kadar devam etmesini 
n ltılyan • Habeş ihtilafına 
mGtealllk herhangi bir hlllf 
mft.ttıca•lzln muvafık olmadı· 

ğını ıçıkca gaıtermedlkce m6· 
11beret etmemesini iltemlşler· 
dJr. Birlik bn 11bıbkl toplan· 
t111nda heyetin dlle~inl uygun 
bir karar ıoretlnl kabul et· 
mlııtlr. 

Gelecek Sene 
ilk Mekteplerden 
45 Bin Talebe Çıkıyor 

Ankara, 13 (özel) - Gele· 
cek ıene ilk me.kteblerden çı· 
kacak 45 bin talebenin, ona 
mekteb)ere yerleetlrllmeal için 
şlmdJden tertibat ıhnıyor. 

Su Tarifesi 
Tarife Yakında 
Son Şekli Alacak .. 

Su tarifesinin lormtlle oygon 
olarak hazırlanması için Nafıa 

Bonon için, meclisin ekeerlye· 
tine meneob bir k&blne teıek· 

kftl etmelidir.',, Demektedir. 

Hükumet Af La· •ekAletlnden gelen emir tlzerlne 
ıu ılrketl hesapları ftztrlnde 

Sığ cenah matbuatı da ka· 
bioeyi ancak Çlhcl partisi 
menıublarınıa ıeekll edebile· 
ceğl kıtnaatandıdır. 

Eden 
Tam Salahiyet Almış 

Loadra l:J (Radyo) - Lord 
Eden ltalya·Babee wnlaemazlı· 
ğını ıonoçlındarmak lçlo hO· 
kumetten tam 1alAblyet ılmıe 
tır. Eden hareketlerini ıoeyete 
kararlarına uydurmağa çahıa· 

caktır. 

Hasta Italyan Askerleri 
Ponult, 13 (Radao) - Nor· 

mardl npnro, Erltıe'den bu· 
raya ~elmletlr. içinde 60 yıreh 
vardır. 

Yihası Hazırlıyor. yapılmakta oıan tetkikler bıtı · 
rllmek Qzeredir. Tarife komls· 

Ankarı 13 (Ôıel) - Ha- · yonu Pazarteei gftnCl yapacağa 
kumet, dördtlncft genel mtl· içtimada ıo tarifesine ıon eek· 
fettlellk manıakaaı için bir ıf llol verecek •e taadlk için tı· , 
lAylhaıı hazırlamakla meşgoldur rlfeyl nkAlete gönderecektir. ,, ............................. .. 

Şöhreti Dillerde Dolaşan 
Bnyok Sinema Romanı 

Esrarengiz hane 
Buglln ASRI Sinemada Başladı 

Yer 
(10) Kısım 

AYRICA 

Titredi 
Heyecan Filmi. 



lllllHIUll Birinci klıı on 14. •.••.................................... 
•·•··•·•••·•·••·•··•·•··••·······•·•·•·· ······· ······ .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Japonya ve 
Deniz Kuvvetleı·i ___ .... -----
Japon Murahhası· 
ı.nn Mühim Beyanatı. 

" 08 murahhasları Japonya'nın lr.onıera 
(Öode Amiral Nagano) 

Pula - Loodr• deniz kon· 
hükumeti 

fereosına Jıpony• 

b bb.81 
olarak iştirak 

ıe mora 
d J 

Amluh Nagano bir e en ıpon 

b blrlle mtıblm bir gazete mu ı 

mftl4kıt yapmıştır. 

Amiral Nıgano: 

J 
noktal nazarı çok 

- apon 
ıh 1 81• azımf bir tasarruf 

!aT t r. ı 

ve hiç olmaı•• ııgari bir em 

b d cek bir ldlifı her 
niyet bı ~ e 

d 1 de lıtemekteyla. 
eey en ı ya 1 A-erlka •e oglllz "'Fakat, ... 

1 ile müsavat te 
deniz ııovvet er 

dikçe bu asgari emol· 
mln etme . 

d 
in edllect>ğıne kani 

yetlo e tem 

de~illz. 
da loglltere veya 

"'Japonya ' 
k d r barb ıeflnele. 

Am~rlka a • 
l llk O

lmahdar. Her millet 
r ne mı 1 co~raf i vaılyetlnlo veya 88 r 

1 tola lcıb ettiği 
mecburiyet er . 
şekilde mfteavat tooaııoı a~ır, 

ııbtelbıhlr olarak 
hafif veya 
ku\lıoablluıelldlr. 

"'MılAmunuz olduğu Oure 

btelbıblrlerlnl feda 
Fnnea ta 

k lyetlndrdlr. Tıhlba 
rtmeme P 

• lA& teklif l karıııaoda 
bh lerıo •e • 1 

• 
, noktll nazarı ne 

Jıpooyı oıo 

olacaktır. bl t Lllf 1 - Blı, böyle r e.. n 
dllaıeılne bile taraf 

dermeyan e 
11 

Fıaaea'nın da bu 
tar ıde.ğl •· 

b
• 1 le bemf lklr oldu· 

buıuıta ıs aı 

ğona raten emlnlı. 
d 'oın iyi 'e menok Lon ra 

apbe caiz olmı · 
haber aldığını 1 , 

h f UI lnglltere alo -.e 
yan me 

1 
d ' BJrletlk Amerl 

ayni aamın 1 . L 
•ııd tODIJ f 1.rlnl 

ka'n•n da 1Du 

1 .... &tal eaumıktıdar. 
kabul etm ye-e 

L llerloln bir mlıbet 
Denlı .o•H 1 dıblllnde arurılaı• •eya ua . 
talmaları bıkkındı bir teklif 

k bol edecek misiniz?· 
yapı1Jr11, a • d 1 - Blı ancık aıOea n en • 

dıbtllndekl mftıa 
ku-.veti ellll , 

1 tırak edebileceğiz. 
kerelere 1 
Maamaf lb, Loadr• konfer.nıı· 

L 1 rl uıun ve çetin 
nın mOza•ere e 

olıcıktır. ? 

f 1 akim kahrea .. _ Kon eran 

T bli baık• blr kon 
- ... • d 1 

feranı toplanacaktır! Biı e y~a 
konferanıı taklb edece~lz. : 

I"" Japon'ların eabrı ÇO• um ya ..• 
ve bftyGktftrl ----
Panayır Mote· 
hassısı Getirilecek 

936 lımlr pıı.nıyırı için Ba· 
'd bir dekoraıyon 

dapette en f k 
mfttebaesııı getirtilmesi muta ı 
görOlmO~tOr. Buyıl fuvarıo gene 
tılmdikl yerinde açılacnğ: aola -

L d L~akal atide KültOr 
~ılmıala ır. ı.· 

k j 1 d bir panayır yeri 
pır C o e 

1 •. e tıuraeı çok ıeoglo 
ayrı ICll• V 

bir ıekllde lıazırlauecsktar: y, nl 

f ludl'I müı~addıt hı· u,,ar yec 
"uzlar, parklır, auakslyon yer· 

~eıl bulunacaktır. 

Belediye l)aimi 
EncOmeni .. 

6eledlye daimi encOmenl dOo 

belediyede toplanmıı, biriken 

lolerl çık11mıotır. 

-
ŞEHiR HA e·E R LE R İ 

r ı 
Bugnn Tören Var 

•• 
Saat 15 te 
Herkes Cumurivet 

Betonarme,~lskelei ~Ne
rede Yapılacak? 

Alanında Topla~acak. Yeni iki Vapur Alınacak· Liman işleri Uınum 
lUOdOrlOklerinin Birleştirileceği Haberi. 

Uloıal artırma ve yerli malı 
haftaaının bugftn QçQnctı gG· 
ntıdftr. Şehrloılzdekl btıtdn 

mekteblede artırma ve yeril 
mala hakkında talebeye kon 
feranslır verUmektedlr. Bogftn 
ıaat onbeşte Cumurlyet ala· 
nında bir loplaoh ve artırma 

ve yerli mah baftaeı için tö 
ren yapılacaktır. Tören mO 
nasebetile a6yle•lt~r verile-

İzmir Ltman lılerl omom 
mddftrlG~tı tarafından lımlr· 
Karııyaka era&ında yolcu tııı· 

mak için lnglltere'ye 11marla 
nacak olan beşyOzer klelllk iki 
veporun lota şartlara bıkkındı 
bogOnlerde cevab beklenmekte 
dlr. Cr.vıb gelince pllolaı h 
birlikte f luaue babnlığın gön· 
derllecek ve mOtt:baeeıelar tara 
fından tetkik edilecektir. Plao 

\ cektlr. ,j 
, ./ lar muvafık görOlOree • inşaata 

lzmir'de Esrar Satan Rir 
Şebeke Tutuldu. 

üç Torbatla Ik~ Ki'o, 575 Gram 
Esrar Elde Edilmiştir. 

Yakalana" esrar satıcıları polisler arasında: Sağdan itibaren 
ellerinde esrar ıorbalarını :wıanlar berber Faik, eniştesi :Aslan 

rn çırağı Hüsnü, en ünde Kemer merke:. komiseri Liitf i. 
Enelkl gece saat 23,30 da dtlkkbda berber lbr,hlm oııa 

Kemer caddesinde berbtr Jo- Fılk'ten almıı oldogoao itini 
etmlotlr. 

ılpli Fılklo dfıkklnmda esrar 
buloodugo 11bıtaca haber aha· 
mıe n yapılan araıtarmada Gç 
torba içinde iki kilo 575 gram 
esrar elde edllmletlr. Bo eerarın 
'fe eıırar ıııllcılann yıkalım· 
mıııı sabıtamız lçla bir muvaf· 
fakıyettlr. Çinko. eırar Htıtı 
yapan bir tebeke meydanı 

çıkarılmıı buhmmı•tıdır. 
lımall adında biri kendisine 

huıumetl olduAo aolaıılan şo . 
för Abdurrahman adla biridniu 
eıırır kaçakçılıA• yaptJğını H· 

bıtaya haber •ermlı ve bir 
hamalla bir kilo earar kaçır· 
makta olduğunu ıöylemlotlr. 

Zabıta tertibat ılmıe ve la 
mailin göıttrdl~I Murtaza adın· 
da bir hamala Kemer'de yakı· 
lamıo ve bu hamalın elinde 
ta,ıdığı bir keıe alınarak için· 
de hakikaten bir kilo ear1r 
bulunduğu görtılmtıet6r. Donu 
kendlılne toför Abdonahmının 
verdlilnl ıöylemlııe de tabki 
kat buı bazı tflphell noktaları 
takılmıı, kalmıotır. Bonon Gze. 
rh:e tahkikat ııkı bir ıekJe 

Kemer merkes komlıerl 
LGtfG; bir eebekcı kırııunda 
boluadoğuno görGnce terılbat 

ılm•t ve tmolyet dlrek.Ulrltl. 
AODde oomırtlırı teebit edilen 
25 Un pıra getirterek bu pıra 
ile berber F alk'ln dGkkAaıadan 
bir kilo enar almak Gzere bir 
adam göodermlo, earar eatınları 
eoeGıtft yıblamık için memur· 
larını bazıılımıetır. DDkklnde 
earar olmadıtındaa Eılk; enlı 
teıl Murad oğla amele Aalın'ın 
BU&l'de lıt11yon kır1111adakl 
ı 3 eayıh evine berber çıngı 
Fahri oğlu 14 yaşında Btlml'yl 

göndermlt ve bir kilo earar 
getlrımıı, bu eırar sabıtaca 
gönderilen adım tarafındın H· 

tın alınırken cftrmftmeıhad ya· 
pılmıı, bepal yakalaamııtır. 

Bundan ıoora sabıteca dflk. 
kioda arııtarma yıpılmıt. daha 
575 gram eerar meydan• ç.ka
rılmıttlr. Eerarkeeler; hakların· 
dakl tahkikat evraklle ~e elde 
edilen Oç torba içindeki eerarla 
bogOn lhtlıaı mıhkemeılne ~e· 
rlleceklerdlr. 

ııokulmue, nihayet hamıl Mor· Zıbıtımııı; bu mGhlm mq. 
laza; ha eerarı Tepecikte k4· ,..ffıkıyetladen fttftrl tıkdlt 
g,athaoe caddesinde 110 ııyıh ederiz. 

baılanacıktar. 

Betonarme fakele: 

Liman tılerl umum m6dGr· 
Ul~ft K.onak'tı da K.art1yıka' da 
olduğu gibi bdonarme bir lekele 

umir Liman genel direktörü 

lloşmP.ı Dülge 
yaptancakt.r. Hftkumeı konıgı 
ön6nde~I parkın denize dogro 
olan k11mını kapayan ılmdtkl 

vapur lekeleelnlo kaldırılarak 

deniz aıeriode T. şeklindeki 

rıhhmda ·Belediyenin bu mey 
dan• gftıelleetlrrcek yeni bazı 

teeiaıt yapmıeı ıarllle· liman 
ı mum mftdOrlQğO; belediyeye 
mOracaat etmto le beıon1rme 

vapur lıkeleıloln oıobGılerlo 

hareket yerinde yaptmlmaıına 

ml1aade lıtemlııtr. Hlktimet 
6a6ade meydaaıa glselUgtnl 
'fe denlıe do~• olan kıımının 
at;ılma11aı temim edeeek olan 
ha letcıbbClal bla de yeria•e 
baloroı. 

Umum Müdür 
lükler Birleştirilmiyor 

lıtıabol n lzmlr liman 
itleri umum mGdlrllklerlnin 
blrleotlrlleıek bir amam aıtı 

dirlikle idare edlleceAl hak· 

kındakl haberler a11lıııd•r. 
Y ılaıı llmanlarımıadı ••par· 

lırın mobtellf harç n rillom 
nrmtk için liman reiallğl, 

fener ldareel, ııbll ııhblye, 

gftmrlk 'fe talre gibi ımabtellf 
dairelere mlractat edllmcıtl gibi 
mecburiyet 'fe aorlakların ber· 
tınf e41lmeıl için bo gibi 
idarelerin bir elden idare olon
m111 mevzuobıbıbr •e bu 
nokta 6zerlnde ekonomi bı · 
kaalagınca latınbal llmıa lılerl 
omom mddOrliığtıade tetkikler 
yaptmlmaktıdır. 1etanbol ıımuu 
için kabul edilecek idare ıekll 
lamlre'de teımll olunacaktır. 
latenbul'dı tetkikata ,dnım 
eden mOtehıuıııa; orada tel· 
kik.atını bitirdikten ıoara tcıh 
rlmlae gelerek İamlr Uman 
lolerlnlde tetkik etmeıl moh 
temtldlr. , ' ELHAMRA T~~:::~@l:::=ı BUGCN 

Gönül Oyunları 
En aef le musiki ve çok zevkli, tğlencell, nrş'dl bir mevzu göetnrn btıynk f llm .. 

Baş rollertfo Alman)'ü'rırn en çok sevilen yılclızlurı: 

Adolt VohlbrOk .. Re~nate 1'10ller .. Georges Aleksandr 

Ayrıca: Paramunt Jurnal'da Onuya Havadisleri 
ve Berlln Senfonik orkeıtr111 tarafındın VAGGER'in TANliAUSER uverUbO. 

:iJ Celal Bayar 
Yakında iz. 
mir'e Gelecektir. 

.Ekonomi Bakını Celil Ba· 
yar'ıa yakında eehrlmlıe gele· 
eeAl haber alınmıetar. Bakın; 

Ege bôlgutaln ekonomik •e 
zlnf muhtelif itleri tlıerlnde 

meıgal olacaktır. lzmlr'e hangi 
tarihte gelece~I hentıı biline 

memektedir. 

Trolebos 
Kordonda Oto· 
bos ve Tramvay 
işlemi yecek Mi? 

8t'lcdlytce birinci 1. ordondı 
otobQı Te elekdrlkll tr•mvay 
yr.rloe troleblı leleıllmeel lçlo 
bir taeınur Yardır. Şarbay; 
Moıkova, Varıova ve Budapeı 
le tetkik aeyabatlnde bo mee· 
ele ile meıgol olmuı, troiebftı 
ltletllea belediyelerden mıhl 
mat almııtar. Bonon için tel 
kiklere dnam edil.ııektedlr. 

Trolebftı arabaları bGyGktOr 
n tekerlekleri llatlk olan bu 
arabalar llplu elekılrlkll tram 
lar gibi havadan cereyan almak 
ıure&lle lıler. Birinci kordon 
genlı oldogo için borada ıro 
leblı loletllmeıinile bir mabıur 
görillmemektedlr. Fakat bentız 
kat'i bir ~arar yoktur. 

l{ordon'da Ban
dırma Döşeme 

Cumurlyet meydanından btı 

kumet öoQoe kadar Blrlnclkor· 

donun Bındırmı parke tıeı 

dGfflnmeılae yakında bıelana 
eakıır. Uavalar1D yagmnrlu 
gltmeel yGıtlliden döıeme ame· 
JiJeal ged kalmaktadır. Şimdiye 
kadar Altaacak 'ııa Camorlyet 
alanına kadar olan kııımdı 25 
bin metremarabbaı yer d6een 
mlt1lr. Makneleye göre mftte · 
ıbblt Kordonun mltebakt luı 
mını 936 malt yıh IODanı 

kadar tamamen dötemlı ola 
cıkbr. 

KOtahya Valisi 
KCltıhya nllliğioe atanan 

nll manini Sedad Erlm'ia hır· 

elrıbı •llAyete gelmletlr. Tayin 
emri henClz gelmemlıtlr. 

Bergama Fidanlığı 
Bergıma'da, puaaı köy bGt· 

çelerlnden •erllmek ıuretlle ldı 
re edilen bilyOk fidanlık hak· 
kında Bergama kaymakamlığın · 

dan nlUlğe bir rapor gel mittir. 
Donda, fldınbktan muhtelif köy· 

lere m61alm miktardı f ldın 
d•ğıldtlı n ataçlaadarmı iılade 

faydalar temin edUdl~I blldlrU· 
91ektedir. 

O. Şen K.S.K. ta 
ltÇI n Etaaf birlikleri lede· 

ruyoaa genel btlroııo ıef 1 Oı· 
mın Şen; Karııyakı ıpnr ko· 
lilbft yönelim korolu baekanlı 
ğıoa ııeçllmlıtlr. K S K kultıbG 

ntın; miiblm mu .. f(ıkıyctler 
~l\stnr<·egiui biz~ vadedeo bu 
haber münaeebetHe O~men ş.,o 
dOn bir mubar irloılze ıt .. mt, 
ılr ki: 

P.ntiolo Vf': bilhuia lzmlr 
pat1I baokını Y ozgad 11 •lnı 

Avni Uoğao'ıo ıpor lolerlae 
De kadar bftyOk bir ehemmiyet 
vudlğiol biliyoruz. lzmlr'de 

rnftblm ıpor hareketleri bqlar· 
ken Karııy.ka'da da bir barı 
ket yaratıblllraem kendimi bıb 

tlyar .. ~ıcı&ımI 

Mektebliler 
Lik Maçları. ---!_ .................. ! __ 

Bogüıı öğl~dea apnra bal~ 
Itri eahaeınd" m~ktel>Jlle 
Jlk nıOııl>akalırın" dnım • 
l~cektlr. GODOn en mftblm 
ıabak111 ıaat 14 de Moel 
mektebi ile Ticaret llıeıl tık 
lırı ar11ındı yapılaca~ A 

karıılaımadır. Geçen ıene r 
halkevlerl ıpor komhHI ı 

fından terılb Te idare edil 
olan llklerde bııı geçen M 
llm mehebl ııkımı mnal 
ilk mthıbak111Dı çetio -.e il 
vetll bir rakibi ile yıpac .. 
Mektebler t•mpiyon t•kımı, 
her aldığımısa gör" geçea 
neli kadroyu hemen 
muhafa:ıa eımrktrdlr. 

Ticaret llecılndc lıe I• 

için gl"len ralebder mtyaaı 

konetll demaolar bulund 
eöylenmektedlr. Nitekim g 
hafla Sao'atlılarla yaphğı , .. 
eiz mfteabakaı•nda en kon 
oyoncutıra olan Meh~ 

All'den m1hrom olduğu la 
San'atlar mektebini 3·2 
meğe muvaf fık olmuıtur. 

oyuncu mtlıteena, diğer o 
colur aaılk ve ll"mlı oya• 
ııabada çok allka gö91erml 
dlr. Ticuet takımı kalede 
110, mOdaf .. da Melih ile 
don, orta mftdaf i olarak 
med't, cenah mftdafu 
Songur n Doğan oy•al 
maçı kaıaom111 ihtimali 
V4'tll olacaktır. Komite oy 
ldareelnl ba:knlndf'n .4 
Ôzglrgln'e tevdi eımlıtlr. 1 
mGaah•ka 13,:30 da Boca 
mektebi ile San'atlar me 
takımları arasında yapılaca 

Do oyunun hakemi Ma 
mektebinden HGır.yln'dlr. 

Emniyf't MOdfl 
Bir ay lzlnle lıtaebol'de 

lo111n Emnlyeı mCldlrl 
Akkor'ua muoalyttl oa 
daika gqtJlmııtır. 

Şu Halde 
Liman idaresi Bu 
Bir Cevap Vermeli 

Anadolu paeteai 
llğClae: 

Dankd eapaııd.kl 
tarbaya mektup) baıhkb 

kartıhktar: 

lklacl kordon 
lnıa •e tamiri, lmtlyas 
nleoameel hClklmlerlae te 
eıkl nbtam ıtrketlne •e 
rıbtJmı den ılın Liman 
dirktGrllğloe aittir. Ba 
göıönftne alarak ikinci 
nıon tamiri ~çln Uman 
mOtnddh defalar yual 
Yakında adı g~çen yaa 
bu idareye hitaben 71111 
rica ederim. Saygılıramla. 

D4D, 

----
8. 
Şar 

Tekzip 

beterinden muhtelif m,...__,.._ 

aldık. Bunl1rcJa; Aarl 

cinayeti faili olan Sallh'ta 
allim mektebi talrbell 
du~u hıkkıedı Son P--....., • ._. 
ıdeilnde "Çıkan haber, 
edllmr.k redir. Filhakika 
mualllm mekırbioılen ot 
~lbi, il c'll de değildir. 

kaydedılmlo, fakeı devam 

mlıtlr. 

Nöbetçi Eczane 

Bu akeam Baıdarak'ıa 
hat, Kıraotloa'dı &,ref, 
mer'dı Kamer, Etre 

Etr.,f pap ecaoeleri açık 
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-- 3 Yunanistan 'da Duı~um 
Atesin Hakimi 

' 
Yeniden Kanlı 
Oôdiseler Oldu. , M. Çaldaris Meclisteki Ekseriyetiııi 

.Nazllh'den yazılıyor: 

Ba yıl evimiz Ar komlt 

musiki kolu çat.ama progrılll• 

aynen tatbik etmektedir. 

Napolyon Bonapart'ın Maceraları - Baştarafı lci ıayfada
Temmoıonda yapılacağı aanıl 

Kaybetmemek için Faaliyettedir. 
letıobul 13 (özel) - Atlna'dan haber veriliyor: 

Garb ve nlaaal moelkflll 

yaymak cihetine ôoem 

BiRiCi KiSi.iV\ - HİND YOLU 
maktadır. M. Çaldaris, mecliste haiz olduğu eberlyetl kaybetmemek için 

noktal n11arıoı krala ve Demirel kabinesine kabul ettlrmeğe 
çılışma.ktıdır. 

bu kol lzdeelerl don akıım 
Atça'da oloeal hanlardan 

gark klasik musiki eserlerlnd 
mftrekkeb bir konser vermiıtif 

Bü/lişa: Fransız büyıik in· 
/cılfıbından sonra, ılirektuar 

~q111anında Napolyon Borıcıpart 
lngilıere1nin istilası proıesını 
ıeıkik eaiyor ve kendisine bu 
pazif eyi vermiş olan direlauar 
meclisi erkanına tetkikatı neti· 

1 &esini bildirirken: 
- lngiltere'yı istilcl lwbil 

detildir. 
Diyor. 
Di1ekıörlerden Barras: 
- Donanmamız da 1 ıur, Jc 

dakar balıriyelilerimiz de vur! 
1 De) ince Napolyon: 

- Fakat Nelson gibi bir 
amiralmm; yok! 

Cevabım veriyor .. 
Fakat bu plana mukabil, 

Mısır'ın zaptını, lngilt.erc'nin 
ı bel kemiğini kırmak için ilin 
ı di&tan )'olunun kapatılmasını 

ı teklif ediyor ı·e: 

ı - Mısır; bir vakitler Roma 
cumuriyetinin bir a)·aleıi idi, 
ıimdi ele Fransız cumuriyetinin 

1 bir ayaleti olmalıdır. 
Diyor . ., 

' Duydunuz mu, direktör eden· 
ler?. 

l Napolyon'un dış işleri vek.llt 

llnfındao takviye edf ımlt ol 
muına rağmen Barrae ltlruın 

1 
•a devam etti: 

- Aldığımız meveuk bir 

1
habere gôre fngUtere'de bir 

llyan çıkmak ftzeredir. Bu tı 

yanı beklemek bence daha 

l7ldtr. 
Dedi. 

tard n defıtmeseydim ve co· Loodra, 13 ( Rıdyo) - Mı· 

· morlyetfn ka111larıtıı altınlı sır'dı 933 kanunu eaaslsloln 
dolduamaeaydım, Fransız bay· iadesinin maksadı temin ede· 
nğıoa bu kadar zat'er bahıet mlyeceğl anlaeılmaktııfır. Ba 
meıeydlm, siz 11lmdl nerede ve gftolerde lnglllz'lerln yeni btr 
ne halde buluoacaktıoız?. Söy· teoebbfieft beklenmektedir. 

leylofz bakayım.. Londra, 13 (Radyo) - Deyll 

iri halkalı bir zencirin akı· telgraf Mıeır mes'eleıi hakkında 
şma pek: beoıiyen bu sözlerle diyor ki: Tadil edilmeden te· 

Nepolyoo bir Amir, bir hAklm· mel yHasının tekrar kurulma· 
den ziyade bir mabuda benzi· sanın bir takım faidelerden 

yordu. Direktörler, şaşkın va bııka bir netice nremlyeceğl 
zfyette blrhlrlerlnln yüzlerine iddia edilemez, Vefdcllerln öte 
baktılar; bu defa, Mısır seferi 
nln lftzom veya ademi IOzomo· deoberl açık olan bir kapıyı 

00 takdir etmemlt olmakla be zorlamaya oğrıştıkları şu ıırada 
raber, hepsi de bu tehlikeli, Nıbaa p•t• ile taraftarlarının 
halk ve asker tarafındın pek Mısır mftnnenerlulol loglltero 

M. K.ondlltı Vf' M. Teotokl kıblofl reisini ziyaret ederek M. 
Çaldarle'fn bu meealsloe nazar dikkati celbetmlalerdlr. M. De· 
mirci ek:ierlyet prrtlsl bu hareketlerinde dt1vam ederse, meclisin 

feshinin bir zaruret şekJlnl alacağını söyleml~tlr. 

Atioa, 13 (Özel) - Kral Jorj, devlet mekt;plerlode birçok 

komünist muallim bolonmaeı dolıyıslle Köhilr bıkanma hayret· 
lerlnl blldlrml11 ve talebeye bunların hiçbir zaman iyi şeyler 

öğretmlyeceğlnl hatırlatarak eAHlı deglolklikler yapılmasını emret· 
mf11tlr. 

••• 
l\f. Mtıssolini'nio Damadı 

ltalya'ya Dönüyor. 

Orta okul musiki ~ğreUll 

nimiz Koyuık'ta olduğu gl 
borada da (Ulusal musiki) hı 

kında bir söylev vererek ol 

Hal hanlar ç11lmı11tır. 

Umurlıı'da: 

Umurlu, (Özel) - Kamond 
muz parti kongresi tlyönkn r 
Oyelerinden Raif ApaydıtJ'ı 

başkanlığında toplandı. 

Kongre çalıımalarıoı çok 
cak bir hava içinde sonuçla• 

dırdı. Kamun yönkuruluna gell 

lbrahlm ÇörftşlO, Rlfıt Çörftol 

ve O~man Bozkurt ıeçlldller. 

t 

,,;zıa snuen ve küçftk hır aıeyhtne mtırrıı harekete tt• D ... Afrika'ya Yeniden Go·· nüllt·ı 
hareketle hükumet reisi UAo vlkten vazgeçecekleri ftmid olu ogu Menemen asliye hukuk 

edumesı çok mobtemtı oıan nabmr. Asker Gitmektedir. kemesınden: 
bu generali Parls'ten, battA Kahire, 13 (Radyo)- Temel Menemenin pazarh•IJ• m,. 
lmkAnı varea Fraoıa'dan uzak· yaea,ının ladeef, heyecan oyan • • balleslnden pfrlepell lbrahl 

Napo11 13 (Radyo) - Kur · mıdı İtalyan ordularının ma· 
la11tırmak lftzomonda hemen ve dırmıthr. 4 ~in nilmıyl•ri cıd· kızı kadrlye tarafından mezkdf 
göz learetlerile ittifak ettiler. n k lk tatane ve Mootanero elayları nevraları ve ltalya'Dln bazı mahallede mukim haean oğl• 

t delerde Aösteri yapmıı, ele tr bogQn Sınyo npurlle 111rki tehlrlerlnln mao..:araları aöste 
çlerlnde en kurnaz ve eöz " hüseyln aleyhine ıçılan boeaD' d 

direkltıini devlrml•, tramvay· Af iL b k t t 1•lerdi söylemek: .kıblllyetlnl en fazla j r aaya are e e m v r. rllmle ve yerli halk: tarafından ma davasından dolayı müddei· 1 ları tahrlb etml•·, tam letlklil u 'd bildi ili 
haiz olan Barru, ltllAf karıne " ıuatavva ın r yor: hayretlerle seyredllmlıtlr. aleyhin namına çıkardan da· 

diye baır.ırmııtır. MünakalAt O b .. k rlerl t yyare bo R ( ) M ı il b bO bir tavırlı: " a e~ a .. t a m· oma 13 Radyo - •· ve~ ye ver eo meşru ata · 
dormuetor. Zıbıta nftmaylıçl · bardımanlarından kaçınmak · f JL Ah h 

- General, dedi, ateşli ta eavı'dan bildiriliyor: eeyıo n a.ametg11 anın meç o· 
lerl gOçlftkle dağıtmıştır. ftzere PAllblahmer bayrağı olan Propaganda Bıbnt Kont Uyetl anlaşılmış ve kanuna uy• 

blıtınızan sevk.ile burada söy· Sıyaeıl mehaf llde bılk: ara· yerlere iltica etmekte ve kuv. gun görOlen talep Ozerlne hl• 
lenme!I cıfz olmıyan Te •izden •etlf'rlne de sAllblabmer kor Cfyano Romı'ya dönmek Ozre 1 

- " smda eodiıe Tardır. Kabinenin " seylne tebllğatın llAnen yıpı · d 
bı•kas1D1 rok btlytlk cezalara delAları g~rı"rmeLtedlrler. Viktorya vaporiyle hareket et 

" v vaziyeti nazik görftlmektedlr. ...... a. maeıoa mahkemece karar ve· ç 
uğratacak derecede şiddeti söz Jskenderlye ve Port Sah'ten Roma, 13 (Radyo) - Ae mlıtlr. rllmlo ve llıtn tarihinden iti· 1 
ler exyı diniz F kat fil t mara'dan bildiriliyor: Bugftn Kont Clyaoo, Roma'da pro· f d 1 1 u e a m e e ve gelen baberltre göre orada da bartn onbeş gftn zar ıo • t • 
dl Lt ld 1 l Makalle'de ilk defa olarak sine p •ganda Bakanlığı vazifesini bil re.a. nar ares ne yapmılJ 0 · brı11ıkllklar olmot, Port Saltte raz edllmedlğl takdirde le · 
d ır. bft cık hl ti d ma hleme.ır.e ba~lamııtır. Sine· yıpıcakllr. b of.ıonu11 y zme er o dftkklnlan yığma eden halkı r; ğıt yapılmış sayılacağı ve ma • t 

layıelle bu hareketinizin arka· dağıtmak letlyen polislerden so·· ke'de Bu Yı ı Tu·· ıu·· n keme gfinft olarak tayin edlleD ~ 
da11larım tarafındın vokua gel b" t :>o 12 935 tarihinde mahkeme· • ır ngflfı çavu110 ağır surette 1 

memlş bir hare.ket addedileceği yaralanmı11tır. ye bizzat gelmesi veya bir ve· ita 

nl ftmld etmekteyim. -------1------ s t ı ı • G • ll • kit göndermesi akel takdirde ita 
Napolyon, Barrae'ın sözlerini L.,ransız Ga- a iŞ a 1111 y ı 1 ı. mahkemenin oıyaben bakıla· ,. 

General Bonapart, 11abi bir I' " 
h111lyatını hiç belli etmeden ~ bllır. L k l 1 '-t 

taYarla: --------1------- cagı te " maa.amıca a m o · 
- Beklemek mi?. Bo leyao dlollyordo. Berna ıözftne d". zeteleri Proie,,Ti Su Tesisatı Yoluna Konııyor. Halke- _m_a_k_a_ze_re_ı_IAn olunur. 399:,a 

vam etti: J J ------'111 
cakactık mıdır? Çıksa bunun - Sonu Var - Tenkid Edi,1orlar d M b ç ı 1 v Eyib Ôzbaı yakında ,ırin kasa· 1
1aemen .kan içinde boğulmaya· 1 J vin e üs et a ışına ar ar. bayı bu çirkin gôrt\nQrden 

'

•A•n• bize kim temin f'deblllr? Borsada ı · • • • I kurtarır. uln muhalefeti karıııında ne Aydın, (özel) - Tarihsel, yıl önce yapmı11tır. Fakat bir 
116yle oluna, ne kadar zaman ekonomıel ve tarımıel duram ortakla idare edilen ele.ktlrl0 lu Halkevi: 

ı.... _ - yapacağı henQz belli değildir. o 
BOfUna kaybedilmiş olaca.kt, ,._ ___________ _. tarını önceleri yazdı~m Söke kllovau 32,5 koruea ferllmek· On aylık hayatı olan Söke 
'wUyor moıaooa? 'Ozftm 18btlan Fran• ve lnglltere'nln osla11ma Oalkevlnln 

l 
husueundakl meeaiel IJO anda llçemlıl bu yıl daha genlik ve tedlr, ki Sök.eliler bundan çok bllbıeea Ar 11obe· 

Generalin ağzı Adeta köp'iir· Ç. Alıcı K. S. K. S. esenllıte kuo•mot gördClm. Ege 11lkayetçldlrler. Urayın ortağlle sfnlo çah11malan yarın için 
431 T. Debb1& 11 13 50 bir te.akkaf devreet geçir· e v 

.. eti; bcıyak masayı kuvvetli bölgesinin en iyi ttlUinClnCl ye · mukavelesi Nlııanda bltecekmlo. bftyGk dmid Yeriyor. Bu ıube· 
"-• ~ 1 dl L 'l67 S. Sftleyma. 9 75 16 mektedlr. L B 1 - yumru. n rerea.: tittlren Söke tOttlnlerl bu yıl Uray elektlrlğl tamamen ken· nln baeaanı öRreımen Gıey n 
ı SJ 1 bl 1 d 1 146 K. A. Kaz. 12 75 13 Ambargo vaziyetinin birçok d 

1 
d 

zer rer nHD eğl • 85·120 koru•a eatıimııtır. Fiıtln dine mal ederek ucoa vermek gençlere keman, man o in ere· 145 B. ı. Ahmet 11 50 13 25 wtııkftller daha lhdaa edileceği " 
nların ancak tozusanuzl. 78 D. Ardltl 10 50 2 yClkıekUı.ı kuraklıktan azalan için olmdlden tedbirler alıyor. lerl vererek Söke Halke•lnla 

D d 1 50 dftoQnQlerek ulla11tırma ılyase· e 
e 1. 72 y J T ıa 11 75 13 rekolteyi fulaslle telAfl et· Bir Noksan: muzlk elemınlarını yetl11tlrlyor. · · • •t tinin daha fazlı taraftır balı· 

Napolyon Bonapart'ın, es11 71 A. Albertl 13 13 75 mittir. 8o6day ve arpanın para Asri meıbahaeını da yapın Yordun tarih bakımından 
L- cağı tahmin edilmektedir. e b ı ı ı 

tdumrlle hiç te mftbalagah ol· 65 B. Alyotl 12 50 12 50 Ô etmesi de çlltçlnfn ytlztlaG çok Te kasabının her ihtiyacını en zengin bir ô ges o an 
İillyan bu isnadı Ozerloe beş 60 inhisar lda. 6 75 6 75 Parle, 13 (R.dyo) - n glldfirmtıetftr. karşılıyan Söke orayının kaH· Sök~ Halk.evinin tarih 11obesla· 
*· L x hl d hdl k •aseteel·, lnglll• kablnealnln tek· b ı ı d iLi d d h ı il ç ı ı r ,_eıdur r en ve te ı ar 32 H. Alanyalı 12 50 12 75 " ilimize geldiği gQndenberl anın ç n en geçen çayın a. en ı a ver m • ıoma a 
hlr Taziyet ile yerlerinden fır 12 S. Gomel 10 10 lifi ftzerlne · projede yapılan topraksız köyltlyG toprak.landır· yakasını hayvan gftbresl yığıl- beklemek hskkımızdır. Gôıterİt 
'' ·ı F L N l il 11 Be•lkçl z. hl. 13 2;; 13 25 tadllltın dmld tıdlldl&tndea çok l ft d ttfır.f b 1 1 t ılll•r hazırl yor .... ar. aa.at apo yon, e e· .., v r;• mağa çalı1Jan llbayımı;ıın teşeb masına naeı m saa e e Eı ne eu es yen em ., ı . 

ı guee uzer ne çıpraet •OJ· .., ı; büslle Ôıbaşından sonrı Yeni ayre e meme. e en ge m . a.oma o asına oran a. apea· ~
• ... Cl .a f L 11 Ali Naci 13 7r,. 13 75 daha fazla oldo6 ona yHarak b t t L ld ı ı OL d k Lft 

ye bağırarak: 10 B. S. Alaz. 10 2ö 11 diyor ki: k~r ve Atborgazı köyldlerf de yor. Ben kaeabanın eağlı~ını ray ve yayın şubeıl Sökeye 
- Beni kor.kotacağınııı mı l4ll Bogünk.6 yekun Yeni projeye göre, ltalyan'lar toprağa knu,uyoılar. Finanı bozan bo gfibrelerln niçin zengin bir kltapearay vermeğe 

... ? Ctdd 462900,5 DOnkft yekdo A b 11 B b 'I ı ı Lll ı L L b ı ıyoreunuz . en tnoreuz, U ea e mananı • et ere ver· bakanhğı boradaki hazine top tara ara ç~a. m yere... a.asa a ça ıeıyor. 
pr adamlarsınız. idare ettiği · 4
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mum yek ün mekte ve buna mukabil Ogaden raklarınıo altı yılda ödenmek içinde yığılmasına mQsaade edil· Söke Halkevlnln muvaf fa· 
~ Zahire satıtlan 1 T 'd hl L 1 l ı ı b L r- eandı~ınız geminin her 1 e lgre en r .ııım, yan ilzere köylaye dağıtılmaeına dlğinl sordum. kıyetlne aml o an part •ta.anı 
uafıaa çatırdadığını, benim Ç. Cinsi K.. S. K. S. Adua ile Adfgrat'ı alacaktır. mClsaade etmltılr. - Bunları çay gelir, gôtftrftr doktor Sildr ve Hal.kevl bae· 
İllferlerlmln eemeresloi çalın 504 Roğday 8 25 8 25 Dfır.er kıııml1r ise ltalya'ya bir kısım kalınlar da burada kanı avukat Cevdet ve arka· 
s~- o k 4 "' Sıı işi: ,_mlar elinde Frınea'nın lda. 174 · pamo 4 4! 25 yalnız ekonomik letlsmerına hı· çQrQr gider kartıhğını alıncı daşlarını biUôn Sökelller tak· 
ı._ 9 K " 4i 44 25 Söke orayı Sökenin en bft· 
• edilmekten ne kadar uzak · rakılmıe olnb tamamen· Necaol· oa11tım. Umarım çalıokan şarbıy dlrle anıyorlar. 

1 P. V • . 1 yftk ihtiyacı olan su işini ba 
ldağano görmüyor musunuz? ıyasa azıyetı nln bAktmfyeıl altında ve Mil 

tıırmak ftzeredlr. Urayln ban· 
iltecavlz, Asi letler cemiyetinin kontroltlne 

Üzam - Vaziyette de0fşlk· kasından alınan 40 bin lira 

mbaıg pıtalarının hld· 

Ye ayal umanda kor· 
dtreyea tlaclaklar1 ara 

••lttln hakikatleri eert 

erlae oarp1n 
eaç generale 

tef bundan 

kudret Te kanet 

Aa azmetmlo 
lddet, uamet 

e&ltlae dnam 

ıs V..._lyede bea 11 ................ ., .... ,. 
An11arıa'Wan İtalya'daa 

" tAbl bulnaacaktır. 
ilk yoktur. Dfin 1411 çuval ile su işine baelaamıttır. Söke 
ıablmııtır. Ba teklifin, M. M11110llnt ıaya kuaba:ya 6 kilometre 

Bald•y _ 8,25 tea 50( tan6adıa da kıbal6ae lmkAa a..ktakl iki kayaıkıaa feaae 

çaTal eatılmııtır. Flatler 8,5 · g6rllmemektedlr. aymı:yan yollardan gelirdi. Kay· 
8,75 oluydı 1000 çuval daha n _ _. 13 (R ~ ) S 

ruıı, •uyo - tn naklarda korama bilgeleri Te 
eaıılacakıı . ı p ' h 

Kambiyo 

Allm. Mark 
IaıerUa 

Fr. Frangı 
Dolar 
Belga 
lıalyan lireti 
lıriçre frangı 
Florin 
K. Çekoelonk 
A Ttaetar. ŞlllDI 

Aht 
f>U.:lO 

618 
8,21\ 

79,80 
21,12 
10,10 
40,62 
84,87 

5,24. 
23,60 

Sanı 

f>O.'lU 
621 

8,30 
79,5( 
21,37 
10,20 
40,87 
86.~0 

6,27 
24 

gneteı arlı te asırlaaan pro galeriler yapılmıt IK'rular d6 

jeyl acı ıcı leakl• etmekte; 19nrneıe ba1lamı11tır. Sa 160 
lngllıere, teklifleri llklııce Ce mlltmeırebk •emir borularla 

nnre'ye bildirmekte ıuar eHlll ıetlrlleeektlr. Ba ıeal•t ber 
halde Lnal'ın bunu kat'I ıa · nOfoıan gClnde 75 litre ıa 
rette reddettlğlql Ye bundan haremm•h henp edilerek 15 
eonra projenin l.kf mobarlb .,la klolye yetecek kadar ola 

dnlete göadulldlğfnl yazmak caktar. Sôkede hugCln 11,700 
tadır. kftl oturdoıana gôr1 ihtiyacı 

Pcltl Perlsy~n, Laval Te Do- faslatlle karııhyac.11: demektir. 
aran Benevre'de 11ık çrbre ile Elektrik işi: 
brplanchpm 7nmaktadaı. S.Ske aıap elekdılk ltlal bet 

lzmir Kültür Direktörlüğü. Satın 
Alma Komisyonu Başkanlığındaıı: 
Clnıi Mıktan 

Elblaellk gri 617 metre 

komaı. 

Tuıa bedeli 

Ura Kr. 
3 60 

Tatara 

Lira Kr. 
1861 20 

JlaHkbt 

Ayakkabı 220 çift 4 880 66 
MeYCnt nClmanelerlne göre IHllge Sao'•t okula için 617 metre 

kamaı n K.al'fıyaka Kız 61retm•n okula için de 220 çlh a111k· 
kabı alanacaktır. Yakarıda tahmini bedellerlle mankkat teminat 

miktarı gôsterllmlıtlr. Üetermelerl 935 klnaaann•ella 25 inci 
çaroamba gftoCl eaaı onbette K.CllUlr dlrekt6rllp11de toplanaaık 

komisyonumuzda ayrı ayr1 yapılmak dıere 19 gGa m6ddetle 

açık ekılltml"ğe konalmuotur. lıteldllertn prtaıme Ye nlm•ne· 
lerl gGrmek Oure herp ~leye kadar Kıs llleeiae lllerme gb 
•e eaatlnde ylzcle •7 ,6 pey all:çelerlnl mal •adl19aa yatannk 

•hılulle komla7•a plmeled. 6 10 ı• 18 392' 
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geçer. Ve gene hiç tereddOd M f k A ' ~ y ~ 
etmeden aöyllyeblllriz ki, don e u r e u r4 um 
yanın her yerinde, gazeteler, Kollarımız tarihin gövdesinde lıledt, Bu keytf 11 kitinin padl~ah idi d Yüz yılların deetanı gômtllil ber dağında, 
birer kOltOr, birer san'at mtles Mef kô.remlz semıoıo ftstQode genlıledl. Bu samında lunlmıı mefktlrenin ka:a~: Herköıen bir ertemin armağanını eaklar; 

seeosl olmaktan ziyade, muayyen Kollarımız kuvvetli, hllelderlmlz çetin Göndller birbirini ıe•lb lnenam d Senin, dirim fııkıran taımda topnğınd• 
ılyHal davaların, pardlerfn, or· Aıırları durdurdu konttl bu mUletlo. Ber tottugomo• ftte yOrftmtlz karı ç:k;; GönOller vurgun eden, bilmem ki ne bt)gq f!'·:: 
ganıdırlar ve faaliyetleri, ekle· Bn demir gibi kolu ho çelikten blltni T lh b L 11 

n ar o çOrüa. ev ote bir gftnde yıkh. 
riya bunlara mılnhHırdır. Fa· Yaıattı asırlarca bir yaıamak dUeğl, 
kat; TOrkfye'de aıığı yukarı bıl· Düuyaları doldoran TürldOğ4 tekbir elden 

tün gazetelerin, ayol dava ftze· Yönetmek için pala ııyrılmıyordo belden 
rl nde blrleemltı bir mlJJere men· Bfr kahraman çıkardı bOUlo yurddaelırını 
Bob oldoklırmı H buna lll•e· Bir llAht konetle bir baıta yönetirdi 

ten kiUtür, f lklr mecmuaları· Baıı olm1&1 dahi Türkan dileği birdi. 
nuzın azlığını dOşüoOraek, bizim 

Tdrk oğlu bngiln Aenln de bao•nda ne bir bıkan 
Ne de budodlanoda yaoamıyor başka kao 

Bogftn varlığımızı ne padfeah hakan v a 
ermedik. Ey mel kure? bugOn b , ğlıyuı sına 

için husost bf r cephe meydana 
çıkıyor ki, 0 da, sın'ata, edebi· 

Bugün yalnız nironı haıır olan bir gençlik 

Ve ondan aziz yftce mefkuremiz var. 
Her Türk diğeri gibi dilouoürdO, yapardı Bugfto kalblerfmlzde mef ktlremlz ve his var 

Bakanının buyruğu ona ttt•lk olurdu Bu norln yolumuzda ışık saçanlar blrgOo 

Yedi bin yıl ulusum aenlo koynunda yattı, 
Senin koynuna bıraktı yo~omo n vımmıi 
Aydın yüzftn her yönden yolunu aydınlauı1 
Senden llhım alarak auı adunlırıoı ... , 

Parlak of kunda daim bayrığm dalgalansın , 
Acun ateo püskürse ıelamaı aenl yine; 

Uğrunda canlarımız aıH tanrı oıaoııın; 
Dayanılır mı senin en ufak ödenUpe? .. , 

yata, kühOre değer ve yer ver· 

nıektlr. Sayısı oz, satışı mıh· 
dud olan mecmualırımız, genç· 

Her bnyruk onun için ımacmı bulurdu. Ulusumuzun kalbinde kazanır ebedi bir fto 
Bo ıotetle hlr tUke bir ftklre tapardı. Ztya nasıl mefkure lı;lo uğraışhyıa düo Yilce TOrkfio deıtaoı yazıh t.aşlarmda, 
Andan zaman geçti Türk ulusu bııında Genç otelin kalbinde yaşayacaktır bogüo Toprağın uloıumon armagauile dolu. IJğfn terennOm ihtiyacına, yeni 

Yeni baılıyın ~ın'at hareketle · 
ıfoe ve cemiyet 1 cinde heoOz 

Bir tek fikir yerine bfr tek keyif yaıadı .U. llaşim Yao bakanları boğdun kızıl gözyaelarındı, 
\.. Artık ıeo acun değin bı nlmeln Anadolu .... 

doğmakta olan kültOr cereya 

oı oa . Bfttün ar:tolırıoa rağmen 
eevab verememektedirler. Bu 

-~~~--~-~----~~~ij~~--~~~i-------~~--~-----·----------------------~---~--------~~~-
Vereıu 

lıibarla, Tftrk lokılAbı içinde 
Yıeıyao gaıetelerfn de, lmkAo 

- Hareketten 
Sevglllm, biraz sonra yftrftyecek bu tren, 
O zaman yOreğfude k.vılcırnlar çakacak. 

evvel - Saçlarında ilk akın belirdiği gon, 
Koaecektlr 1ana bil yaz da hah d 
R 

ar a, 
uhuoda duyacaksın acı bir bu- A Zun, ' daf resinde, bu hareket ve cere· 

Yanların gelfşmeslne çahşmılan 
· tıruretl doğmaktadır. Anadolu, 

l~te bu makHd ve dilşftoce ile, 
bıefııoın genelik eabffeelnl aç 

ttlıştır .. 
Bu eahife Qzerlnde blra2 

dikkatli ve titiz dunnacığız. 

' Çankfl bizce her t lkrln, her 
lfadenfu, her doygunun mflebet 

' bir değeri olmak IAzımdır. Bu 
.. hada geçlrdfğlmlz uzon tec 

• tflbeJer bh:e göerermlıtlr kf, bir 

tok defalar, edebiyat, gençlik, 
•a1tnr eabl(elerl eulletlmal edfl. 

"11ıtlr. Bodur •e cılız blmağa 
lbahkılm birçok heuııkıirtar, 
'labildlğloe yazmış, hayır, saç. 

ltıafamış durmuşlardır. 

Vaktlle, İzmlrlo, gOılde de· 
~cbUecek bir edebi muhiti 

••rdı. Aralarında sın'at ve ifade 
lQdretlerl yflkeek, kftltOrüoü 

ıı;:ok yapmış, lisanı hAkf m bir 

k elamalar bulunuyordu. Bu 

Qblt ve topluluk, hayat ·~ 
dleelerle sonradan dığıhp 

1 

1tt1 ve onun yerine, dediğimiz 
ltUde, dejenere bir f Utılenme 
:gösterdi. Fakat o da, kıea bir 

«oao içinde ömrOnO tamam· 
dı. 

8Jz bu sahifeyi açarken, ayol 

lbete dllşmemek, blf Akis gilo 

Çtikçe 1abtfelerlmfzl tekamiU 

llrqıek, dağıcık kıymetleri bu 

Gte,azl sahife etrafında top 

•tak ciddi ve haklki bir 

'-ı;:Uk fikir ve aan'ıt hare· 

ll yaratmak istiyoruz. Titiz · 
1ttılz de bu odan ileri gele· 

lur. Ve eminiz ki Bo aehl· 1 1 

ttlrntzle al4kadar olacak 

tler ve eao'at adımları da, 
1rnıe beraber düşünecek ve 

~t kıskançlığı taşıyacaklardır. 
AJuvaf fak olmığa çalışıcağız. 
~~6 f zmlr'Jo cookun bir 

•dılıeı, sıcak hareketli Vf'l 

1
1• bir varlığı, yOkaelmhı bir 
1Gr eevlyesi vardır. İstanbul 
4-nkara'dao sonra, memle· 

" en kunetll f lklr cere· 

~ lımlr'dedlr. 
tr haftanın yazılarını H· 

ctıı bir mOnekkide .ere· 

diğer haf tatarda gözden 

ttttıek de istiyoruz. Bu ıu
kendl kendimizi ayd1D!ıt· 
llokaanlanmızı anlamış 

~it, 

Eğt'r olmazsa bana senden haber getl reo 
Hasretin beni bergOo bvorıcak, yakacak. Saçlarmda ilk akın belirdiği gfto, 

Trt-n dildilk öttilrfip sallanırken mendlllm 

Ctğerfm parçalanıp olacak dUlm dilim; 

Artık hiç gOlmlyecek 0 een balı:ıelar. 
Hayatm geoçllğioe nda edecek • 
Kaplıyıcak gönlOntl eOrekll kışlar, Belki ağzım bpınıp ıessfz duracak dHlm, 

Belki de "Mecnun,, gibi gözyaşlanm akacak. Böyle ömrOm hOzQole akıp ,ıdecek ... 

Sôyllyemezaem eğer: yolcu yolan şen olsun Fakat bil neo'e de~ll giden tez elle, 

Sına eren gençllğln hicran ıePldlr, 
istek dolu bir kalble, blnblr emelle 

' 

O zaman dilerim ki gönlilme keder dolsun; 

Çırpman kalbim dursun, yfizftm sararıp ıoleon 

Çdnkft oemll göılerlm aan11 mahzun bakacak!. Titreyen dudakların 1100 busesldi. 

M. Bingöl Kızılsu 

• •••• Şej ik U11gun __ ......... .. 
Sevgiljden Uzakta Sarı Gonce 

- S. N. Özerdim e 
Şimdi gOzel "İzmir., in yalçın kayalarında 
s~ıslz akan derey~ bıkıyorum ıevgllfm 

Kurr. yan dudağımda kavrıhrlı:en son veda 

Hayalini kalbime takıyorum ee gillm. 

- M . Bi11göl 
Sarı bir goncedir endfğim çiçek, 

Ooa b .. ab bık.ıh, dalmak isterim . 
Bir doroeu nr ki, · boyun bOktrelı:,. 
Karşııında seBBfz kalmak isterim .. 

Kızılsu ) 'O -

Bilmem ki nedendir göz yaşlarım çağlar durur. 

Haf ilçe esen rilzgar kalbimi dağlar durur. 

Niçin bfttıln gftzelllk benimle ağlar durur. 

Bilmem kl ne için, bilmem ki neye, 

Bu kadar vurgundur göolilm inceye? .. 

Bakınca bu nlrln, earı gonceye 

GöolftmQ engine salmak isterim ... Kar ılbl benllğlml yakıyorum sevgilim .. 

1. Şeyda Sevin S. N. Ö. 

Taugo 
Şarkılarımdan 'Seni Bir 

·Andre Gide nin ruhuna 
Sına içimden kopan, bir 

tango yazmak isterim. Sesler 

ince esmer yllzliolln gill do · 

daklarının ahengini verelo. 

Tıngom Hoa ıenf ınlat&1n, he· 
ol sına anlatsın. 

Az yıldızlı bir gecede, bir 

göl bığçeefnde, kafamıza yer· 

leşen hu ııeslerle dönelim. Ay 

ışığı koyu ıiyab saçlarına vur· 

dokça, omazoma dayanan ha . 
ıının nuru, kalbime aksın . 

Gftller bizi kHkanarak sftzıiln. 
Güllerin diioya kurulduğundan 
beri Aşığı holbül, bOztUdftğü 
yerden, dalların 11raeından göz 

yaşları içinde aya babın, bık· 

em da ona bizi göstererek yal · 

varsın... 8lz g"ne kendimizden 

geçmlı ahenglmize uyarak, dö· 

nelim.. Dönelim. Baıımız deo

eBn. Tangom kulaklarımıza ağır 

uzaktın akaederken; çimenlere 

bltıp dBşellm. BolbDI gene 

bizi ayı ıöıtereln ., Ben de gD. 

lOme böyle knoı11m" desin. 

Gftltln yaalandığı yapraklır1n 

bir köştelnden ıızan ayın el. 

çisine gftl: "Benim de tabım 

mftlftm kalmadı bOlbOIDmG 

çığır,, desin. 

-1-
Çamlar totoışub yaodı gurubun ale•lnd., 

Son kahkahalar soslu, uzaklaştı derinde 

ROzgAr eıiyor aekımızın eski yerinde 

MAzi çiçek ıçmıı gecenin gölgelerinde 
-2-

Gar saçlarımız sanki tıbaseftrle ağardı 
Sevsek ve ıevlpek ebedlyyen oe çıkardı 
Gf'nçllk şu batan gtln gibi engine vardı 
Senek n aevfllflk ebedlyyen ne çıkardı 

Dertli 
\..--~--------:--~;--~----------~ 
ağaracak giloeı doğacak. Biz ıealerln ilk hızı beni ıenden 
eeslerlmlzln bilytıklOğD içinde seni benden ayırmıyacak. Aş 

kaybolurken gftl bizi göreml kımız ne ohusı olsun hiçbir 
yecek. Kıskançlık damarları, zaman ölmlyecek .. 
doğao gilneşleı ıemacak, gev· B 

lr Sonbahar sabahı gftoea 
şeyecek. Znallı koş dikenlerin "' 
ftzerlnde, dDetft~il ümitsizlikle doğarken: BölbOIOn unglnden 

ölftp gidecek. Fakat gftl ııkın bftabfitOn açık, artak beyaz 

bu nağmelerini unutamayacak. olan saçlarım araeıodao, gene 

Yaprakları Sonbaharda koru omozuma dayanmış baemıo, el 

yop dök6lDrkeo, aıkın, ken· yah ıaçlarınıu, ay ışığı ile gfl 

Jlslol anlıyan nağmelerlnl din · mGtlenmlı nuro kalbime akar· 

llyerek, benllilni kaybederek, ken, ıenlnle gftl bağçtslnde 
gidecek. dönerek danaederek, kulağımda 

LAkln bOyiik aşka knoıa · tanıomao sesleri göafimde; ıe 
cak. Ent göl, bDlbftl bOyGk nlo gi!.ılerlo, gül dudakların 
aıka kavaıacak. 

ile ölftp gldect'ğlm. Tıpkı bOl · 
ÇankO: Her lrlşllemlyen zevk, 

arzu, ölmez, yaıar. Sevglllm bfll gibi. Fakat sen, ıen gol 

Peri Bekler! .. 
~opnzon teli kırık 
Y dreğlnde hıçkmk 
Ozanım, kendini eık 
Gon olur bu da geçer .. 

Oğlusun aksoy Torkan 
Birleşsin TOrkler bfttıln 
Bekledlğln bftyOk gtın; 
Aydın olsun geceler. 

Günün doğduğu yerde 
Seni bir peri bekler 
Blrgıln gelecek der de 
GI Ulğfo yeri bekler. 

Perinin adı "Toran,. 
Kapanır etmdlkl yaran .. 
Haydi durma kaç ozan! .. 
Seni bir peri bekler ..... 

·--·- Adnan Önelçin 

ANADOLU 
-------

Günlük Siyasal Gazete 

Salıip ve Baoyazganı 
Haydar Rilod11 ÔKTEM 

Umu~i neoriyat Te yazı iıleri 

td 
mudürü:. Hamdi Nüzhet 

arebancai: 
İzmir ikin · B c. B-'L .c~ eyler aokağı 

a.u. Partıaı binaaı içinde 
T 'f~graf: iz.mir .. ANADOLU 

e e on: 2776 •• Poeta kutuau 405 

y llı ABONE ŞERAiT!: 
ı gı ı2oo, Altı aylığı 100 Oç 'tılr gençllğl, bo eahlfede 

tl-.ı tanıyacak, idealini an· 

~. san'at kabllfy•tlnl bea· 

()~' yızacık ve aöyllyecek· 
taun muvaf fakıyetl, bize 

bir zevk verlrte, yeter 
hile! •• 

BftlbiU gOIOne bir zaman 

için kavuşacak bık eevglllm 

bir · zımın için... Fıkıt tam 

benden ilham ılarak, benim 

tıogomdın gCUüne ıık teren· 

nam edeceği 11mın, tan yeri 

onutll'a ki, sına lrlımek benim gibi dökt11Qp gltmlyecekaln! Se-

yenllmez bir arzum, lrlıtlkten 

sonra tatmin edllmlı bir zev· 

kim olacak. Atkım, aıkın öle· 

cet mt? Hayır; t1ngom, onun 

ıeslerl yıııyıcak. Her zaman, 

nl taogom yaeatacak. O ae8 • 

lerle senin bana, benim Bina 

oyduğnm gibi, her çift blrbl· 

rlne uyacak. 

S. K. 

y •yhğı 500 lturuıtur. ' 
abanb memleketler için 1enelik. 
~ one ücreti 27 liradır. 

eryerde 5 Kuruıtor. 
dnd . -geçmıı nilebalar 25 karuıtur. ----ANADOLU MATBAASINDA 

BASILMIŞTm 

Çok sevdiğim 
Sahir.in ölümil jçia 

Bu yıl gene sonbahar geldl.. 

Sonbahar gelince 

yıprak dökilmünOo veremle 

doln bağlılı~ını blllnfolz .. 

Sonbahar geldl, ve 

dl\kftmO baıladı . 

Bu yılın aonbahanndı, he· 

ndz aanrmıyau bfr yaprağın 

dalından kopup yere dGotOğG · 
oQ gördıllr . 

Bo bana çok koydu ..... 

IJaul bir tığ gelir: Agıçlar 
yapraklarını dökerltr .. Ortalığı 

gt'nzl yıkan koyu bir yaprak 

kokusu yayılır .. Eırafıa dal kı 

ran azgın hlr esin duyulur. 

Ve.. Bir sevginin ilk gözyıela· 
rıoa b~nzlyen bir yağmurun, 

dallardan birer yıpra\c kopara· 

rak yere dökOldfiğOoQ görGr· 
sünilz .. 

Azgın blnblr hayalin 

doğu başım bir bayıl 

fçloe gömOhlverlyor .. 

kuor 

yı~ını 

Dalıyorum, gözlerim eQzftlft 
yor, uyuyorum .. 

Acuna kapanın gözlerim, 

acıodmcı bir döş evrenine •çı . 

lıyor: KOçilk bir odı. Haf it 
lnlltl 1er lşldlllyor .. Üzeri blnblr 

lllç ,ııeslle dolmuş bir m•sa .. 

Basta ôlgtlo bir vOcot taeıyan 

bir karyola .. A lhndan renk 

almıı bir saç kılmt.ef, eolgun 

beyaz bir ytlıft çerçevelfyor. 

Uzun klrplkler araıındao iki 

lacivert göz üzerlerlnf! çiğ dım· 

lalan diışmfto iki menekşe gibi 

ıılak.. Ve.. Saçları ık bir ka· 

dın karyolanın yanına diz 
çökmile .. 

Kudurmuş bir esin, enelkl 

fırtınadan artakalmıı btr y•p· 

rağa yOklenlyor. Yıprak daim 

fizerlnde çırpınmada.. . Kanadı 

parçalanmış bir kuı gibi olha· 

yel çırpmarak aşağı dü~Oyor .. 

Alnımı soğuk ve hafif bir 

nesoeolo çarpmHlle uyanıyo 

rom . Beni oyandırao nesne 

uoçlarımda: Yau kuromuıı, bir 

yaprak .. 

Dftşftoilyornm, ne d6ş0ndö 

ğilmD dudaklarım mmldanıyor: 

Dirim bir dal, eıln ölOm, biz o 

dal fizerlnde çırpınan yaprak· 

larız ..... 

Ve .. Sen, bn mevsimde Çar· 

pınarak dilşen her yıpra~ıo; 

göğsfl delinerek ölen bir Te• 

remil olduğunu bll! .. .. 

10 11 935 
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lznıir Harici Askeri Kıtaatı ilanları Kırkağaç ptyade atayı eatıo atma komiiyonundan: lzmir koıntıtaııhğı sat. al. komisyonu ilanla 

Mecmu Brher kilosunun T~mlmıta muvak 

Miktarı 

satan alma komleyooundan: 

Mecmu Beher kilosunun Temlnıtı mu· 

tutarı tahmin edilen fi. vakbte akçe.·I 
Ctqıf Kilo G. Lira Kr. K.r. S. Ltra Kr. 
Sığır eti 56,000 7840 14 688 
Sade 6,300 6365 85 (01 63 
Taı l2,000 600 5 45 
z.,ytfnyağı 2,4 00 
Kuru Qzfiın 6,000 

816 34 51 20 
900 15 67 50 

Milnaknea ihale tarihi gftn ve eaat 
Şekli Tulh GOn Seot 
Kapalı 'ı4.12.935 eolı 15 

u .. .. 15 
Açık c u 16 .. w u 16 

" c " 16 
1 - Kukağaçtakl kıtaata askeriyenin ihtiyacı olan yakarıda 

cinsi ve mlktarlan yazılı bev kalem erzak beş kıt'a 

şartname ile ayn ayrı hlzalermda yazıldığı veçhlle iki 
kapalı zarf ile Qçll de açık eksiltme euretlle mQnıcka· 

saya konmoetor. 

2 - IbalelerJ hizalarında yazılı tarih giln ve saatlerinde 

3 
4 

5 

Kırkağoçte kışlada satan alma komleyouno binasında 
yapılacaklar. 

Şartnameleri hergtin komisyonda c:ôrOlebUlr. 

istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
Jı;Öftermek mecburlyetlnt.fedlrler. 

Eksiltmeye iştirak edecekler 24.90 numıreh artır:na n 
eksi ilme kanonunun iki ve OçQocO maddtlerlnde ve 

şartuamelerlnde yazılı vesalklerlle ve teminatı muvak· 
kate makbuzlarını ve mObOrlQ teklif mektupları kapah 

sadlar i çin ihale saatinden enaz bir Hat evvel komi!!· 

yona vermiş bulunacaklardır. Açık ekıılhme için de ka· 
nunda ve şartnamede yazıla vesika ve temfoatlarlle ihale 

saatinde komi yondıt hazır bolunmaları. 4 14 19 3855 

Kırkeğaç dlyade alayı eatın alma komisyonundan: 

Miktarı 

Clnıl Kilo G. 
Arpa 39,000 
Saman 36,000 
Odan 216,000 
Gazyığı 6101 O 
De. Saz 

M· kömOrQ 212,000 

Mecmu Beher kilo unun Temlnah muvak· 
tutatJ ıabmln edilen fi. kate akçesi 

Ura Kr. Kr. S. Lfra Kr. 

2340 6 00 175 50 
543 1 50 40 73 

2700 1 2G 202 50 
1560 26 00 117 00 

8180 1 50 50 
MOukaea ihale tarih gOo ve eaatı 

~aalı 

11 
11 

Şeklı Tarih Gün 

Açık- 25.!2.935 çarlJamba .. 
M U U 15 
c u " 16 
" '6 .. 16 

1 

Cinsi Miktarı tatara tahmin edilen f latJ kate akçeet 

Kilo G. Ura Kr. Kr. S. Ura Kr. 

Bolgor 26300 3156 12 236 70 
Pirinç 12000 3000 25 225 00 

Nohut 12000 960 8 i2 00 
Koro f11ulye 14 .ıoo 1728 12 126 60 

Sabun 5000 
Koroso~an 2{00 
Patates 11000 

1500 30 112 50 
168 7 12 60 
8 o 8 66 00 

MQnakasanın ihale ıarlh giln ve saat 

Şekli Tarih Goo Saat 

Açık 23.12.935 Pazartesi 11 

" " w 11 

" " .. 11 

" " u 15 
u u " ıs 

" " " J6 
w " ~ 16 

1 - Kırkağaçtakl kıtaatı aakerlyentn ihtiyacı olan yedi ka· 
lem yiyeceğin yukarıda cloelerl ve miktarları yazılı olup 
yedi kıt'a eartoame ile ayrı ayn hlzelaranda yazıldığı 
veçhlle açık ekelllme suretlle mQnakoeaya konmo~tur. 

2 - Ihalelerl hizalarmtla yazılı tarih gOn ve saattlerde Kuk· 
ağaçta piyade alayı satın alma komltıyono binasında ya 

3 
4 

5 

pılacaktır. 

Şartnameleri herg6o komisyonda görOleblllr. 
istekliler ticaret odasında kayıtla oldoklnrına dair vesika 
gôııtf"rmclc mecburlyetlodedlrler. 
Ekslltm,ye iştirak edecekler 2490 sayılı artırma n ek· 
slltme kanununun iki ve üçtıoctı maddeltrlode ve eart· 

namelerinde yazıh veılkalarlle ve teminatı muvakkate 
makbuzlarımn veyahot banka mektubu Ue ve tahvilat 
ı ile birlikte ihale ıaatloden evvel komisyonda bızır bu 

lunmalırı. 3 8 14 18 !l85 7 

Jevlet OemiI"yollarından: 
Muhammen bedcllerıle teminat miktarı aşağıda yazılı l\fanise 

ve Akhtııar inasyon bnfelerl 30, 1 ı,935 tarihine mn adlf pazar 
teel gOnQ eaat 16 te pazarlıkla 7 inci işletme komi yononca ki

raya verilecektir. 
lııeklller muvakkat teminatı vererek atacaklara makbuz ve 

kanunun 4 en maddeslnfl g<>re kanuni mani bolanmadığıoa dair 

beyanname ile ayni gOn ve eı atte Basmahanede komisyon reis 

llğlne bizzat veya tahriren mllracaatları lhımdır. 

Bo işe alt şartname-ter Manlea ve Ak.hlear letaayonlarlle lelet · 

me kaleminde parasız veri lmektedlr. 

Cin el Muhammen Muvakkat 

ıenelf k kira temi nal 
Manlııa bftfeıl 140 ı .. 1050 k. 
Akhiaar u 150 L. 1125 k. 

14 18 3997 

lzmlr Möstebk .. m mevki ea. al. ko. nun riya. den: 
l - İzmir MO tahkem mevki askeri heetanesioln açık eksilt· 

me euretile mOnakasada bulanan 28000 kilo süt lbtl· 

yacıno talip çıkmadığından münakasa on giln uıatıl· 

3 
4 
5 

6 
7 

8 

mııtar. 

lhaleal 2:l, 1. inci kanon,935 pazartesi günü aaat onbeştı 

kıılada Met. mv. sat. al. ko. nunda yapılacıkllr. 

Sftd6o tahmin edilen mecmu tatara 2800 liradır. 

Beher kilo eüt için on kuruş f lal tahmin edUmletlr. 

- Teminatı movakkate akçesi 210 liradır. 

Şartnamesi hergOn komisyonda görOleblllr. 

- lsteklller tlcurct odasında kayıtlı olduklarına dair veelk 

göstermek mecburiyetindedirler. 
Ekelltmlye iştirak edecekler 2490 sayılı artırma ve e~ 
elltme kanununun 2 ve 3 Qncil maddelerinde ve ıarl 

nomeelnde yazıla vesikaları ve teminatı muvakkate mı~ 
buzlarll" birlikte ihale saatinden evvel komlsyoqda bazı 

bolunmalan. 3994 

Mat. M v. sat. al. ko. ra. den: 
1 Bir çlf tine biçilen eder 200 k11rue olan on beş hin çtf 

2 

3 

yement kıpa1ı zarfla eksiltmeye konulmu tor. 
Şartnamesini 150 kuruşa almak ve l>rneğlnl gören~ 
lstlyenler her gilo M. 1\1. v. satın alma kö. nooa il 

ramalırı. 

Ekalltmlye ~irecekln 2250 liralık Uk inanç parası me 
top ve makbuzlarlle kanununun iki ve QçQnctl mıdd 
lerlndekl belgelerle Lirllkte teklif mektoplarınıo lh• 

gOnO olan 18 ·l 2· 935 çarşamba gilnil saat 11 den 
saat evvel M. M. v. satın ılme ko. na vermeleri. · 

1 6 10 14 

Müetıhkem mevki satın alma komisyonu riyasetinden: 
17 1 lncJkAooo 935 salı gOnil eaat onbeşte lzmlrde kışlı 

Mat. Mv. Sa. Al. Ko. onda kapıla zarf Ja satın alınacağı aoado 

gızetesloln 28 1 l-9:-35 ve 3-8· l 2 935 tarihli nQ helarlyle 1 
edilen 231000 kilo arpanın görülen JOzumu Ozulne şlmd 

eatıo alaomaeından vazgeçtldlğl lliin olunur. No. 399 

Un fabrikası kirası 
Antalya Valiliğinden: 

Madde: 

1- Vilayet ldarel hueuslyesloe ah Antalya lekele inde nhJ '9ıı 
bitişiğinde k41n on fabrikasının Oç yıllık kirası 4 ·12· 

tarihinden 5 ·Şubat' 036 tarihine rastlıyan çarşa • 

günü eaat 15 ee kadar kapalı artırmaya konnlmuştu1 
Bu fabrika giinde yfrml HA otuz too buğday 6ğ0 

unu Amerikan onları nefaeetindedlr. Fabrikanın 

yıllık kirası (15,000) llrdır. 

(Fabrikanın baş değlrmenclel ile iki 

aylakları ldarel hososlyece verilecektir.) 

• 

Kırbğaçtakl kıtaatı askeriyenin ihtiyacı olan iki kalem 
yem ile Qç kalem yakacağın yukarıda clnel ve miktar· 
ları yazıla bir kıt'a !Jarlnıme ile ayrı ayrı hizalarında 

Üç ıenellk klralaraları açık arlırmıya konolın aeağıdald gayri 
menL;aller için lıtekll çıkmadığından artırma 20,12,935 cama 

gGnft 11at 15 e ozatılmıetır. lsteklllerlo aşağıda yazıla miktarda 
muvakkat temloat vermeleri ve glrmeğe kanuni mtullerl olma· 

da~ına dair beyannamelerle lımlr Alsancakta eeldılncl laletme 
komlıyoauna blızat veya tahriren mftracaatları IAz•mdır. 

Madde: 

2 Kira artırma şartnamesi lzmlr, Istanbol, Ankarı, A"'"E!!!!!llllı1 

yazıldığı veçhlle açık eksiltme ııoretlle mftnakasıya kon· 
muetur. 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gGo ve 111tlerde Kırk· 

3 
4. 

5 

ağaçta piyade alayı satın alma komlıyonu blnaııında ya· 
pılacaktır. 

Şartnameleri bergftn komisyonda gôrQleblllr. 

hteklller ticaret odasında kayuh oldoklınna dair veıılka 
gôııtermek mecburiyetindedirler. 

Eksiltmlye iştirak edecekler 2490 numaralı artırma ve 
ekıiiltme kınononon iki ve QçQocQ maddelerinde ve 

ıartnamelerlndekl veslkalarlle teminatı muvakkaıe mık· 
boz ve banka mektoplarile birlikte ihale gon ve ıaa· 
tinden enet komisyonda hazır bulunmalara. 4. 8 14 19 

Knlrağaç askeri sa. al. lrn. nandan: 
1 - Kırktğaçtakl kn11tı askeriyenin 108,000 kilo nn lhtl· 

yacı kapalı zarf usulil ile mftoakaeaya konmoıtor. Iha· 
lesi 26.Icl kanuo.935 perşembe gilnO a11t 16 da Kırk· 

2 
3 
4 

ağaçta askeri eatan alma komlıyon blnaeındı yapılacaktır. 

Unan tahmin edilen mecmu ıotarı 16.200 liradır. 

Beher kilo için 15 kuruş flat tahmin edllmletlr. 

Teml .. atı movakkate akçesi 1215 liradır. 

5 Şartnamesi hergiln komfayonda görQleblllr. 

6 - hteklller ticaret odaeında kayıtlı olduklarına dair veelkı 

7 
gôstermek mecburiyetindedirler. 

Ekı:ıiltmlye iştirak ededecekler 2490 numarala arttırma 

ve eksiltme kadonunon 2 ve 3 Clncft maddelerinde ve 
ıartnameslnde yazıla vealkalarlle teminata movakkate 

makboılarını ve mQhürlü teklif mektuplarını ihale tıaı· 

tinden enez bir saat enel komisyona vermle bolu· 
nacaktır. 4 8 J 4 19 3 58 

Şartnameler Aleaocıkta komisyondan ve iıtaeyonlarda tııasyoo 
yazıhınelelerlnde pararıı alanır. 

Mevkii Cinai Muhammen 3 eene· Muvakkat 

Boraunlo lı · 

ıasyonu. 

Keçiborlu le· 
taqyono. 

91 metre mu· 
rabbaı arsa. 

2 No. la ha · 

raka. 

llk kira bedeli 

kuraı 

2500 

10800 

teminat 

kuruş 

188 

810 

89 9 

İdaremiz eekleehlr atelyeel için teni yecl, tornacı, kazancı ve 

elektrik klynakçı oetaaı alacağından tıltplerln imtihanları yapıl· 
mık (lzere olmdlye kadar çalıotıkları yerlerden aldıkları bonser· 

vlolerlyle hGenfthal varakalarını, millet mektebi şahadetnamele· 

rtnl ve aekerllk veılkalarını •larak latanbolda idaremiz haydar· 

paşa cer baemftfettlell~lne, alıancak atelyeel oef liğlne ve diğer 
yerlerde bulananların da Anktrı'da omumt zat lolerl mftdOrlft 

gane mftracaatları. 14 15 16 No .3627·3986 

Muhammen Clç ııenellk kira bedeli 6ll0 lira olan lımlr Al· 

ıancakta eehltler demirhane sokağında 10 döaOm ıebze bahçealle 

içindeki bahçevan nl Ye ahir binası açık aruırma oıolft ile 

Madde: 

3 

Madde: 

vlllyetlerioe gönderilmiştir. fsteklller ba vll4yetle 
alıp okoyabtllrler. Vilayetimize mQracaatlara halinde 
adreslerine parasız gônderlllr 

Artırma beo ~obat 936 çarşamba gana saat 15 te 
talya Valtlik odatıında vllAyet eocllmeol huzarandı 

caktır. 

4 - Artarmaya gireceklerin muhammen Oç yıllık 
yOzde yedi buçuğu olJn ftçbln QçyQz yetmiş 

Maddde: 

5-

Madde: 

movakkıt teminat vermeleri lazımdır. Teklif mektubo 2 
ve teminatı movakkate makbuzunun zarf lınm111 ~ 

1&yıh artırma, eksiltme ve ihale kanonunun "g 
zarf uııullle artırma ve eksiltme .. •hkAmıoı gôre "l°' 
mahdar. Bu ahkAma uymıyan teklifler kabal edildi l 

Tekltfnameler yukarıda yazıla gtın ve saatine kadıır 

ti aya valiliğine gönderilmelidir. 

6 - Muvakkat teminat olarak 2490 sayılı kanonda . 
kıymetlerin herhangi biri kabul edlllr. 

3988 14 24 3 13 

6 
24,12,935 ıah gana aaat 15 de AllıncAtı 8 inci laletme ko· Şebeke ameliyata dolaylelle 
mJıyononda Oç ıene için klray• verilecektir. cereyanın 15.12.1935 ıe !aat Parle, 

13 
(A.A) -

lzmir tramvay ve elek· Fransa'da Diplo
tirik sosyetesinden: matlar Değişikliği· 

isteklileri o !i 725 koroolok mu flkkat ttımlnat vermeleri ve 9 dtu 15 e kadar Gazi bul va gazetesi dlplomallar ar 

İIJe glrmeğe kanuni manileri bolonmadığına dair beyannamelerle rında keıllece~i eayın abonele· yakında bazı tebeddüller 

Alsancakta komisyon reisliğine mtlracaatları lhımdır. rlmlıce bllinmek Qzere llAn larak resmen 1140 edll 

Şartnameler Al ancılna komisyondan parasız alınır. 10 14 olunur. istihbaratın• atfen yazmı 
........................................................ 1111!1 ....... """"' ............ ~ ...................................... ..,, 
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tındı 



Kömüriiniizü 

dvar Conson 
alefinden Alınız 

O! ivie~ ~e Şore- ııııııııınHnııuunı• Dok tor •ıııııuıııııııııııııuı, 
kası Lımıted Va- ı A. Kemal Tonay I 

pur Acentası § Baıeriyofog ı·e bultııık, salgın hastalıklar müıalıasım E 
Cendell Han, Birinci Kordon S Bamıahaae iıta11oaa karpnadaki dibek eobk batında 30 .. ,... iji 

§ h eT Ye maayenebaoeeinde 1&bab uaı 8 elan akfam IUI 6 a kadar ı 
Tel. 2448 S butalanm kabul -eder. 

Lon.ıra Batta § Mtlracaaı eden haıtalara yapılm11ı llaımgelea ..ır tahlillt Ye E 
ES mikroekopik muayeneleri ile •eremli haıtalara yapalmuuıa ce•aı p E 

.. GRODNO" .. para 20 ilk S ralea Pnomotorakı maayeııehaaeainde mantaumaıı yapıhr. 5E 

kAnanda Londra, Hal Te An. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Telefon: 4115 11111111111-

ikinci Kordon No. 88 Ticaret Odası Karşısında 

vereten gelip t•hllyede halnna 

cak Te ıynl aamanda Londra 
Te Hol için yak alacaktır. 

LI Hrpool Battı 

Türk Antrasntn 
Semn Kok 

.. FLAMINIAN.. npara 20 

ilk kinaadı LIYerpol Ye Sun. 

ıeadaa gelip tahliyede balana 

caktır. 

OngöOöz Kok 
ıngnonz Antrasnto 

"FLAMN AN .. npura 27 ilk 

ıelip Ll•erpol Ye 

Gl11goy için Tik alacaktır. 

l>EUTSCBE LEV ANTE LINIE 
MILOS •ıpara 16 ilk ki · 

0 Ucuz Fiat. 

Yeni çakan çifte ispiralli 
METALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambular em.sallerine nisbeıen yü:z.de 

:ıo daha a: sar} iyaılıdırlar. Bunu ay sonun· 
tla ödeyecetini: ilk fatura ile kolayca anlı. 
yacakıını:. 

auada Bambarg ve Bremea· 

dea gelip tahliyede balana 

. -
Doktor 

A. HulOsi Alata~ 
iç h11telakları m6tehau111 

Şamlı sokak No. 20 
Telef on 27 no 

) 

t 
l Mehmed Tevfik Onlnnltede D6çeaı, 

(M•TiD Proree&r) 

Elektlrlk, telefon mılseme depoıa n 
Slemeaı fabrikaları m6me11lll 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Peşıemalcılar 77.79 Telefon 3332 

~Ulalar• herg6n 6tledea 
..,ara bakar. 

latikW caddeei No. 99 
Aakan •pullaalll 2 İDcİ kat 

Telgraf • ı S T A N H U L 
Telefon : •9250 

Sümer Bank 
verin Mal Dar Pazarı 

2 Birinci Kanunda Başlıyan TASAR RUF HAF
ASI Münasebetile yalnız BiR HAFTA lçio 

o/o 10 Tenzilatlı reşin Satış 
Başlamıştır 

Birinci 
.Klounda 

Başka sürprizler de hazırlanmaktadır 

Tarihini iyice Ezherleyiniz 
ir Gomrok Mu haf aza Alayı Sat. 

K(). dan: 
ı. _. L bafasa alayı birinci tabar erata lola 
mır gemrea mD 

.,50, 00 .. kile aa ~ eblltme Ue Nlıa ahaacakbr. 

lbalell 20. 12 935 cama glDI ••I 1' de puaport ta ta· 
L 

1 
L mllyoaaada len blaa.caktır. Şart••· uar Ntıa a ma aO 

•eel bergea g6rllebUlr · 
Unaa tahmla edilen flall 15 karat 50 •atim •e latan 
~317 tin 20 karoıtur. 
Teminatı mankkata panll 398 Ura 77 kuraıtar. 
lateklller Tlcareıoclaıında kaydla oldaklanna dair Hılb 
RGltermek mecburiyetindedirler. 
&tanablaııaa lttlrak edecekler de 24'90 •yılı kaaaaan 
lklacl Ye ıçtactl madclelerlade •e tartnamednde JHıh 
•eılkalana temlaata movakbte mektabl•rıaı ihale ua 

... , en"l komltyona Termit balona· 
:JP09 5 9 t .J 1 ' 

Kırkağaç Belediyesinden: 
K.ırkaA•ca getlflle~k »Koca ıo,, IDtMt Ye teıllall: belediye 

lehine en nygan .. ,, dermeyan eden •e en acas flat nren lı . 
teklletae 17,12,985 ıalı gaaa .. ,, 16 da Kırb190 heledl)eelade 
enctlmen buoranda puarbkla ihale edilecektir. 
Mankkaı teminat miktarı 1834 •e ketti bedeli 24453 lira 

79 karattar. btelltlerln belli edilen gln •• ... ue temlaaılan 
Ye •eealkl ile K.ırkapç belecllyealnde bal111UDaları Uta ola· 
aar. ~ 10 12 14 7673·8938 
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i Dr. Zekiii Tarakçı ; 
i Merkez hastanesi Dahiliye Mfltehassıtu 1 
~ İkinci Beyler eobğı TGrk mOuyede ealona lttleallade §1 
~ numara 45. Uuıalarını ôğleden tonn 15 den 18 e kadar İi 
:: k•hal eder. TELEFON : 3806 --

Dr.Operatör ArifYurcu 
Merkez Hastanesi OperatörO 

Bıllalarını her gan 15 18 e kadar ikinci Beyler eokaAı TOrk 
mas.yede ıaloau karııada 7 8 N la muayenehaaeılnde kabul 
eder. Telefon 3893 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANOAIS KUMPANYASI 

"8ERMES11 Hpara 8 2 inci 
ltaonda beklenmekte olup ya· 
klntl tahliye enlkt•n ıonra 
Burgu, Varnı Ye K."-tea~ il· 
manian lota ytlk alacaktır. 

"ORESTES,. J 6-1 IDd •• 
nanda gelip 20 1 lacl kananda 
AnHr1, Rotterclam, Amıterdam 
Ye Bamborg llmıalan lçla 
yak alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINl&N 
0 GOTLAND.. mot6rtl Uma· 

aımısda olup Rotterdam, ilam· 
Guıb, D•nlmaıka •e Baltık 
llm.alın lcln yak alacaktır. 

•·ERLlND,. mot6rtl 14 l 
inci klnaada beklenmekte 
olup Rotterdam, Hambarg, 
Danimarka Ye Baltık limanlara 
lçla yak alacaktar. 
~ERVlCE MARlTIM ROUMAIN 

"PELEŞ,. npnra 18· l inci 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEVTSCl:fE LEV ANJE LINIE 
••1SERLOBN11 npara balen 

Umanımıscla olap AaHn, Rot· 
ıenlı•, Bambarg •e Bremea 
lçta yak almaktadır. 

''IONIA11 npara 17 8 el. 
kAaancla bekleniyor. Bambarg 
•e AnHnten yak çıkaracaktır. 

118ERAK.LEA., Yapara 23 8. 
el klnanda bekleniyor, 27 b. el 
kAnana kadar Aa•en, Rotter· 
dam, Bambarg Ye Bremea lçla 
yak aı.c.kıır. 
AMFRIK.AN ExPOT LINES. 

"ExARCB,, Hpara ıs b. et 
kAaaada bekleniyor Boeıoa, 
Norfolk •e Nnyork için ylk 
alacaktır. 

11ExAMELIA11 npara 17 8. 
el klnaacla bekleniyor, Nor· 
folk •e Nnyork • lçla yak 
alacakbr. 

"RxCHANGE,. Hpara 22 B 

klaanda gelip 19·1 IDCI ki· 
naada Malta, ~ana, Manllya 
n BaneloDaya hareket eH• 
cektlr. Yolca n yak ahr. 

NIPPON YUSSEN K.AISBA 
"TOYOBASBI .. npara 14· 

1 inci ktnaacla beklenmekte' 
olup yakına tahliyeden IOD· 

n oa dok.us birinci khaada 
Y okobama, O•k• Ye Şulaay 
Mojl Umanlerı için yak ala· 
c.ktır. 

llAadakl geUı gldlt tarihleri· 
le nnlanlardakl clelltlkllkler· 
dea acente mee'Dltyet bbal 
etmes. 

Fula tafllllt için lkbad 
K.ordoa'da Tahmil Ye Tahllye 
bln•11 ark•ada FntelU Spereo 
npar acentalJlaaa •lnaat 
edllmeal rica olunur· 

Tele. 2004 • 2005 · 2665 

el kbanda bekleniyor, Nor· 
folk •e NMyork için ylk ala· 
cakıar. 

11ExlWNA,. yapan 26 bel 
kAaanda bekleniyor, NeYJork 
lçla yak alaeakbr. 

ARMEMENT 8. SCBULDJ 
BAMBUG 

••NORBURG11 npara 50 8. 
el kbaada bekleniyor. Aa•en, 

Rotterdam •e Bambarı lçla 
yak alaealı:tır. 

DEN NORSKE lllDDELB& V · 
SLINJE (D S. AS. SPANS· 

ULINJEN) OSLO 
0 BOSPBORUS11 npara 16 

Bel klaanda bekleat1or, Dleppe 
•e Nonee llmıalanaa :ylk 
alacaktır. 

JOBNSTON V ARREN 
LlN~·LIVERPOL 

"JESSMORE,, npara 14 B. 
el khoada bekleniyor, IAnr· 
pal n AaHntea yak çıkanp 
Burgu n K.Blteace lçla ytlk 
alacaktır. 

Çırpı Zirai Kredi Kooperatifinden: 
428 No. h Çırpa alnt kredi koopendfl ambanacla mncat 

195186 kilo pamuk kouAı yedi mluyede kalmellae ıablm 
ıoretlle Ye atık mlsıyede analı ile utı .. çıbnlmıfbr. 

Tallpler .. rtnımeyl çırpıda kooperatif blauındu, &.yıadtrda 
ziraat banka•ndaa ögreneblllrler. Mekıapla leteaclljl takdirde 
adreelerlne blldlrlllr. 

Maftkkat teminat beher mtlaayede kalmelİ için 290 Uradır. 
ihale 16 12 985 paaarteıl gtlatl 181t l' de Çırpıda koopen· 

ti~ blaa11ada icra kılanacaktar. 3942 

Kooperatifimiz demlryola aAragandıdır. 8 10 11 12 13 l' ıs 

lzmir Koltftr direktörlOğftndeo: 
Mangal kömlrtl 37200 kilo 
Klloaa 5 kanıta• 
Tahmini eded 1860 lln 
E«retl lemlaat 139 lln 60 knattar. 
ilk oknllu için :yakanda yuıla 37200 kilo •••pi klmlrtl 

ahnacalu.r. Ba it 1 ·12· 936 tarlht.dea baflamık lsere 20 ... 
için açık ekılltmlye koaalmattar. ikıHtmlye pbllmek iti• 
2i90 No. la kaaanaa tarif etllil belgelerla ıedrllmeel tutbr. 
K.ömara nrmeıe letekU olalar tutna...t•I gk•ek lun ller 
gla K.CUtlr cllrekterlepae, eblltml7e girmek tldyealer .. 
23 ·12· 935 paarteel ıtal ıul 10 dD lZ ,. bür J11bntia 
JUlb eped ı.-..ı He Wrltkle B *91 •••llJ-• ..... w. 



Yirmi beetncl yıl 

No. 6398 

Cumartesi 
t.t;. 14 

81rioclkAooo 19:~5 

Makedonya 
Uavalisinde Yağan Yağmurlar 

dan 20 Köy Harap Oldu. 

Ingil z Gazeteleri Dış Bakanın istifa Etmesini Istiyo 
Anlaşnıa Projesinin Simdi n öldü -- ünü Yazıyorlar. 

Bir Gazete, Ingiltere'nin fAkdeniz'de Fransa' dan Beklediği Müzabere 
Göremeyince Bu Projeyi Kabule Mecbur Kaldığını Bildiriyor. 

~ Yerli lıalyan askerleri merkeplere yük sarıyorlar 

Londr•, 13 (8•dyo) - Bu tere'oln bu projeyi neden kabul 
glokl gaıeteler Laval·Hoar eniğini eöyle anlatm•ktadn: 
projeılnden babı ile hlktlmf'tl - Son h•ftalar zarfınd• f o. 

tenkit etmekte •e etddetll ha gutı bGkt1metl, zecri tedbirlerin 
camlar yıpmaktıdarlar. te•lld edeceği tehlikeyi •~ İu · 

Taymtı gaıeteıl projenin gillz gemtlerloln Akdeolı'dekl 

ıklm blıcığıoıo elmdlden ıa · durumunu, petrol •mbargoıu 

bh olduğoooy azarak diyor ki: nuo yıpmcığı teelrlerl, Mu110 
Lnıl Hoar projeıl ne İtılya llnl'aln bana kartı tlddetle h• 

Ye aede Hıbeılıtın tırafıodao rekete geçmek lhtlmall olup 
kabul edilebilecek mahiyette olmadıtnu F'l'aaea'dan aormqıtar. 
dellldlr. Bu proje tlmdlden Akdenlı'dekl Fraaııı Ayan 
akim kalmııt1r. lnglltere hd· larının klçlk lddla11 haaeblyle 
k6metl bo projenin uyaodara bDyDk lngills gemUerlol ala· 
caıa gıleyaoı ve tee11Clrfln mı1acağı, limınlarda oabt'IJ 
tflmolGol anhyamamıetır. Bu gGnden enel mldafaa tertl 
proje dahilde çok i1I bir Is bıll ahoamıyaca~ı aolaıılmııtı. 

bırakacagı gibi, hariçte dll in· M. Lnal, Fnnea'aın ln~ll· 
gllls de•let adamının ıereflnl tere ile beraberce hareket el· 
kıracak; loglltı merdlltlne olan meıl için bazarhyacağa bir pro· 
itimadı yıkacaklar. jenla Mouollni'ye blldlrllmeıl 

BaglnkCl bueket lagllls al ve Mouollol'nln hunu rı-d · 
klblnealnln anoıuoo tıııma· detmeılol ileri ıQrmOtl4. lo· 
maktadır. Bu do~adın doğraya glltere hak6metlaln elmtH k• 
M. Lnal'la hoıoıl bir pro bol etmek mecburiyetinde kal 
jeeldlr. dığı, M. Lanl'ıa bu huıuıl 

Fakat M. Lnahn hoıuai 91· projeıtdlr. 

slyetl her ne olorea olllln, la Deyll Telgraf; projenin elm · 
glltere keadlelnl dflefloaıete diden öldClğGnG, Çareamba gG 
mecburdur. Kablaenlo Fran· atı toplınacak ulnılar ıoıyete 

•'ya, mabrflm olan nporları elnla de bono gömeceğini ya 
gGıtererek bu projeyi yıpmaıı zıyor. 

,..ılacak blrıeydlr. Deyli Herald dı, Slr Sımoel 
Mornlng Poıt gaseteal, İogll· Hoar'ıa bGtG~ danyıoın ltlma 

1 
dını bybeuljllal ~ ya1mıktı ve 
lıtlfaeıoı lıtemektedlr. Bu •a· 
zete diyor ki : 

Birçok detlet •d•mları ve 
11ylnlır dı Hoar için ayni 
eeyl da.,nnmektedlrlu. Çlinka 
dıeltlt'rl bakanı, ıelAblyetfndt'a 

fazla ileri gltmle •e kabine bu 
eoret le kendi lıte~I b1rlclnde 

bir projf'yl kabule mecbur kal. 
mıoıır. 

Deyll Kronlkt'I, projl'nln lı 

teomfyerek kabul edllmlo oldu . 
ğoudan akim blm111nın bGkti 
metçe memnuniyetle kareılıoa. 
c•~ıoı yazmaktadır. 

Romı, 13 (Rıdyo) - 18 ler 
komlteel ,( mGsakerat ' ve Z"'Crl 

fM. Laval, ıll.:Samuel~lloar 

tedbirlerin tetdldl itinin tehiri 
Roma'd.. iyi bir tHlr haıale 

Dessie Ame· 
rikan Hastanesi 

Adlı ·Abıba 13 (Radyo) -
Bir Amerlklh sabit; Ol!ul bom· 
bardımaoında Amerikan halta· 
neelode boıule gelen haMrı 

teıplte memur edllmlıtlr. Ba 
sabit h111rlıyacagı raporu Üı· 

nnre'ye gönderecektir. 

Cebhelerde 
Stıktlnet Var 

Roma 13 (Radyo) - Mare 
ıal BadoAllo göod"rmlo olduta 
telgraf ta, cebbelerde hiçbir 
deAf,lkllk olmadılıdı blldlr· 
mlıtir. 

getlrmletlr. 
8111 ecnenebl • gHetelr.r, zecri 

tedbirlerin te~dldlnlo kal'i biri 

tekilde mukarrer oldoğooo yaz 
makta idiler. Cenevre'dt'kl ••· 
r.lyet, bo bnaatı tekzip et

ml,tlr. 
Roma'nın Hliblyet sahibi 

mt-blf ili, petrol ambargoen ka 
bul edll&edl, vaziyetin çok ve 
h•met keehedecf'~lol ve lraly11· 
uın tıbdld ve cebir altında biç 

birfey kabul edemlyecetlnl ıcık 
çı lfıde etmektedir. 

Loodra 13 (A.A) - Millet · 
ler cemiyeti mGzaharet blrllğt 

icra komlteıl donkü topl•Dh· 
11ada ittifak ile bir karar en· 
retl kabul etmiştir. Bu karar 

------~-- .. ---·-
lngili: dorıamnası ıllalıada ... 

suretinde, İngiltere hükumeti dar bu tedbirlerin tatbiki 
secri tedbirler mGtecnlse karıı ıuına dnam etmt'ge 
mGeHlr bir bale gelinceye ka· oluomkktad1r. 

................................................................ ~ .............................. ~ .............. ~.~·~· ......................... .. 
Son Dakika: 

Fransız Meclisinde Toplantılar. ____________________ .. __________________ __ 

Sosyalist Parti, Proje Etrafında Kabineden 
izahat lstemej_e_ H!izırlanıyor. 

Parlı 18 (Radyo) - Fraan• Part" ıs (a.dyo) - Bit~ namaaa çabıaltllgı •e maa 
mecllılnde 191 reyo mukabil mG11kereıioe ıon kırar macl Jarla t11rrmclaa ma11111lyed 
:145 reyle bOdce mbakereel· hince Kinde iç ceJee aktedll nadan hiçbir ••kit ayn 
nln baılam111 hakkındaki ka· mek ıaretlle hılanmıttır. Bo IAsımgeldtAtal blldlrmlıtlr. 
rır berlP lilecHI glnd-;-lç ıebeple Fnn11• mecllel bugece Radikal IOIJalhı 
celıe yıpıcaktır. içtima yapacaktır. alaılar IOIJelellnla ltalya · 

H6k6met te ba kararı ka Radikal Soıyallıtt pmrtlıl ıop beılıtao lhıllAfıada her 
bul etm!ttlr. Cemiyetler meı· lanırak hırlci meı'elelerl mO· tarafın bayalyetlnl ma 
eleelne taallak eden kanun 

ukere etmlı Ye beyanname HHı dahilinde bir oslatm• 
IAylhannda yapılan tadllAt, ce- uetrederek 1919 danberl ıolb loomaııoı da temenni etlll 
mlyetlerln fethi lflnln bir da 
ha kabine heyeti umumiye . 
ıinde tetkik edilaıeelnl lcab 
ettirmektedir. Banan için ce· 
mlyetler mee'eleılnln mftısake· 

reel 19 kAnonaenele talik 
edllmtıtlr. Mlttelah IOIJallıt 
partiıl, M. Blum'o Pırtı kararı 
bıkkındı bGk6metten mal6 · 
mat lıtemeğe memur etmietlr. 

Parlı, 13 (Radyo) - 140 
meb'oıtan m6rekkep bir komite 
intihabat uıollerl Oaerlude 1111· 

bıt yıpılmaıını lıtlyecektlr. 

Deniz Silahları 
Londr1, 13 {Radyo)- 8a91e 

aytır1 Japon'laran deniz ıllıtb 

ları için mClıterek asami bir 

hal kabul edllmeıl suretindeki 

teslerl ile diğer deleguyonların 
teslerlnl uslaıı.rmak için beı 

lenen Gmldlerln, dlAer delegaı 
yonlar1n ııerdetmlo olduklara 

itirazlar karıa11nda bfbbDıln 

ıGDmGı olduğuna bildiriyor. 

Macar'lar 
ltalya'ya 
Kıymetli Maden 
Gnoderiyorlarmış. 

Badapeıte, 13 (Radyo) 

Mıcar'iar tarafından ltal 

kıymetli maden ee'fklyatı 

vam etmektedir. Bunlar 
11oda altın nlıan yDıClklerl 
•ardır. 
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B I'R AŞI{ GECESİ 
lımh 'illerin timdi ye k•dar görmedikleri gftzellllue bir taheeer, nyor k: Mt tropolhao openııbın bOtGn kadroeunun letlraklle 'f8 bu oprraoıa 

bıı mugaanlyeel_ olan bllhlrf.ıull gazel yıldız 

MOORE 
ite bun perdenin çok ıe•lleo bGyftk 11ın'atkAra 

f ULLIO 
Tıırafıodao lemeil edilen im ean'at b1rik11ıoda heyecanla bir mevzu ile beraber 
Karmeo'ılen ('Lamour7esı enfaot du Boheme• ile Traviat'dan Biriodiıi Ye 

MADAF BUTTERFLY'io 3 üncü ve 4 üocü: prrdeleri 

(TAYYARE SINEMASI) uda 
AYRICA: FOKS "DÜNYA HABEHLERl-

Mlkt KIDR Kong ile Makine Adamın Bokı Maçı 
SEANS SAATLERi - Her gOo 15-17-19-~l,15 Comartt1I 

13 - 15 talebe ıeanıı, P11ar ta de llAH ıeaaıı. 
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