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Ingiltere'de Fevkalade: Bir Vaziyet . Ooğd11: Bir ltalyan gemisi T. Roşıo Ar&s'ın Diyevi 

Kahine iki Gru a Ayrıl~ıştır. Başha- PFırtınaıdadıı 
0

.. G • Balkan Antalltı V 
arça an ı, ort emı· 

kan M. Baldvin'in istifası Bekleniyor. ci :.:~i~~:~~=::~ .. ;;~k~: .. DünyanınDurumlJ 
ır M. Edeu'in Grubu, Zecri l'edbirlerde Şiddet istiyor. Kahine A7~·1 oıarık lıtauköy adas1ua gitmek • -, 

)arı Arasında ~iddetli Münakaşalar Oldu.~ M. Eden ve .Arkadaşla· üzre yola çıkan halyan bandrah T. Rilştü'nftn Belgrad'da Bir Gece Kalma~ı, H• 
\ rının Çekilmesi Bekleniyor. A. Kamarası Perşembeye Toplanat:ak , (M•ryıa) edh yeıırenıı gemı diselerin icabıdır. Yugoslavya Naibi ile de K' 
'- _, mflthlş bir fırtınayı tutulmuş, Ik M f k S l 

M. Edco, bışııekilet daire· yelkenleri ve direkleri parça nuştu. i nue i ' iyasa arında Mutabıktırla 
el oden hemen Foreyn offlıı'e 

gitmiş, orada ııahık hariciye 

bakanı Sir Con Slmon fle mfi· 

lıiket etml~tlr. 

lanmıştır. Yelkenli gemi; şld olan mesaide mOblm madd 
detll dalgaların tesiriyle Sefe· fedakôrhklar kabul etmişler 'tt ı 

rlblsar sahillerine düşmüş ve gerıel itibarla barışın ve bil 

Mlbal kaptanın idaresinde hu · bassa belkanlarda bnışın mu 
lunao üç tayfa ve kaplan kor· hafazasıoa ne kadar bı~lı ol 

tulmuı,larJır. Dan ~ehrimlze duklarını beynelmilel koofe 

getirilen gemiciler 11erbest hı· l'Boelerda gösıerm!şlerdlr. Yal 

ralulmıılardır. BugOolerde lıı · oız böyle bir elyaeaoın 1'0rld 
ıanköye döneceklerdir. yc'd ., ve Yugoslavya halk kClt 
------ leleri içinde aids bolabllece~lne 

K. Çiyauo 

· ~f. l\lussoli· 

ni'ye Mahrem 

Rapor mu Getiriyor? 

Kahire, 16 (A.A) - Kont 

Clano 1talya'yıa glımek 6zere 

Port Saft'ten geçmlıtlr. Mueso 

Terfii• IW~tli Ams 

kaol olan iki dış bakanı me. 

ııalleriol beynelmllel durumun 

ortaya koyduğu mes'clclf'rln 
teıkikloc baeredecekler ve iki 

devl etlo tam bir teeanad f ik· 
rlnd"n mülhem olan hanı hı· 

reketlerlol tasrih edeceklerdir. 

1. Eden llnl'ye, Mateşal Badeğllo'oon 

B~fgrad 15 (A.A) - MO!yl 
Sıoyadlnovlc bugOo 11aı 13,30 
·da Tı1rlı:fye dıı bakanı Tedlk 

Rtışdft Arae şerefine bir ft~le 

ziyafeti vermtştir. 
Bu mülAkat bir saatten fnla mahrem bir raporunu götftr-

ıGrmDıtDr. Dıı bıkan Samuel mekte olduAu IÖyleolyor. 

Boar'JD ıı~ıht ahHll mft18ıde Kahire, 16 (Radyo) - Mue· 

M. Baldvin (X) deniz konferansr nıuralılıaslarr ile bir nrada.. etmediğinden Perıembe gftnO ııollnl'nio damadı kont Clyano 

M. Eden'den sonra maliye avım kamarasına gldemlyeceğl Erhre cepbeılndeo d6niiıüode 

Belgrad, 15 (A A) - Tev· 

fik Rüşdü Arae ve M. Stoya· 

dloovlç bu sabah saat 11,30 dan 
l 3,30 a kadar gôrOımaılerdlr. 

İki de•let adımı arımndakl bu 

göriiıme eınaaında Türklye'nlo 

Belgrad orta elçlel Baydar ile 

Yugoslavya dış bakanlığı maa· 
vlol M. Martlnatz dn hazır bo· 

Yemekte bara h,_umet da 

undan bıtka Balkan ıntıntı n 
kllçük anlaıma dnletlerlnlb 

df plomıtlk mfimeeııillerl Ye dıı 

bakanlığının ytıkaek memurlın 

hazır bolunmuolardır. 

Londrm 16 ( A.A ) - ,Dally 
Mail gazetesi, beyaz kltalnn 

netrlnden sonra bllhaeea Necı 
tiye ve Moeeollol'ye gönderil 

mit olan notalar dolayleile İo · 
gtlia kabinesinde tlddetll m6 

nıkatıl1t •okua gelmtı oldu· 

Aano yazmıktıd11. 

Loudra 16 (AA) - Dall 
Mıll gHeteel M. Eden ile bir 
çok genç bıkanların ve bil· 

ta ... M. Stınley, Elltot, Doff 
Cooper n Orsmby Goreao ta 

t tlfı etmek taııanorooda olduk· 
luını istihbaratına atfen yaz 

IDaktadır. 

I..ondra, 16 (A.A) - Dally 
Mail gazeteıılne göre M. Eden'in 

lettfaııı beklenmt.ktedlr. Kabine 

erk4oıodın diğer birçoğunun 

da ayol suretle baıreketl bek· 

lenmektedlr. 

Kabine ilr.I guruba ıyrılmı~ 

hulunmıktadır. Biri zecri ted· 
hlrlerd~ daha ileri gidilmesine 

nıuarız olın gurub ki, Bıldvfo, 
Cbımberlaio, Ronclmao, Hoar. 

ftıtlsbım ve bahriye bakanı 

l.ord Mooeell'J ihtiva etmek 
ledlr. 

Diğeri Parla 11ulh plAuıoa 

IDuarı& olan gurubdur. Bu gu 
ruh da, Eden, Elllot, Sıınley, 

Coopcr ve Gore'den mftrek· 

keptlr. 

Londra 1.6 (Radyo) - J~on· 
dr. mehd ilinde deveran eden 

bazı pyial1rı göre kabine içti 

lbaı olmamakla beraber Dov· 

IQlı Sırlt'te, baıvekll mehdi· 
llnde ciddi btr faaliyet hiikftm 
•GrmtııtOr. 

M. Bald•lo, vlllAaındao he· 

la(lz dönmftı olmakla beraber, 

Ptı. Eden'I hemen kabul etmlt 
bir uat kadar mGdavelel ef · 

kardı balaamaıtar. 

bakanı M. Nô•il Çımberlıyn~J eöylenmelı:tedlr. Vlktorya vapura ile ~SGııeyı 
kabul etmlııtr. - Sonu 4 ncii yii:de - lı:anahndao geçmlttlr. 

··~·~·~···~· .... ·~·~·~·.,,···~·~· .... ·~· ... ·~· ... ·~·........-.·· ......... ~ ............................................. ~.~·~· ... ·•·· 
Konseyle Beraber Faşist Meclisi de Toplanıyor 

M. Mussolini Projede Italya Lehine 
Bazı Tadilat lstiyecektir .. 

Konseyin Ayni Günde Yapacağı: içtimada M. Aloizi 
de Bulunacak ve Bazı izahat Verecektir. 

lrıgiltere ve l!'ransa'mn:Roma sefirleri 
Roma 16 (Radyo) - BftyClk lerelade edile· 

Fa,ht meclisi Venedlk 11rayın· mlyeceglol Aa . . . . 
' b fl fl 22 d eabe'olo Ha· Budoglıo ccl1hede ıkı zabııle ko11u~uyor 

da Çarıaın a g n &Ht • e 
M. Ma11tollnl'nlo rlylletlnde beılaıan'ı terkinin 111llb ti · 
toplanacaklar. caretlnl kolıylaıtıracağını, ye· 

Parl11, 16 - Konaey, Çar· nlden nrllecek olan arazinin 

oımba gftnft toplanarak pro· 1891 . 94 protokolandanktndea 

jeyl konuıacak, ayni gftn az olmaktan bııka ltalya So· 
İtalyan faılet meclisi de topla· mali Ye Erltreelni blrlblrlne 

naralı: projeye cevabını buır· bağlamadığını, bu bölgede ltal · 

hyıcaktır. M. Moııeollnt projeyi yan menaftlnlo emniyetsizlik 

tetkikle metgoldftr. içinde bolondo~on yazmaktı-
Roma 16 - hılyan gaze· dırlar. 

telerl projeyi şiddetle tenkide M. Mo111ollnt de, projede ta· 

baılımıtlar, kendilerine az fer dlllt lcraeını htlyerek Fran111· 

bırakıldığını, kendi arzalarlle nın Roma elçisi ile konaımur· 

halya'ya mCltavaat etm1ı hıl- tor. M. Ma11ollnl bazı nokta · 

lun ve Akıam tehrlnln Bıbeı· lar ve bllb1111 1tal7aa komi· 

eerlnlo vaslfelerl hılı:kıada Jza. 
hıt f latlyecek, konıeyde mü· 
temmlm izahat vermek üzere 

Baron Alolzl'yi memur ede· 
cektlr. 

Roma 16 (Radyo) - Ro· 

ma'da, Parl11 teklif t etrafında 

bakam eftren hlr11lı ~eziyet, 

matbuatta muhtelif netrlyata 

veıUe tetlı:ll etmektedir. 

Meaajero gazeteıl: 

"halyı, Parlı teklll 1 etra· 

fanda hlulyatını bildirmemekle 

beraber, Habeolstan'ın verdl~I 

- Şonu 4 ncü sahifede -

lunmoelardır. 

Belgrad, 15 (A.A) - Tllr· 
lı:lye Dış Bakanı Dr. Tnf lk 

ROodft Araa'ıo movaealata mfl 
naıebetlle Vereme gazeteel fU 

utırları yazıyor: 

- Tevfik RaıdG Araı, baı 

ve dıı bakanımız M. Sıoyadl· 

ooviç ile görftımek için Bel· 
grad'dı 24. eaıt kılıyor. Balkın 

antantının iki azHı olan mem· 
leketlerlmlzln zlmımdır oahel · 

yetlerl araenıda Milletler cemi· 

yeti koneeylnln mOhlm toplan· 

tısınıu arf~ıılnde yapılan bu 
doııtane noktal nazar teatisinin 
iki memleketin barışsever battı 

bare'-etlnl teyfd elllğioe şGphe 

yoktur. 
Türkiye ile Yugo! l uya el· 

ban barıoının mOdafaa!!ı için 

Yemekten sonra Tevfik Rlt· 
dil Aras ve M. Sıoyadlnovlç 

matbuat mftmeaılllerlnl kıbal 

etmfolerdlr. Tedlk Raıda Araı 

bu mftoaııebetle yaptı~ı bey•· 
natta: 

- Her defa fırHt dCletDğl 
veyabud hftkO.metler lOzum gôt· 
terdlğl vakit ya\uız Balkan ••· 
tantının azası eıfatlle deAllı 

ayni zamanda menfaatleri ayal 
olan devletlerin mftme111lllert 

eıfıtlle mfiıterek bir hattı ha· 
reket teıbhl hakkında MGıyl 

Stoyıdlnovtç'le f lkfr teatlııl lçta 

Belgrad'Ja durmıktao geri kal· 
madığını ıOylemlıtlr. 

Tevf lk Hüşdft Arae, bu def• 
Belgrad'da lr.almaeını bidlaelerla 

lcab ett lrmekıe olduğunu @iıle 

- Sonu 4 urii yüzde -

Siındiki lzmir'in Altın· ' . 
da Esl{i lzmir ... 

~~-------... --··~-------~~ 
50,000 Kişiyi koruyabilecek Hava 

Sığınakları Yapılabilecektir . .. --Dan, hava hftcumunı karoı sinin mahfuz sığınaklarının bir 

korunma korumu vali muavini hın hacumnnda çok ite ya· 

Sedad Etimin baılı:anhğındı rayaçığı •e mGkemmel hlrer 
eelı:l İzmir hafriyatı yerine git· sığınak olabileceği anlaıılmııtır. 
mit ve mftzeler mftdftrfl S.14 Haber aldıgımıza göre tamir 
hlddln Kantıuın ha'8 sığınığı edilerek birer mtlkemmel hnı 
olmak azere tamir edllmderlnl ııığınağı haline getirildikten 

tek Uf ettl~I yeralh mahzen1,,. ıonra ılmdlkl İzmir ıehrlola 
rlol gezmlı, tetkikat yapmııtar. altında bulunan eski İzmlrla 
Bo etftd de bazı mGbendlelerde bu temcileri ve galerileri halk· 

bulunmaolardır. Bllhısea Me· tın 50,000 klılyl koroyablle· 

Hrlıkbaı• meydanına doğru cektlr. Bu mes'ele Gıerlnde tetld· 

olın k111mdı eekl Uman kılo· kata devım olunıcıktır. 
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Komşu l\[emleketlerde: 

Iran Ve Irak' da Günün TeDya~o 
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H a b e ır o e ır D J 1\. 

lran'da lnkılab ilerliyor. lrak'la Necid 
Inkılab Birliğini Hazırlamaktadırlar. 

Irak kralı: 
Tahran - Tftrklyede oldoğo 

1 gibi, lrandı1 da Arap harf lerlol 
L&tln harf lerlle değiştirme in· 
klllbı mflnısebetlle İran vezirler 
rel&i meb'ualar mecllalode ô· 

1 1 

nemli bir dlyev vermit ve 
hul4aatao ennları aôylemletlr: 

"Bn lnklllb oe İslim lığa ve 
ne de Araphğa kare• bir boen
mettlr. İran dinine değer veren 
bir memlekettir. 

Kılıcın topla, devenin oto· 
mobille, eakl kıyafetlerin yeni · 
Jerlle değlatlrllmesl dinin eaaa· 
lırını taallok et.nez. 

Sonra fea MOalilmaolarıo 

Vezirler reisinin bu nutkun· 
dan eonra İranlı bayanlar deha 
olmdideo çarıaf Jarı atma~· te 
açık gezmeğe baılamıılardır. 

• • • 
lrak'ta: 

Kudüs - FUlstlnlo ntani 
makamları Irak-Necid konnş
m11ları hakkında Bı~dattan şn 

habt"rlerl almıştır: 

"Irak ile Necid arasındaki 

müzakereler ileride bir Arap 
birliğine yol açacak eaae'ar 
ilzerlnde tamamlanmışbr. 

Bo moahedenlo ana hatları 
şunlardır: 

1 - Her iki memleketin 
mildafaasıoda müşterek olmak. 

2 - Akld devletlerden biri 
nln elçlal olmıyao yerlerde 
felerlnlo diğerinin elçisine çe· 
vlrtmek soretlle harici temsilde 
blrleımek. 

2 - Meak4kAtın blrletllrll· 
meal, gGmril .. kolaylığı kanon· 
lınoıo kabof O, pasıporıun 

kaldarılmaaı, ı_,drl&atta uaol bir· 
llğl, etJAh cinslerinin blrlettl 
rilmeal, otlakların mGeterek 
olmHı, hac yoluna mftıtereken 
bakılması. 

Buodıo baeka Mekke'den 

Doğu Afrika
sına Sevkiyat ... 

••••• 
Roma, 16 (Radyo) - PrenBeB 

Marlya vapuru ile, yabancı 

memleketlerden• ge:en 1400 
ltalyan gön6llilad doğu Afrika· 
sına hareket etmlttlr. Geminin 
hareketinden enel bfttün ge· 
mlcJler ve gemtde bulooan1ar 
altınlarını b61ı:ıimete nrllmek 
ftzere kaptana teallm etmlo 
lerdlr. 

§ Roma, 16 (Radyo) - Se· 
1ar Bavleld vaportle Dftk Sana· 
lano ve MoBBolloi'nln ye· 
ğenl Popolo D' ltalya gazetesi 
dlretôrü M Vito Moeeollnl de 
Afrlka'ya hareket etmlelerdlr. 

62 Nlımaralı 
Italyan 'Tebliği 

Roma 16 Radyo) - Mare· 
şal Badoğllo, 62 numarala rea · 
mi tebliğinde dl yor ki: 

Tıkaze charıoda vokua ge· 
len ufak-tefek hAdleelerden 
baaka ıJkre değer hiç bir aflel 
hareket olmamııtır. 

Tayyarelerlmlı, cenub cep· 
heelndr Venegell mıntakaaıuda 
döeman menllerinl bombır· 

dımao etmletlr. 
• • • 

Mogadieyo 16 (Radyo) -

ı· 

lf8retl de dtğlldlt. Çankil: fes 
giyen hırıstlyanlar olduğa gibi, 
pek.Alı tıpkı giyen Mftslftman· 
lır da olabilir .. ,, 

alınan haberlere göre de; yakın 
şarktaki bea devlet, yani Tftr· 
kiye, Irak, lrao, Efgınlsıan ve 

Necid hftkumeılerl ırasında 

akdolunıca.k ademi tecavdz mu· 
ahedeslne glrmeai için N ecld 
hftkô.metf Tftrldye ve Irak 
taraf,ndan davet edUmittlr. 

İıılyın tayyarelerinin bombar
dıman ettikleri mevsller, Rae 
Destı'nın cephesidir. Bombar· 
dımın, Eğell menilerlnde bet 
aaat devam etmiştir. Bn esnada 
Babeı lutaatının attıkları kur· 
ıuolardan biri, bir İtalyan tay· 
yareslnio kanadını kırmııtır. 

Relı bundan aonra kadın· 

hğı temaa ederek, kadınlerao 

açık gezmesini İslAmlıgın menet· 
medlğ!nl, bit lkl ay sonra 
btlkıimeıln çarş>tf ve peçeyi 
y111k edeceğini de ilave et· 

mletlr. 

Yahodl(Harıes) gazeteel emir 
Abdnllahın Bağdadı ziyaretinde 
oğlu emir Naylf le kral Alinin 
luzmın nltanını konoıtuğono 

yazmaktadı~. 

Ammanda da bu nfean ree· 
men llln edllmletlr. 

Sury~ Sınırlarındaki Kaçakçılar 

Bir Casusun idamı 
Moekova 16 (A.A) - Lenin· 

grad askeri mahkemesi SoYyet 
vatandıılarındın Vononıklyl 

caıueloktan dolayı idamı mah· 
kum etmlıtlr. 

Vanasvakl; Polonya'uın Moı· 
kova sefirine eakeri malumat 
aaımıklı itham edilmekte idi. 
Caaoe, ayol zamanda çarhk 

Surye Gazetelerine Göre taraftarı talebe teekllAtı ftyele · 
. ' rlnden bulunuyordu. 

Surye'nin içine AlınacakT Çin'de Muhta-
• riyet Gürültüleri 

Genel Emolyeı dlrektörtımQz rlye'ye alınmalarının da iki 
Şlkril'nün bir hey'etle Berotu hükumet arısında kararlaştırıl · 10 Talebe 
ziyaret ettiklerini yazmıştık. mıı olduğa da ıöylenmekıedlr. öldO, 15 Yaralı Var 
Bu ziyaret etrafında Berut ga· -
zetelerl IJUDları yazmaktadırlar: lngiltere 

Beratı gelen TOrk Emniyet Al , A 
dlrektörl'loQo başkaolığıodaki manya yı vrupa 
Tdrk hey'etl Berat Emnlyeı işleri ile Alakadar 
dlrektörlerlyle temaelanna de· Etmek istiyor .. 
nm ediyor. Görilemeler bak· 

Roma 16 (Radyo) - Ber· 
kında gazetelere biç bir malu llnde İngiliz eef irinin VUbem 

Parle, 16 (Radyo) - Ja. 
ponyanın tecavdzftne karşı 

sllihla mukabele taraf tarı olan 
5 bin mohtarlyet aleyhdarı 
talebe caddelerde nftmaylı yap· 
mıela.rdır. Zabıta mftdahaleye 
mecbur kalmıı, 10 klel ôlmOı, 
15 kfel yaralanmıebr. ihtiyati 
tedbir olarak zabıta kuvvetleri mat aızmamaktadır. Ştrose'ye giderek Alman baş· 

MSavtftlahrar,. gazetesi eun · veklletlol ziyareti, logllte.re'nln sokaklarda karakol gezmekte· 
lırı yazmaktadır: Almaoya'yı A vropa lılerloe dider. 

Yftce komleerllkte Kolonel daha fazla alakadar etmek Deniz Kazası 
Baron ve Emnlyt;t dlrektörO emeline matuf olduğu anlaaıl· 
Boıld Tftrk delegelerinin işti· maktadır. 

' nkfyle bir toplantı yapmııla.r· loglltere, Almınya'nın ulus· 
dır. Yayılan bir habere göre lar eosyeteeiode me~kl almHını 
Tftrk hey'etl, TOrkfye'nlo sını r temine çalıemaktadır. 
Ye iç emniyeti için hududa 
yıkın oturan kaçakçıların içe· 
rlye alınmalarını teklif etmiş 

ı ·u bu zararlı adamlıtıo bir 
llatealol \'ermlıtlr. Listede Haco 

• He kabilesinin de adı nrdır. 

Bey'etle yüce komlaerlik 
araaıoda .konuımalar aôrftp ~it· 

mektedir. Mütemmim olarak 

Çekoslovakya'da Re
isicumur intihabı 

Prag, 16 - Çekoslovak m ... h'· 
nean m,.clhıl Çarı:ıambı.ıya lop· 
lanacak, Relelcnmoru seçecektir. 
En lnnvetU namzed M. Be· 
neadir. M. Beof'efo aeçllmeı,loln 

Dört kişi boğulmuş .• 
Moakrva 16 (Radyo) - Hı 

ze.r denizinde aef er yapan bir 
vaporon kaptanı gemi mtlret 
ıebat1Ddan bir kıemmı, gemi· 
den ozaklaıurmak mıkH· 

dile bir oılapıya blodlrmle 
ve açık denizde bırakmı~tır. 

Şalopa devrilml~ 4 kiti boğul· 

muştur. Tahkikata ba,ıanmıştır. 

' 1 ı Yerilen haberlere göre iki dost 
• 

donya eulhd namanada faydalı 
olacağı ııôylenme ktedir. 

raris'te Şicl
detli Yağmurlar. 

'ıc bGk6melln ddegelerl araaıodakl 
1 1 konoamalar çok samimi bir 

·' d . hava için e )Ürümektedir. ŞI· 

mali Surye'de bulunan bazı 

logiliz Donanması 
Loodra - loglHz donanması 

ve han kuvvetleri 16.19 KA· 
ountıvvelde SIL~aporda aenellk 

Parla, 16 (Radyo) - Şiddetli 

yağmurladın Şarman bendini 
solar yıkmıe ve bir .köprftyft 
ıötftrmGştftr. Bu civarda mG· 

Kamutay Toplandı Yugoslavya : ...... E 
üçilncil Ve Dördüncil Genel Mofet· Bizden508inToO 

tişlikler Hakkındaki Kanun.. Tuz Alıyor !; 
Ankara, 16 ,Radyo) - Kamutay bo~Oo Nuri Conker•tn bae İstanbul, 16 (Ôsel)- Yugotı 

kanlığında toplınmıı 'Ye 3 Oncft, 4 ftncCl genel m4fettlolllderlo lavya hGktimetl, blıdea SO bfJI 
teaklll hakkındaki kanunu mftzakere ve kabul etmletlr. Bn mil · 
oasebetle iç leleri bakanı Şftkrft Kayı, sorulan auallere cevab ton tuı almağı k1rar nrmlatlr• 

Tozların ônemll bir kıamı bo· 
vermlı ve uıan l1ahatta bulonmo,ıur. Kamutay ç1rıambaya top· 
lanacaktır. gGolerde verilecek.tir. .. ' 
Deniz Konferansı iflas 
Bayrağını Çekiyor Gibi. 

Ibnissuut 
lngiliz'lere 
Mukabil Teklif· 

Japon Delegelerinin Müsavat Hak· lerde Bulunmuş •. 
kında ki Teklif ileri Reddedildi. 
Londrı, 16 (Radyo) - Deniz konferaoeı, bugftn de toplan~ 

mıatır. Japon delegıayonu. hayak devletlerin deniz si14blarında 
ta1D bir mftsnat bftkftmran olma1ını lstemlı ise de, lnglllı, 
Fraoeız, İtalyan ye Amerika delegaayooları, bu rılebl kat'i BU· 

rette reddetmlelerdlr. 

' .. 
166 Saylav, Parlamento-

Londra 16 (Radyo) - Faı· 
tan nrlliitn haberlere göre, İo· 
glllz legftderl İbnlaaout ile ko· 
naeurken, İoglltere'oln yeof 
ha~a meydınları ıealı elmeel 
lftzumunı ftıret etmlıtlr. 

İbol11uot, mokabll teklifte 
bnlonmoa ve Hicaz elmencllfer· 
ferinin hiçbir yabancıya lmtly .. 
.ermeden dnlet tarafından lıle• 

Dun APilmaSIIll istiyor tllmeeıat ıstemıettr.tbnt•uut'ao 
~ bu dileğinin kabul edileceği 

B b k D • . K } T fi sanılmaktadır. 
aş a an emırcıs, ra ara ın- y . p t 1 dan Kabul Edildi ve Uzun Konuştu. ~ enı. e ro 
Parlı 16 (Radyo) - Atloa•dın haber Yeriliyor: Çıldarlı par· F abrıkaları . 

ılslne meneub aaylavlaıdın 168 klel, bir ııkrlr lmzalımıılar •e Parla, 16 (Radyo) - Bali· 
padAmenıonun, mutlak ınrette çırşımbı gftoftne kıdır tophln· kalya eyaletinin Bekim ıebrlnd• 
maeını istemişlerdir. ftç petrol fabrikııı açılmııbr. 

Baebıkın Demlrcla, Kral tarafından kabul edtlmlı ve bu mee· Bu fabrikalar maden kllmGrlo. 
ele etrafında koooemnıtur. Söylendiğine göre bııbakan, parlA· den aenede 10 bin ton petrol 
meoıonun hemen feahlnl lıtemektedlr. Kral, bGUln partilerin çıkaracaklardır. Yakında bir 
le•klnde bulandnğa için meı'el,,yl tetkik edeeek •e kendlal b· petrol fabrlk111 daha ıçılacakllr. 
rar .erecektir. .. ' 
Italyan'lar Cenupta Ta

arruza Başladılar .. 
~lk Temasta, Habeş Ordularının Eline Mfl· 

t~addit lıalyan Otomobilleri Geçti .. 
Roma 16 (Radyo) - A.dla ·Ahıba'dao alınan bir habere göre. 

İtalyan'lar cenup cephealode taarruH geçmlıler • ., Habet ordu· 
ılle yapmıt oldukları ilk temastı, Habet kuvvetlerine bazı ıırhlı 
olomobUler ıerkeylemlşlerdlr. 

'.' 
Papa 11 inci Pi 

·Vaziyet Naziktir, Bütün Arzumuz 
Sulhun Başarılmasıdır, Dedi. 

Roma 16 (Radyo) - Vıtlkıo mehafllloden bildiriliyor: 
Pıpa 11 inci Pi, Kardlnallar mecllıloln gizli lçtimıında lrad 

ettiği bir nutukta: 
- İtalya Habeş lhtlllfı Ozerlode durmak letemlyoruı; çlnkd 

vaziyet naziktir ve eözlerlmlılo iyi anlatılmamııındın v J mnga· 
letaya sebeb olmasından korkmaktayım. Blılm en b4yflk arzove 
dileğimiz, bu bnlı eavaeıo biran evvel bitmesini görmektir. 
Verdiğimiz naalhatler, söylediğimiz sözler hep ıol tefsir edllmletlr. 
Cihan umumi ef kArı, bizimle beraber sulh istemektedir. HGand 
niyet sahibi her ferd aoihe taraftardır. Biz de bo sulh emelle· 
doln tahakkukunu dilemekteyiz. Bfttftn dnalarımıı ıolbon tekrar 
teslal herine mftetenlddJr.19 demlotlr. 

Roma 16 (Radyo) - Papı, muhtelif memleketler için yeniden 
yirmi kardinal aeçmlıtlr. __ ....... ~ ............. __ _ 
Galata Postanesi vezne
darını o Cesedi . Bulundu. 
Veznedarı öldftreo, Dişçi Mektebi Birinci Sı· 
uıt Tal~besinden Abdullah ve Arkadaşlarıdır. 

leıanbul, lo (Özel) - fJirkaç gQn euel aoç• Mehmet! ve eski 
çırağı ve balen Dieçl mektebi birinci sınıf talebesinden Abdullah 
taraf larandao iftara davet edilen ve o gftndenberl ortadan kay· 
bolan Galata poataneıl veznederı Hfteeyln HOanQ'nftn ·ceaedl, 
Ayaepata'da bir dere kfloarıoda balondu. Hftseylo Bftanü'nftn, 
Aptnllab, aeçı Mehmed ve diğer bir ırkadıtı tarafından ôldürOI· 
dftifl tespit edildi. Hılen mevkuf bohınıa Abdullah, cftrmClaQ 

lzmir Gom
rokleri Başdi
rektörft Geliyor. 

1ııanbol 16 (ôzel) - hmtr 
gGmrftklerl bıtdlrektllrlftğdnue 

atanmıı olan Seyf 1, yeni me· 
mnrlyetlne bıtlımak ftzere bo· 
gao İzmlr'e hareket etmlıtlr. 

Turizm 
Hey'eti Anka
ra'da Toplanacak 

Ankara 16 (özel) - Turizm 
hey'eat, gelecek Cuma glntl 
burada toplanacak ve ıurlım 

için tanzim olunan ltylbıyı 

tetkik edecektir. 

Şiddetli Zelzele 
Londra, 16 (Radyo)- Loudr• 

raaatbıneaf; Yeni Zelltnda'nın 

1000 mil tlmıllnde tlddetll bir 
zelzele kaydetmltılr, 

Fransız 

P arlamentosunds 
Bndce MOzakera-
tına Devam Edildi 

Pırla, 16 (Radyo) - Frıneıı 
p1rlamenıosonda bOdce mGza· 

kerıtı bogOn de devam etm!etlr. 
Sabahki tnplontıd• bftdc,.nln 
madrlelert iiuriodt! bozı mft 

nakıışalar olınue v~ hu miin" 

kaşaiara f innDı! bakanı M. 
Renye cr.uh "'"rmletir. ô~ı,.. 
den ıkur•ki ıoplantı, 88111 l fl 
boçokt• tıa,lamr11 ve saat 17 
boçoğ• kadar sürmOşhlr. Bı• 

toplantıda, i bak~olı~ın b1ld· 
ceai ta1dlk edil nıl 1ti r. Dıe leleri 
bakanlığının badctJef . mftzaker" 
oloourbn, ba~bttkan ve dı ı 

leleri bıkını eıfatile M. IJual 
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Ş E H 1 R H A B . E R L E R i Asorıaıika~:ıar Karı-Kocalar Arasında 
Adliye dairealnln ônilndt>, 

nıabkemeden çıkmıı bir brı 
koca, hilA kavga ediyorlardı . 

Erkek arabdı, kadın beyn. 
Kadın, ellerini kalçasına da 

yıyarak ve baııoı iki tarafı 

Ballı yarak; 
· - Göziln körolıun lnıallab, 

karayüzld koca arab senin! 
OJye bağırdı. Erkek, iri göz 

rlol açtı: 

- Ulan elrret acuze!. Senin 
yüzOn beyaz amma, onyedl yıl 
aenlnle geçindim, bir defacık: 

kızarmadı. Bey z oldun da ne 
marlf et işledin san ki? 

Cevabını verdi. Kadın kııdı: 

- Ya sen, ya eeo! .. Kızarean 
ıda belll mi olur 11 mendehur!.. 

Diye bağırdı . Uzakla~hm ve 
dü~üoüyorum: 

Hallİı olan kimdi acaba?. 
• • • 

Erkek akşam üstü eve 
bir suratla gddl: 

- Yahu -dedl işler 

fena!. 
Kadıc başını kaldırdı: 

asık 

çok 

- Aman Allah aşkına, bul· 
dun bul4on da bono şimdi mi 
ıOylOyoreun?. Ayol bayram ge· 
llyor, böyle şey ıöylenlr mi 
biç?. 

? ? ? . • 
• • • 

DJğer bir erkek eve, dferlnl 
sallıya sallıya girdi. Zevcesi bo 
ıallaoan eller1ı haklı ve derhal 
kaşlarını çattı: 

- Bani benim şapkam? 
- Param yoktu da ala 

madım .. 

- Gördftn mü?. Ben 
demiyor moyom ki, ııeo 

sevmiyorsun .• işte lsbatı!. 
• • • 

Hna 
beni 

Bir erkek hiddetle, zevcesine 
ııeılendl: 

- Bayao, bayan!.. Çocuğa 

bakmıyorsun.. Her tarafı pislik 
içinde.. Ytyecf'Alne dikkat et· 
miyor ıun, bu nasıl şey? 

Zevcesi kaşlarını çattı: 

- NaokörlOk ediyorsun bay, 
lıten döoQnce çocoğun temizli 
ğl ile ŞUBD, buım il.e bir ker~· 
clk le ıen al4kadar oldun mu? 
l,e yeti,mek için ıababları 
palas pandırae kooıcığına bir 
kerecik: olsun 
temizledin mi, 

yaptın . mı hiç?. 
Erkek, içini 

lğdl ve mınah 
ıalladı: 

ÇO<'Dğan 

söyle, 

çekti, 
menalı 

altını 

bunları 

başını 

baeıoı 

- Hakkın var, unutmuşum .. 
İşe gltmekllğlm bile kabıbaı! . 

Çimdi/; 
--~~~~-.... ~~~~~-
Yeni neşri)·at .. 

Yeni Adarn 
Bu ağırbaşlı ve olgun kftltür 

mecmuamızın eon ııayıeı da gel 
mlşllr. Mecmuanın muhteviyatı 

gftn geçtikçe zenglnleşmelr.ıe 
Ye f lklr sahasında yaptı~ı iş 
ve mdııbeı çalışmaeı gittikçe 
artmaktadır. Bu nftıhada İemall 
Hakkı 'nın, N urollah Ataç'ın, 

Z. S. Gthen, doktor İızeddln 
Şadao, doktor Euad Sabih, Ta· 
bir Sıtkı ve diğer bazı mOnev· 
verlerln yazıları ile Yeni Ada 
mın 11&10 den~ erlne 41d btr 
HAvesl ve hu meyanda Namık 
Keoıal'e ald bir batıra vardır. 

Okurlarımıza tavsiye ederiz. 

Gilrhüz Türk Çocuğu 
Çocuk: esirgeme korumu ta· 

rafından çıkarılan bo mecmua· 
nın 107 inci Hyuı da çıkmış 
hr. İçinde kıymetli yazılar var· 

dır. Okurlarımız ve çocuklu 
Aileler iıtlfade edebilirler. Tn· 
ılye ederlı. 

_ - ve 1'uriog Kulüp 

üzümleri
mizin istihlaki 

--~···:.m·---
Knltnr Bakanlığı Her 
Yıl 30 Bin Kilo Alacak 

TGrkof ls'çe iç memlekette 

üzüm istlhl4klnt temin için 
vaktlle orduda ve kftlttlr mftce 
ıeeelerlmlzde yılda muayyen 
miktarda üzümftn talebeye ~e 
aekf'r~ tatlı yerine verilmesinin 
iP.mini için alAkadar makamlar 

nezdinde teşebbftslerde buh · 
nulmoşlo. Olln Türk of ie mer· 
kezlnflen lzmlr IJUbeeine gden 
bir blldfrlmdf', KOIHlr belı:aolı 

Panayır Kültürpark lçiııe Ahnıyor. Hayvan Nak-

Ek . B -k ~1 .., T•• tiye Tarifeleri. 
on om ı 1 a an ıgı . u C· Canlı bay:~ ~:vklnde tatbik: 

car ve Saıı<tyicilerimiz :::;~~~::.n:~::.;::m;:k::.~:: 
et flatlerlnln ytıkaek bulunma· 

i P .). n Bı· r E . v dı· sına ve gerekse ihraç edilecek 
":>" mır er hayvanlarımızın maliyet f fatfne 

-----• mftblm tel!irler ika ettiğini gö· 
Panayır fail komitesi toplan toplu bir halde yerli ve yaban ren T6rkof Is; bölge dablllndekl 

mış ve komiteden ayrılmak cıların gözil önüne koymak Ticaret Odıiları vasıtaelle tatbik 
mecburiyetinde kalan İş BanlLHı vazifeelle korulmuş olan mlllet edilmekte olan bu tarifelerin 
lzmi r şabe~i eski müdürü Fi ler nası İzmir panayırında bu indirilmesi hakkında mCitalt"Blar 
ruz'on yerine Tür kof l!l İzmir yıl tlcatet ve aaoayltmlzln çok toplamağa ve tetkikler yaptır 
şubesi r.skl mi\dilril Ftruz'un mabdud bir şeklide temsil edil mağa başlamıetır. 
ycdoe Türkof i~ hmir IJUbeAI dlğl görillmilştür. 
yn dlrP.k1örü Ilııbm\ ~rıınd'ı Ekonomi bakanlı~• gl"lecek y ağmU r 

seneki panayırda dışarıdan ge 
lecek ~cıı .. bl firmalarla ziya· ve Çam111~ .. s,.cmlştir. 

Baebakemmu: fdmet lnönü 

Kongresi Toplauıyo 
lımlr ve çevreelodekl lırl 

şObretlerl acunca helh•ıı 

olan Abide n antlkhelerl k 
romık, bunlar bıkkındı h•l 
mııda ıevgt oyıodırmak, y 
yımlıar yapmak: ıtbl gOı 

amaçlarla 1927 yılında koral 
n bo yöndeki çah1ma11 i 
bdyüklerlmlıln ve dıt ftlkede 
Turizm ve Ark:eolojl 
ıelerlnln takdirlerini 
İzmir ve bavallel 11arıaıl 
muhipleri cemiyeti ile Türkl 
Torlng ve olomobll koli 

İzmir komiteelolo genel t~ 
lantılan 17.12.9:~5 Salı g6 

caat 16,30 da Balkrvl ıal 

nanda yapılacaktır 

Yalan Mı •t 

ğının muhtelif okullara dağıtıl· 

mak üzne bıı yıl dahil olduğu 
halde bn yıl otuzar bin kilo 
Ozüm alar.ogı blldirHmfşılr. 

(:. H. P .. 
nün emir ve arzularına uyularak 

bu yıl Anıuloedl fuarın Kültür 
parkta lf'Sls r.dllmP.ei kabnl edil 

retı;iler~ bOtün mabıulAt Vd 

roamolitımıztn IAylkUe tanıttı · 
rılabilmeef, herşeydf'n evvt"I 
Hlccarlarımızın ve Aaoaylcileri · 
mtzln panayıra ~ö~tf'recekleri 

umumi alaka ile mGmktın ola · 
cağından 936 mill.-tlt!r ara•ıı 

Oüo 1abab ve sonra faeı la 1 

larla şehrimize ııftrekll yağ 
Liman idaresi 
Belediyeyi Yalanhyo 

Mecidiye 
Ocağı Açıldı. 

C.B.P. Mt>cldly11 ocağı Halil 
Rlfat paşa caddeılndekl yeni 
blnıya nakledilmiş ve ocağın 

açım töreni bfUOn ocak: ftyele · 
rlnln lştlraktle geçen pazar 
akşamı parlak bir şekilde ya

pılmııtır. 

Törende pntl nahiye Oyeel 
Raif Gray ile ocak yönkorala 
üyesinden İrfan Akmaneoy birer 
ıôylev vermişler ve ocaklılar 
coşkun tesahOrat yapmışlardır. 

Gençler, Ata•Orke ve onun 
değerli arkadaşlarına olan bağ 
lalıklannı bir kere daha gös· 

termlşler ve bu 11rada oca~a 

yüksek yardımlarını eelrgeml 
yen Flllbeli SOleyman oğla 

NBZml ve Salim oğlu Mehmede 
ve araba amili .Mehmed'e te· 
şekkiirde bulunmuşlardır. 

nılştlr. Bu iş için ııarfı lazım 

gelen paranın belediye fen he 
y,.tf 1 arafından trsbh edilerek 
afd olan yüksek makamlara 
bUdlrllmf'k iizf're f'D kıııa bir 

zamanda komiteye verilmesi fçt"n 
teşebbü!lle bulonulac11ktır. 

• • • 
Memleketimiz mah@ollerlne 

dış pızırlarda yeni alıcılar ka 
zanmak ve ayni zamanda Tür· 
klyenln ekooomeal, eodQeıriyel 
ve k61Uirel varlığının ve her 
ıeoekl tekamül ve lnldşafını 

' Jzmlr panayırına mıoıakamız 
dablltodekl tOccar v., aanaylcl 
lerln f~tlrak ve teşvikleri için 
etmdlden IAzımgeleo teşebboıı 

lere gfrlşllmeelnl emretmlttlr. 
Sona dair bfttftn dış ve iç 
kollara da tebligat yapılmıştır. 

Bakanlığın bu bildiriminin ıa · 
naylcllerlmlzle taclrlerlmlz nez 

dinde derin bir alAka ile kar· 
şıla~acığı muhakkaktır. 

Türkiye ve Hollanda 
üzüm, Pamuk, Arpa, Badem, Ceviz 
Vesaire Almak için Moracaat Edildi 

~~~~~~---.~~~~~~-

morlar yı1ğmışt•r. llo yüzden 
şehrin buı ynlnl ıu ahında 

kalmııea da te:rılzlettlmlıştlr. 

Sulardan bllhHııa Teprclk ve 
yangın yulndf'kl ıokaldar ka 
hn bir çamur tabakaeı altında 

kalmıştır. 

Birincilikle Bitirmiş 
Belçika 'oın Llyej şehrinde 

ftç yıldanberl kimya ve şeker 
mOtabaeeııılı~ı ıabıll etmekte 
olan Batıan Tahıln o~lu Mf'm· 
dub Receb, tahslllnf blrfnclllkle 
bitirmiş ve şehrimize dOomftş · 
tOr. Kotlolarız. 

Vilayet Daimi 
Encftmeni 

VUAyet daimi encQmenl dün 

öğleden evel vali muavini Sedad 

Erlm'ln ~·~kanhğında toplan. 
mı~, vllAyet işleri için önemli 
bfrt;C'k kararlar almıştır. 

imar planları 
8 o ll an da' da o lzmlr TOrkof lıı 

şubesine gelen bir mektupta; 
Ho\landa t6ccarları tarafından 

mıntakamııdan pamuk ııatın 

ahnacığı bildirilmiştir. Bunun 

tarda pamuk ve arpa almak 
letedilderlnt Türk of fse bildir- Kadastro Fen 

İmar planlarının bundan son 
ra tHdlkl için doğrudan doğ· 

roya Nafıa VekAletloe gönderH 
mesl ve Vekaletçe planın talJ· 

tikinden sonra lıe başlanabilece~I 
VekAletten vllAyete bildirilmiştir. 

Varidat M ndürlüğft 
Varidat mddOrtl Aldf 'in eli 

lıten çektirilmiş olduğundan 

açık bulunan mftdürlük vazf · 
feılol vekaleten Tilkilik ışubed 
tahakkuk baımemoro İsmail 
Haklu'nın ifa etmesi Maliye 
VekAletlnce muvafık görülmüo, 
emri gelmiştir. 

için: 
1 - Mıntakamızda yetişen 

pamuklardan üçyüz gram ağır· 

lığında flç nflmune, 
2 - Her ftç nevi pamuğun 

yelleme ve Bollaoda'ya teslim 

edilme zımanıuıaı bildirilmesi 

istenmiştir. 

Ttlrkof lı fzmlr şubesi bonı 

cevab vermiş ve ihraç lmkAo· 
larıoı araştırmağ• bışlamııtır. 

Hollanda'h tftccarlar; İzmir· 
deki tüccarlardan mOblm mlk· 

mlşlerdlr. 

Polonya'dan şehrimiz Tar. 

kof lıloe gelen btr mektupta, 
Polonya'nlD k~r yıl İtalya'dan 

üç milyon liralık badem, ceviz, 
kuru Ozftm, 750 bin liralık 
tlltiın ve 750 bin liralık bam 
ipek ithal ettiği, zecri tedbir · 
lerln tatbiki dolaylıılle Poloo

yanın bu maddeleri memleke
timizden almak istediğini bil· 
dlroılştlr. 

Tür kof le İzmir oobeal bn 
maddelerin Polonya'ya memle· 
ketlmlzden ihracı için tetkikle . 
re başlamışlar. 

(TAYYAR E S 1 N EM AS l)nda 
--, 

BiR ASI( GEEESI 
' Jzmlrltlerln şimdiye kadar görmedikleri gftzelllktc bir şaheser, Nevyork: Metropolltao openıının 

b6tftn kadrosunun lotlraklle ve bu operanın baş mugannfyeel olan bllhir sesli gftzel yıldız 

GRA CMMRE ile beyaz perdenin ,en .çok TULLIO CARMINTI 
sevUen bOyük ean atkarı 

Tarafından temeli edilen bu Hn'at harlkHında heyecanla bir nıevzu He berabt'r Karmen'den 
"Lamoor eat enfand Je Boheme" ile Tnvlat'da blrlnclet ve Madan Butterf ly'in 3 ve 4cf1 perdeleri. 

AYRICA •• Folu ( dftnya haberleri) - Mlkt Klng . Kong Ue 
ile Makine adamın boka maçı 

Memurları Arasında. 
İzmir kadaatro fen amiri 

Şef Sk: Ankara kadaııtro fen 
amirliğine, İzmir fen amirliğine 
İetanbol kadHtro fen memur· 
larındao Ref lk Halid, iz mir 

fen memurlarından Zeki Hıy· 

dar Manisa kadaatro teışkl'Atına 
naklen atanmışlardır. 

Hububat Alacaklar 
A vostorya hflluimetlnce Tür 

klye'den hububat alınacaktır. 

Tlrkof ise gdeo malumat ftze · 
rlne ofle; hububat tüccarlarını 

bundun ~aberdar etmiştir. 

Ekıııeklşi 
Şimdilik Nark 
Ucuzlatılamıyor .. 

Dfto ekmek meı•eıeıl için 
belediyede bir toplantı olmuş 

tur. Son gOnlerde on f latlerf . 
olu vaziyeti tetkik: edilmiş, 

neticede f latlerde tenzil olma· 

dığı aolaşılmııtır, Bu suretle 
ekmek narkında tenzllAt ya· 
pılmasına şimdilik lmkio gö · 
rülememlştlr. 
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l're=a LHA M IES)A T~ienfoemna:sı2o5d""a,;~ re u G naan Nı Pamuk Alacak .. 
~ ~ v lg) \\:JJ Eıılooya elçillğlmlzden Tftrk· 

1 O ı 
of ise gelen bir mektupta her 

Goee nu·· yun arı yılharlçtenEetonya'ya7mllyon 
kronluk, yani iki milyon Türk 
llraeı değerinde pamuk ithal 

En neflı muelkl ve çok zevkli, eğlenceli, neş'ell bir mevzu gösteren büyfik f tim .. 
Baş rollerde Alnıunya'nrn en çol~ set'İ/en yıldrzlan: 

Adolt Vohlbrük .. Renate Mnllcr .. Georges Aleksandr 

Ayrıca: Paramunt Jurnal'da Dünya Havadisleri 

edilmekte olduğu bildlrllmlttfr. 
Bundan başka hayli miktarda 
yüne de ihtiyaç vardır. 

Yalnız pamulı: olaralı: Torlı:I· 

ye'den bir milyon kuronluk 
mal ahnacaluır. Dona dair 
T:llrkof lıe maltlmat gelmleılr. 

Hinci kor.tonun Paeaport v 
por f;ıkelesl kar11ıeına dft!J,.n 
Cumurly.-t meydanına doğr 

~iden kısmının dö,emf'leri ha 
kında Sıtpao arkadaşımız bt 
yazı yazmış, hel,dlye buna C• 

nb vererf"lı:, bu tamlrahD 1 
man ldaresiue dftştOğünO, Uma 
idaresine mftteaddld defal 

yazıldığım bfldlrmlotl . Balbak 
idare aksini iddia etmekledl 

Bu huıosl• bize 
gônd~rmlştlr: 

ikinci kordon 
onarılması işi için Izmlr .. 
baylığının 14 121935 t•rlh 
ve 6398 aayılı gazetenizin 3d 
Hyfaaındakl cevabını okudum 

Şehir plinıoa gc'Sre ikin~ 
kordon otoz metreye ,;enfeletl 

lerek eski şeklini değlttlrml 

ve tamiri bize dOşen ahı met 
reden sonra yirmi dört meır 

ilk yerin yapılmasnıı bekleme 
ılnde bir 
rektlr. 

Jkfncl kordonda onarılma 

hl ıe dtlşen yerler dOşemeılnlo 
birine• kordondan ç'kan taıla.., 
la euılı eekllde yaplırılma11a 

kararlaştırdık. Bu iş içta gere 
ken teylerl de hazırladık. Şar 

baylı~a iki ay önce yazdı~ımı 

zın cevabını beklemekteyiz 

Bu ynımmn gaaetenlzde ye 

bulacağını umar, Hygılarım 

ıonarım. 

lzmir Vali Muavioli@ 
İzmir nll nıoavloll~lne Ba 

lıkeıfr vali moavlnl Ekrem'I~ 
atanaceğı hakkında bir flJI, 
vardır. 

Şef kat Alanında 
Bayramlaşmalıyız. 

Din bayramlırında yapıla• 

kotlolama ve ziyaret maıırafla 
rını Çocnk E81rgeme lı:urumaa 
vermenizi rica ederiz. 

Ricamızı kabul edenlerin ad· 
ları bayramdan önce Genel 
Merkez tarafından gazetelerle; 
neşrolonacak, bu ıuretle iyilik 
ıeven loııanlar doıt larını kotla 
lamış •e doularının kutlulam 
ve ziyaretlerini kabul etmlt la• 

yılacaklardır. 

Yurdumuzdaki yokııol ynra· 
cuklar için çok: değerlt olacak 
olan bo oıulfto benlmıenmealal 
ve yayılmaıını dllerlı. 

Aokara'da bulunan genel mer 

• ez tarafından elmdlden pan 
alınm•ğa batlanmıo1ır. ~ 
R•maıao bayramı 27 81rlacl 

kbun 935 cama gtınlae nlt• 1 
lamaktad1r. D. S 
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Vazi.reı Doğdu. 
apolyon Bonapart'ın Maceraları 

'81RINCI KiSiN\ - HİND YOLU 

····-- Baştarajı 1 inci sahi/ede -
Londra efkarı umumiyeel 

ltılyao· Babet mes'eleslyle ve 
~beyaz kltab,, He meegoldilr. Sizin pek hev"skar 

adüğönfiz Mıeır seferine ge 
linet-; dış l~lerl vekilinin de 
rnuve(ık gôrdüğfine göre ben 

ren baeta ol rak ha te Uf t ka 

.hol :ediyorum. Arkadaşlerımın 

da bu pl4oı preoel h fllburlle 
&bol edeceklerine kuvvetle 
anflm! 

Bu sözler, generalin yOzfi 
ınfin tak:allOs etmiş odaleleriol 
yumuşattı ve batt4 dudakların 
da bir memnuniyet tebeesQmfi 
bile husule getirdi! Çünkü, 
diğer paşaların da Barras'ın 

f f krine kolaylıkla iştirak ede
ceklerini çok iyi biliyordu. 

Borras, Napolyon'da husule 
gelen bir tahınüle dikkat ede· 
rek eözOnfi şu suretle bitirdi: 

- Bana binaen şu ondan 
itibaren kendinizi müstakbel 
Mısır seferi haeknmandaoı ad 
ve telAkkt edebllirelolz!. 

- Tam eeliiblyetle mi? 
- Evet. Tıım ve kat'i s ıa . 

hlyetlerle ... NoBıl, general mem· 
non oldunuz mu? 

Ehramların müctakbel 
- Evet, hem~ehrl! 
Dedi. 

fatihi: 

Ve birden a=eblleşerek: 

- İki ay sonrı, Tulon'dan 
ellibln kişilik bir ordu ile 
earka hareket edeceğim. llk 
hamlede, bana bir üssfibahri 
teşkil edecek olan Mıha eda· 

eıoı zaptedı!ceğlm . Onbee gün 
içinde 1skeoderlye'ye askeri eri. 
mi ihraç edeceğim. Hareketim· 
den ftç hııf ta sonra l\f ısır 
Memhik,erlol mağhib ederek 
Kahlre'ye zafer takları kora· 
cağım. 

Dedi. 
Barras: 

- Fakat, dedi, yolda Nel 
soo'oa donanm11ına görünme· 
menlo imkanını bolıbtlecek 

misiniz? 

- Ben yıldı?:ıaun bu işte 

hına yaver olacağına eminim. 
Napolyon bo ıııözlerl öyle 

bir tavırla söylemiş idi ki, btş 
direktör, bu Korelka çocoiu . 
non fevkalbe~er bir mahluk 
olduğuna bir daha inanmak 
mecburlyetlnde kaldılar. 

Napolyon, direktörlerin ya · 
nandan memnun olarak ayrıldı. 

İtalya zaferinden eoora bOtfin 
milletin tanıdığı kudret ve 
dehasını direktörlere de tasdik 
ettirmek bir muvaffakıyet de
ğil miydi? Artık hedef ine ,.. . 
rıyor demekti. Hem öyle bir 

hedef ld, bo, yalnız 1ngllfz'lerf 
Bfodlstan'dıo kovmak değil, 

bütiin cihanın hliklml mevkUne 
geçmek demekd. 

İtalya zaferi gibi bOyilk htr 
zaferden sonra Napolyon Hraya 
poıtu serebilirdi. Fakat o, Ra 

rayda yaelanmak değil, çalış · 
mak, zıfrrden zafere koşmak 
için yeni faaliyet sahaları ara 
mak istiyordu. 

Bu diJşılnceler ve muvaffa 
kıyetkn doğan zevk içinde 
giderken, Tarnon ve Vojlrar 
sııkaklarıoın teşkil ettiği k6~ede 
bir araba-lan loen koyu renkli 

mantolu ve başında kulakla· 
ııoa kadar geçmiş ~eoiş bir 
şapkı bulunan bir adam tara · 
fından tııklb edildiğinin farkına 
blle varaıadı. 

Bu mftteceaafe adam, Nap,. l· 
yon'u bOy6k bir maharetle 

adım adım taklb ediyordu. Bo 

taktb, Napolyon'un Vlktu r eo 
kağanda '6 numaralı büyük 
kapı 6nfiqde durmoıııına kad r 

de vam etti. 

Napolyon, kspınrn ağır tok· 
mağım bir defo vurdu; bu tok· 
mağtn çıkardığı ses, içeriden 
kubbeli bir m,ııhzenden gelen 
sesler aksini yaptı. 

Bu tokmak darbesine hiçbir 
kimse cevab vermedi; Nopolyon 
eabıreızlı k ve seablyetle ilk 
hore ~eti bir daha tekrerladı, 

fakat nal ile.... Hiddetle kaldı 
rım Ozerlnde döneceği sırada, 

bfiy fik kapının ağır kanadların 
dan birisi açıldı ve eıçen BU· 

ratlı bir beril peyda oldu. 
Bu adam, bn blnanan kapıcı 

eı idi, Ncpolyon'u hemen ta · 
nıdı vr: 

Generaıl, dedi, efzi şo 
anda biç b"klemlyordok. 

Ballodf'o belli, hayvao 
herif!. 

NApolyon içeri glrlb büyilk 
kıpı kıpınırken, uzaktan bu 
sahneyi tamamen eeyrcden es 
rarenglz ıdam da : karanhklar 
uraıında kayboldu. 

- 2 -
Bir lıırsız nıt? Bir casus mu? 

Yoksa bir a~ık mı? 

Ônfinde adam akıllı einlrlen · 
dlğl kapıdan girince, Napolyoo 

komşu evler arasına eıkıemış 

bir rutubetli geçtdd~o, seri 
ııdımlarla ilerledi. Bu gtçld, 
eonlora doğra bir ııevl avlu 
halini alacak eekilde geni şif. 
yordu. Nihayet, ortasında iki 
kaılı bir köşk bulunan bir 
bahçeye lokılib etti. 

Nııpolyon biraz durdu, köşkft 
dikkatle seyrenl; köşk: mutlak 
bir karanlık içinde bolunu· 
yordu. ~apıyı ıçmak için yap· 
tığı gürOltü, hiçbir ldmıeyl 

rahrtsız etmirı görQnmOyordo. 

Dış pancorlırı kapalı bulunan 
bir bpıya yıklaetı. Bu k pı 

salonun kapııı idi. 

Nıpolyon ualıktan baf lf bir 
ıeık sezer gibi oldo; ıonra 

içeriden yavaş ıııöylenen bir 
takı~ sözler de doydu. içeride 
aynl zamanda hah üzerinde 
yQrftyen bir insanın ayık: eeılnl 
hl88ettl; baştan hıea sinir ve 
dikkat keelldl. Gözleri parlı 

yordu. 

Fıkat blrdr:o hnınle gelen, 
yelıı ve e&ıem ifade eden bir 
hie, ha parlaklığı birden sön· 
dürdO. Biran evvel lkametgA· 
hına vermek fçln pek eabıreız 
lık gösteren general, şimdi, 

hareketten kesilmiş bir halde 
oldago yerde durdu, kaldı. 

Nasıl bir hadise veya man· 
zara ile ksreılrşacağını bite 
düeilnemiyordo. 

Evet, Nıpol1on 

hata Aeılu ldl... 
Jozefln'ln 

İtalya eeferlnde bu kadın 
Napolyo.o'ı ne kadar k:ı kançlık 
hiddet ve asabiyet sahneleri 
yaşatmıştı. Milan'a, bu kadın 

yüzünden ietemiye istemtye ve 
Barras'ın üet üste verdi ğl emir 
lerle ghmlı;ıtl. Barrus o zaman 
danberi Napolyon'un Paris'te 
kalmasınd n korkuyor, buna 
reğmen de genç comarlyetln 
mokaddınatını gene onun eline 
veriyordu. 

- Sonu Var -
~~--~----------

Be nal evzad 
lzmlr eaylavı Benal Nevzad 

şehrimize gelmletlr. 

Loudra 16 (Radyo) - Jn . 
gıllz bahriye birinci lordu, 
Boevekıilet dairesine giderek 
M. Bald\in ile hl r mfilül at 

yapruıetır. 

M BaJdvln ayni zamanda 
Cenubi Amerika Ali komiseri 
M. Tervaherl de kabol etml~tlr. 

Londr 15 (A.A) ~ M. 
Baldvfn Cekars'dan Londra'ya 
döomüe ve M. Eden ile gö 
rüşm6ştftr. 

M. Eden Si r Con Say men 

ile de görOemneıür. 

Londra, 16 (Radyo) - Deyll 
Meyi gazetesi, bir kabine boh. 
raDJ zuhur etmesi ibtlmelloden 
bahaeylemektedlr. Ayni ~azete, 
Slr Oateo Çemberlayn'JD baış· 

bakan ve Nevll Çemberlayn'ın. 

da dıt bok~oı olması jhtfmall 
mevcnd bulunduğa iddiasın 

dadır. 

Londra 16 (Radyo) - Deylt 
Telgraf gozete8lue göm, 1ogilii 
dış bakanı Hovar, takibettlğl 

siyasayı avam kamarasında şöy 
le müdnfae edecektir: 

-
0 ltulyan'lar Babe 1 tan 

arazi loin bir mnıoı fşgal 

etmiş bulunoyorlor. Diğer mil 
letler onları bu ıırazlden kov. 
maya hazır oluıadıkJarı gibi, 

kaf l d4'recede f inansel mem 
balau malik o1mıyao bir ınenı · 

lekette müdafaa veeoltl vermeğe 
de hazır değillerdir. 

Yalnız petrol Qzerlne ambar 
go konulması mes'elesl kat.yor 

ki, İtalya bono hıelmane bir 
hareket telaki etmektedir. 

Şu halde Milletler cemiyeti 
konseyinin, cemiyet üyelMlo· 
den olan devletlerden ne gibi 
hava, kara ve deniz tedb!rleri 
ılmığa hazır olduklarını sor · 
maıı IAzımgellr.,, 

Londra, 16 (Rıdyo) - Lord 
Eden, yarın (Bugün) tekrar 
Cenevre'ye dönecek ve konseyin 
açılıeında hıızır bulunacaktır. 

Bu milnasebetle ba~bıkao Bald· 
vln, bogGn Eden'le beraber 
donanma lordunu ve su baka· 
nını kıbol etmiş ve k:endllerlle 
iki eaat konuemuştor. 

Söylendiğine göre, yarın (Bu 
gno) Eden'lo hareketinden ev· 
vel nazırlar meclisi toplanacak: 
ve Edeo'e verilecek tallmıu et 

rafmda konoeacıktır. 

Eden 'in verdi ğl izahata göre, 
sulh prejesl, bu ayıo 11 inde 
İtalya'ya ve iki gftn sonra da 
Haheetetao'la uluslar kurumuna 
verilmiştir. Halbuki teamülen 
notaDJo her iki alakadar dev 
lete birden verilmesi IAzımdı. 

Bata o 

Şilebin 

Yeri Bulundu 
Roma 16 (Radyo) - Ros 

Grovyer adındaki 1calyao dalgıç 
gemisi, 914 senesinde Fransaya 
kıymetli eşyo götilrilrken bir 
Almoo tahtelbahtrl tarafınden 

batırılan Amerikan şilebinin 

unkezına bulmo~tu r. 

Ru ıınkoz, Sa i;o ocfırn öoüu 

de vu L03 uetr" dı· r ; nllkte 

bulunma tncf ı . Hondon birkoc 

gün c vvcl h 1.kçı ağlorıne lo 

kılcm tıir par , anın çıknrılm sı 

üzerin ıe grmluio b ıı ttıj?ı yer 

keofedllebllmlştlr. 
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Bir Yunan 
Gazetesi Ve Yroje 

--······· Porte 16 (Radyo) - Atloa 
dın haber veriliyor: 

Estlya gazeteel, sulh proj"· 
sinden bahsederek yazdığı bir 
başyazıda, Yonınlstan'ın da 
bu mes'ele ile yakından alAka 
dar olduğunu Uerl ıQrmek· 

tedlr. 

Samuel Hoar 
Gazetecilere Birşey 
Söylemek istememiş. 

Londra 16 (Radyo) - log . 
llz dış işleri bakam Slr Samu 
el Hoar, kendlslle konuşmak 

isti yen gazetecilere hiçbir ma. 
itimat vermemfftlr. 

Konseyle Be
raber Faşist Mec
lisi de Toplanıyor 

---·••-+•-41•---
-Başta rafı Jci sayfada-

cevabın İngiltere ile Franc:ıa'nın 

ealbon temini için surfettlklerl 
mesaiyi güc bir eaf haya eok 
makta olduğu görülmektedir. 

"'f optak mübadeleelnln, hal 
ya tarafından kabul edfldlğlııl 

sanmak mevslmeizdlr; İtalya 
hükumeti bu milbadele tatbiki 
etrafında ciddi ve geniş lza 
hat istemeden evvel hiçbir 
f lklr .. e mütalea dermtyao 
edemlyecektir. 

., Bazı gazetelerin yaptıkları 

neerlyat ve beyan ettikleri mü 
taleat benftz oıaoıi ifade ede 

mez. Berid gazetelerin ltalyan· 
lara verilen ravizetın çokluğun· 

dan bıbeetmeleri hayrete ea 
yandır. Ç6nk0 İtalya henOz 
tatmin edllmlş olmaktan çok 
uzaktır. ,, 

Demektedir. 

Roma 16 (Radyo) - iyi 
malumat alan siyasal çeveoler· 
de söylendiğine göre ltalya'nın 
sulh projesi hakkında vereceği 

cevab, menf 1 olacaktır. Bonon 
eeb,.plerl ~unlardır: 

A - ltalya'yı verUen iki 
parça araunda şimendifer lo · 
şaeı saltihlyetl için hiç bir kayd 
yoktur. Hılbn ki bu parçaların 

birinden diğerine geçllebllmeıl 

için bir yol lazımdır. 

b - lıaıy,.'nın, Habeşistan· 
dakl menaf 1 14ylkile nazara 
alınma'llıştır. " 

C - Somall'de ltalya'ya ve · 
rllen koridor, eski muahedeler 
ile de temin edllmletlr. Bina· 
enaleyh bu, bir menfeat ıayı· 
lamn. 

D - Bo şeraltle İtalya'nın 
Habeelstan'dan ihraç edeceği 

mehsolit için çok bO.yük müş· 
küller baş gösterecektir. 

H - Kölelikten kurtulan ıhaU 
bu proje ile tekrar Haheele · 
tan'ın boyunduruğa altına gir · 
mh ı ıloyor. 

Bütün Habeşletandakl hal· 
yan müstemlekelerin'o selimetl 
lemin edilmiş olmadığından 

sulh projesi İtalya için tatmin 
kar sayılmımah.tad r. Bele 
Asabeden Babeşletana bir deob: 
mahreci verilmesi, ltalya için 
hiçbir zaman kabul edllmlye· 
cek bir keyf lyettlr~ 

ltalya hO.kuuı l'tl, hu projı'llıl.u . 

olelııcıı le tso~luı ı·dlldlgl kıı nu 

ntınduclır. 

lıolyen"lnr, bu mt>s'elede &Ct' l ı· 

lif! yapılan işlerin, kcodilerlncı 

kubule şayaa olwudığını ileri 

sQrOyorlır. 

Japfln Donanma 
ve Ingiltere _, ______ _ 

Japon Gazeteleri lngiltere'ye Karşı 
8 ilcum Etmeğt .. Başladılar 

Londra 16 ( Rodyo ) - Londra'da Japon bahrly 
yftzde yirmi nlebetinde teuzllôt yapılması teklif t, Japon m 

tında gftrühülü neşriyata eeheh olmakta ve Jeponyamn 82,0 
harb seffneelnl kadro haricine çıkarmasına lmkıin olmadıf 

zılmak.tadır. Jopon gezeierl, Amerika ve İogtltere'nln donen 
arttığı müddetçe, Japonyamn da artacağını mQUehlden ya 
tadarlar. 

Mısır' da az vet 
,/ 

Karışıklıklar Devamda ır. Nah 

Paşa Sükunet Tavsiye Ediyor 
f11ıaobul 16 (özel) - Kahtre'den bUdlrillyor: 
BAdlııeler arasında bir ln~lliz askeri tecav6ze uğramıetır. 

mÜD!18ebetle AU komiser başvektl Neelml paşanın bu 

nazan dikkatini celbetmletlr. 
Vef d fırkoıı relel Nahas paşanın taıkınlık yapılmemeeı 

kındakl tavelyelerlce rağmen Mıeır'ila nftmaylı ve teşkınb 

devam etmektedir. 
Başbıkoo Nahae paeaya başvurarak, IIanunu esasi 

bulunduğu için bu bale nihayet verilmesini istemle, 
vlnde bir natuk vererek: taraf tarlarıoı eükiloa davet el 

Son hadiselerde bir lnglltz pollel yaralanmıştır. ___ .... ..._. __ _ 
T. Rüştü 
Aras'ın Oiyevi . ---·· .. ··---medfğtoi, ç6nkft bfitfto Balkan 
antantı aıaeı ta:efıodan sür'atle 
halledilmesi arzu edll,.n bir 
m~e'ele mevcud oldo~uno ilave 
etmiş ve demfetlr ki: 

- Beynelmltel dorum, ha 
diselerln lnkleafının en biiyfik 
dikkatle taklb edtlmeslnl letll· 
zam etmektedir. Berşeyl hakiki 
ve mühim olarek kabul etmek 

ltlyadımızdır. Battı hareketimiz 
malumdur ve barıe f krlodt:n ve 
kolit ktlf trşrlkl mesafd~o miil 

hemdlr. Torklye tarafındın bü 
yük mfittef iki olarak telakki 
edilen büyük Yogosluya'mn 

mukadderatını idare eden dev 
Jet adamlarlle dalmR mutabıkım. 
İki memleket birbirinden ayrı 
lamaz ve Balkan antantının 

taklb ettiği amaçlara eadık: bir 
surette bağlıdırlar. 

Cenevredeki doruma gelince, 
J:J. Tevf tk Rüştü Aras demiş · 

tir ki: 

-Şunu söylemekle lf tlhar ede· 
rJz. Taabhftdlerlmlzl tutuyoruz. 

Fakat mutaassıp değlllz. Ve 
realiteyi dalma nazarı ltlbartı 

alıyoruz. 

Adigrad 
Kalesine Çekilecek 
Italyan Bayrağı 

Roma, 16 (Radyo) - (A 
şehri valisi, Adlgrad kıl 

çekilmek üzere holya 
Vlktor Emacoel'e 30 
uzunluğunda ve 17 metre 
nişllğlode bir İtelyao ha . 
göndermfeıir. 

B. Tevf lk RCişdü 

eonra başbakan beyanatta 
lunmoe ve Tevfik Rftodft 
beyanatına iştirak ettlğlÜ 
noktainazarları dalma ayni 
doğunu eöylemletlr. 

8elgrad, 15 (A.A) -
Tevfik· Rilştü Aas ve StoJ 
novlç saat 18 30 dan 19. 
kadar görQşmüelerdlr. 

19.:lO da Türklyenln Bel 
orta elçisi B. Haydar, B. Te 
Rüedü Araeın şeref ine 
yemek vermiştir. 

Tevf lk Riiedü .Aras 
21 40 da Cenevre'ye ha 

etmlatlr. 
Belgrad 15 (A.A) 

kiye dış bakanı Tevf lk R 
Arae bo~ün eaat 16 da 
Prens Pol 
edilmiştir. 

talihe komanda etmek \'C insanın kendi gcıııısini iıled i(:i h defe ytirA 
meklir. S:ı,oı!am sinirler miıth iş hayal mucadclesinde muvaHakıyetın 
tenıiııalıd r. Bınaenalejlt sınırlerınizı 

Bromural -Knou .. 

ıle huvve tlcndw11111, bııı • ıın ııı usehkin ve ınukawi tcaıri het 
t 1 ıç bır ıararı yoktıır \'e alışıklık vermez. 

10 \f 20 ~omprlmcyl havı lilp• 
lcrdr tczanclrrdc rrçcıe ile salılır. 

Knoll A.- 0 ., kimyevi ma d d eler fab ri kalar.ı. Ludwigshafen s 



ıl 

K.S.K. 3 -
Güalerdenbnl yığan yığma· 

run dormaıu ve hannıu ıçıl· 

ması pazar gilnft spor merak· 

hlarmı vaktinden evvel hare 

kete getirmişti. Maamaflb Al· 

eancmk stadyumu ile Halk H· 

baeı çımor ve ao f çlnde idi. 

Saat onda Altınordo· Buca 

ta ımları arı!!ında ilk oyan 

oynandı. Ankara ve İstanbul'• 
gittikten sonra tekrar lzmlr'e 

dönmek zerureıiode kalın 

Adil de bu oyono lotlrık et· 

mletl. Bucanın len ı oyununa 

karşı Ahıoordu bugünkQ 

kuvvetli kadro o Jle yedi gol 

attı ve oyunu 7 ·1 kazandı. 
Ganon lk.lncl oyununu teo · 

kil eden Göztepe Demlrepor 

maçı oldukça ilgili geçti. De· 

mi rapor takımınm her hıf ta 

bir derece tlerlemesl, yuın 

için iyi bir tıkım olacağı ka· 

oaatlnl vermt'ktedir. Tecrftbe· 

sizlik yOzündeo mftteıddid gol 

t'ıreatlırı kaçıran Demirsporlu· 

lar attıkları bir gole karo• beo 

gol yiyerek oyuna kaybettiler. 

Saat 14 de eon ve iddialı 

mıçı yapıcak olan K. S. K. 

ve lzmirepor takımları alana 

çık talar. 

1zmlrapor bugOn ııakat olan 

Fethi ve Etem gibi iki tanın · 

mış elemanından nokean ola· 

rık oyun vermek mecborly•· 
tinde kalmıoh. Sabamo çok 

eulu ve çamurlu olması, topun 

eevk ve ldareelol ve oyunun 

heyeti umumiye 1 için zorluk· 

lar çıkarıyordu. 

Baolangıçtan az bir zaman 

eonra bir penaltı kazınan lz. 

mlrııpor takımı, Zihninin topa 

dışarı atması yüzdndeo mu· 

hakkak bir gol kaçırdı. Hal· 

baki bo ııayı takımın Clzerlnde 

çok. mQselt bir tesir yapabilirdi. 

İlk dene iki ıarafın dı leshH 

ve te&irelz 

bo aradı 

kazındı. 

akıolarHe geçti ve 

K. S. K. bir gol 

İkinci haftayımda da oyun 

ayol ~eldld" geçiyordu. Fakat 

K. S. K. takım1Dm sağ açığı 

ıık·eık 1zmlrepor mfldafaa ve 

kalesini zorlıyordu. K. S. K. 

lldocl golfl attıktan ıonra iz 

mlrepor da kornerden bir gol 

kazandı. Artık. Oyun 2 1 olı· 

rak devam ediyordu. K. S. K. 

sağ açığı Mebmed, eoo dakl~a· 

da lzmlrepor kalesine üçüncü 

golO atınca mıç K S.K.ın bek· 

lenllmlyen QsUlnlfiğQ ile eonuç 

boldu. 

f zmlnpor yenilmesinin ba~lı· 
ca sebebi, kaleci Sımrnio her 

iki defasında lmkAn bulunduğu 

halde topu tutamaması ve sa-
....................... 111 

ANADOLU 
-------

Günlük SiyHal Gazete 

Sahip ve Bııyazganı 

Baydar Rüıdü ÖKTEM 
Umumi neıriyat •e yazı iıleri 

müdürü: Hamdi Nüzhet 
İdarehanesi: • 

fznıir ikinci Beyler ıokağı 
C. Halk Partisi hinaııı içinde 
Telgraf: fzmir ··ANADOLU 

Telefon: 2776 ·· Posta kutusu 405 

ABONE ŞERA lT1 : 
Yıllıgı 1200, Alu nylığl 700, Oç 

aylığı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 
lleryerde 5 Kuru§lur. -Günil geçmiı nüshalar 25 kuruotur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

zmirspor 1 
kat olduğu eöylenen Fetht'olo 

geçen hafta oyoatıldıgı halde 

bu hefra oynatılrnamısındandır. 

Şunu da kaydetmek lcab 

eder ki, K.S.K. takımı kuvvetli 

rakibine karoı aldığı Myle bfr 

neticeden baldı olarak ıevlnmlş 

ve her gol atıldıkça K. S. K. 

tarafdorları Kaf, luf, kaf, ain, 
&in, sin, kaf, sin, kaf, sin, kaf ! 
Diye bağırarak bo sevinçlerini 

izhar c;tmlşlerdtr. 
Bu arada şunu dQşGodfik: 

K.S.K. kolftbilmQzüo ıadece 

ilk harflerle ifade edilen ismi· 
nln yeni harflerle okunuşu 

artık değlomlştlr. Binaenaleyh 

buna da bir çare bulmak IA 
zamdır. 

• • • 
Balk eahaeında da B takım · 

larının müsabakaları yapılmış 

tır. İlk m(leııbaka Gözrepe · 

Demlrspor takımları arasında 

idi. Göztepelller sabayı geç 

geldlklerlnden Demlrsporlıılar 

seremoni ile müsabakayı ka 

zandılar. !kinci oyun K. S K. 
bmlrepor 8 takımları arasında 

idi. Her iki takım gol çıkar· 

mık için azami gayret göster· 

dfüır, neticede O • O berabere 

kaldılar. Üçüncü oyunda Al · 
tınordu takımı Boca takımını 

sıfıra karşı ;ı sayı ile yendi. 
Ba (,yunlardııo sonra Holkev· 

lerl takımları arHıodakl ilklere 
devam edllmiotlr. 

Rlrlncl oyun E~refpaşa . Hl 
IAI talumlerı araınoda yapıldı. 

Takımlar oyunun birinci kıs 
mıoı ııfır sıfıra bttirdtler. ikinci 

denede Eşrefpaoa takımı bir 

oyunu O · 1 kazandı. Ildn~l 

oyun » Eyh11 · Kurultay ar•· 

sındı yepıldı. 9 Eylul takımı 

en kuvvetli oyoncolarından 

mahrumdu. Kurultay he tom 

kadroaono muhafaza edlyordıı. 

Birinci de•reyl 2 · 1 galebeatle 
bitiren Kurultıylılar, ikinci 

devrede daha iki gol atarak 
oyuna 4 · l kazandılar. 

Son oyun Pırbpor ile Yük· 
eelme takımları arHında yapıl 

dı. YOkaelme takımı kalecisiz 

ve zayU bir kadro ile oyana 

iştirak ediyordu. Böyle iken 

kunetll baamıoa karo• gOzel 

oyoıdı. Kdmenfn en kuvvetli 

tıkımlarını büyiik farklarla 

yen mi ye muvaffak olın Patk· 

spor takımı, hasmını sorlok.la 

2·1 mağlup edebildi. Oyonuo 

ikinci kı!lmında Parkepor'ln· 

lar lehlerine verilen penaltı 

' cezasından lıtffade edememle 

lerdlr. 

lstanbul Likleri 
1ıtaubul 16 Ltk maçlarında 

Eyllp Süleymaolye'yl l·O Fe· 

nerbabçe Vefa'yı 5 O, Galataea · 

ray Anadolu'yo 5·0, İetanbul 

spor Beykozu 5 3 yenmiş, Gü· 
neo, Topkapı takımları 1 1 

beraber~ kalmışlardır. 

Roma Sinemaları 
Para Yerine 
Müşterilerden 

Maden Alacaklar. 
Romo, 16 ( Ihdyo} - Ho 

mıı'dakl sinemalar, ünQmilzdekl 

çarşamba gönü (Yarın) için hü· 

kumetln emrine verilmiştir. O 

gün, ltalya'mn ııeldmett için 

herkes sinemaya gidecek v" para 

yorlne, ahın, gümOş, demir, 

bakır ve diğer madenlerden hl· 

rer parça verecektir. 

o 

a~ tarıesı 
-~--__,_.....-

... ili"""""'""" ......... u 

lspany~ 

Kabinesi .. 
Para il nzıı·dır , .e LUlla (;öre lnşaa· ··-------

ç h ki l 
A Cumurhaşkanı Ta· 

tın a u ~ aş4ırı ması Lazımdır. f d K h 1 Ed'ld. ra ın an a o ı ı. 

Mın189, (özel) - hbayımı 
zın eııtrlerlndr.n biri olacak 

olan Mcnlea hastanesi loşaotı· 

nın müte11hhltlerlnce ldyıkı de 

recede llerlletilememesl alako 

hları ınllteeealr etmektedir. 935 
mali yılı içinde hastane inşaatı 

için kablllearf 60 bin liralı~ 

tahsisat varken geçen altı bu· 

çok ay lçtnde yapılan iş 17 

bin küsur lfralıktır. Halbuki 

önfimQzdekl beo buçuk ay iı.;ln 

de mevcud 43 hl o lirooın earfı 

lcsb eder. 
Hastane loşaatıoın ilerllye. 

memesi sorgusuna karşı hosu11i 

mubaeebenlo mali vezlyetlnln 

iyi olmadığından bahsedildiği 

"re bu suretle ifşaatta bulunul· 

doğa duyolmootur. Eğer bu 

şayia doğru lee, asılıızdır. 

Çtınkft Manisa hueual muha 

sebeelnln mali vaziyeti Murad 

Germen 'in disiplinli tutumları 

sayesinde hiçbir zaman bagilnkO 

kadar sağlam olmamıştır. Bu 

gOn lo bankHında 100 bin 

liradan fazla mevcud iş lc;tn 

bekliyor. lşlttlğlml7.e ~öre hae 

tane milteabhhlerlne vaziyet 

ihtar erillecek ve mevcud tah

efeatın mali yıl sonuna kadar 

sarfını temin edecek faaılyete 

~eçmesi bildirilecektir. 

AI.hisar · YaJal;öy köpriisii: 

Akhisar - Yayıköy yola 6ze· 

rlndeki köprilnün derhal tamiri 

ve halkın zorluktan kurtırıl 

ması lçln. nafıa müdürlOğüoe 
emir verilmiştir. 

Manisa dağ kulübii 

iiyel erini rı gezisi 

--muntazam bir program daire· 

sinde geçmektedir. Dün mek· 

teblller ve halk önlerinde oehlr 
bandosu . bolondoğo halde şehri 
dolaomıılar ve Comorlyet mey· 

danında toplınmışlı1rdır. Bu 

toplantıda sl\yle,Jer verilmiştir. 
llbeyımız bu gösteriye karı• 
takdirlerini beyan etmfılerdlr. 
Çepnidere kövüne 

bir öğretmen verildi. 

Tur~utlu'ya bağh Çepnldere 
küyü hılkının yeni bl't okul 

blnaeı yaptıklarıoı duyan llba· 
yımır, umumi meclfı ve •llA.fet 

emrine verllron moalllmlerden 
birini bu köy kadrosuna ver. 

mlelerdir. Köyl\lmüz bonı çok 

11evlnmlotlr. A.F. 

Faşist Aleyhdarları 
Nevyork 16 - 2000 Faotst 

aleyhdarı, İtalyan Kızılhaçıoın 
yeni yaptırdı~ı hlr hastaneyi 

tıhrlbe teşebbfts etmiş, ... Kah 
rolıun Faşizm!> Diye bığır · 
mış\ardı1'. Zabıtanın mftdaha · 
lesinde bazıları yaralan mır, ha . 
zıları yıkalaomıotır. 

Sarayköy Köylerinde 
Saraykôy gençleri, kazıya 

bağlı Basköyde fakir ve yardı 

ma muhtaç muavenet çocuklar 
için bu köye giderek mft1ame· 

re vermişler, ve çok alaka gör· 
müşlerdlr. KöylOler mfsaf lrlerl 

hararetle karşılamıo ve ağırla· 

mışlardır. 

1 N öhetçi Eczaneler J 
Bu akpm Kemeraltıoda Şifa 

Karantinada Eşref, Kemerde 
Kamer, Aleancakta Ahmet Lütfi 

Mıdrld, 16 (Radyo) - Cu· 

murbaokanı Alkala Zamora, yeni 

kabine erkAnını kabul etmfıtlr. 

Dondan sonrm toplanın kabine, 

temel y1&aeı tlıerlnde konuşmuş 

Ye bllhaeH dış işleri bakanının, 

fspaoya'nın dış slyaeHı hakkın 

dakl nazar noktası dinlenmiştir. 

Nazırlar meclisi, yortu mft· 

na1ebettle bir hafta tatil yapa· 

cıktır. 

Radikal gurobo toplanmış ve 

Maooel Nekara'nıo, parlimen· 

toda rıdlkıllerl temsil edemi· 

yect>ğl sonucuna varmııtır. 

ÇUtçl partisi dt' yarın (Bo· 

giln) toplanacak ve yeni kabl· 

neye müzaheret edib etmemesi 

meı'eleslol konoeacıktır. 

lngiltere 
Mısır'a Bir Protesto 
Notası Vermiş .• 

Londra, 16 (Radvo) 

glliz hilkumetl, pazar 

nümaylı;lerde bir İoglz 
yaralandığından dolayı 

kabloeeiae bir protceto 

vermfşılr. 

İn· 
günlr.Q 

zabiti 

Mısır 

notaeı 

Tayyare işleri Etrafın· 
da Bir Konuşma Yaptı 

Roma 16 (A.A) - M. Moı 
11ollnl tayyare ln,ası Hoayll 

mf1eHeselerlnln en mdhlwlerl 

nln dfrektörlertnl kabul etmiş 

ve on tarla tayyarelerin lmall 

vaziyeti llr: olmdikl mee'deler 

hakkındı görOomGştür. 

Yunanistan'da Sey lap 
Atlna, 16 - Golo,, Patns Eşrefpa~ada Eşrefpaş• eczaneleri 

Manlea ~eoçligl verimli ko açıktır. 
rollardan olan dağ kolübO f1ye 

1 

ve Tuhıla'da yağmur ve seller 

lerl yarın dôrdılucfl gezly" ÇI· Borsada 1 olmoo. bazı köylere yıldırımlar 
kıyorlar. Geçen gezide iki ıeb düımftı, 50 ev yıldırımlardan 
ilke atlatmışlardır. Yıptıkları -------------' harab olmoo, 6 kfol ölmftı, md· 
ynl~ın klyılıklua çıkıo hare· (Jznm sab~ları tea<ldlt oimendifer köprillerl 
L ç Al K s yıkılmıotır. Ti alya'da da biiyak 
a.etlerlnl ifrata vardırmamaları · ıcı · . K. S. 

ı 5 09 T D bb l l 
eeylip olmue, ıararlar teeblt 

izımdır kanaatindeyiz. . e aı 15 
274 M · 1· 13 edllememlotlr. 

lUaniscı'da arttırma haftası: · J aran. GO 13 75 
Maolsa'da arthrma haftası 52 s. Stıleyma. 13 25 14 25 Acıpayam' da 

------ 50 K. A. Kazım 13 50 13 50 
Deniz Spor Yurdunda 36 Jiro ve şüre. 15 2s 16 so Zavallı Bir KöylO 

18 M. Hıfzı 13 13 
Deniz spor yordn fevblAde K d Ol ··tdü 8 Y. f. Talat 10 10 75 u uz up o •• 

4: Ali Naci 10 50 13 Acıpayam (Ôzel) - Dedeyel 

958 Bugftok(l yekun köyünden İbrahim, bundan kırk 

umumi toplaotıeı yapılmıo ve 

yeni hey'etlne üye olarak •o•· 

ğıdakl zt1vat seçllmlotlr: 
Yöol'tlm kurula hami baş· 

kanhğın11 parti batkanı Yoıgad 
eaylıvı Avni Doğan, birinci 

baokanlığına tüccardan Ali Sıb· 

466908,5 Dünkcı yekun gOn enel bir kuduz köpek ta· 
4ö7866,5 Umum yekun rafından mrıldığı halde gizlemiş, 

rl, lktocl bıtşlranlığa soo'i azı 

motehaesısı Fahri, mes'ul mu· 

rahbaslığa Hasan Kaptan, genel 

eekreterll(:e Ref lk Çullu, idare 

memurluğuna çlnkoğraf Cemıl, 
hayelyet divanına bıtkan ola· 
rak Avni Doğan, O.yellklere 

avukat Mustafa MQnlr ve dok 

tor Ht1seyln Hulki, morak.be 

kuruluna İş bınkası eenedat 1 
şef l Tahir, Nazım, ttlccardan 

Receb Recai, epor kuroluoa: 
Y etken kaptanlığına Ref lk Çul· 

lu, kürek kaptanlığını komla· 

yonca Zfthdf1, yüzme lraptao· 
lığına çlngoğraf Cemal, komu· 

dorluğa da mdtekald deniz 

blnbaeıaı Süleymıo eeçtlmtş 

!erdir. 

Hir Gazetecivi 
ol 

İncir satıalan v tedni ettirmemle •e nihayet 

Ç. Alıcı K. S. K. S. o dı koduz alAlml gösterer~k. 
125 Muhte. alıcı 9 17 muhafaza alımı ılınmıt, fıkıt 

Zahire satışları bittabi kurtolamımış, ölmftotür. 

Ç. Clnıi K. S. K. S. 6 nO.fusluk aile efradı da tedavi 

100 Tou Buğday 6 75 7 50 için lzmlr'e gönderllmlotfr. Ayni 
200 Buğday 6 75 7 50 köyde bir öküz ve bir koyan, 
257 Komdarı 5 75 5 75 kuduz köpek tarıfıodın ıeırıl· 

l!l Nohut 7 25 7 25 mış n köylü tullfından hlAf 

600 P. çekirdek 2 65 2 65 edtlmlıtlr. Fakat kudoz köpek 

69 B. pamuk (4 44 25 bolunam11mııtır. 

Piyasa Vaziyeti 1 1'aklid lira: 
Zıbıta, plyaeımızda iki g6· 

Ü::ı:üm - Diln 8orsıdı an· 
cak 958 çoval üztım ııatılmıotır. 

İoclg 9 . 17 den 125 
çuval eatılmıı:ıtır. 

Boğdıy 6, 7 5 · 7 ,5 tan 
300 ton eatılmıotır. DilnkO 

aatışlar, buğday piyuasında 
ır?örbleo sukut temayüh1nü dur· 
durmak için olmuştur. 

Kambiyo 

müı tınıdan oilphelenmlo n pa· 

rayı mihadere ile tetkikata 

baılamııtır. 

ş, ker: 

Borada şeker eıkıntısı nrdır. 

Çünkü ince şeker gelmemektedir, 

keıme şeker plyaıası da bo yilz· 

den :U kuruştan :38 kuruşa 

fırlamıştır. Denizli llbaylığımn 
allkHanı rllleriz. 

Bafıı eli ve CPnan'ın 

ve eytam baokQsıodan ö~ 
aldı~ı parayo n. rnk:alıll han' 
ipotekli bulunan ve geçen 1 
yapılan satıeı 22 O num( 

kanona göre tecil edildi l b • 
bfr eene lçiade birinci f~ 
borç ôdenmcıdlğlnden 110~ ~ 
kat'i olarak tekrar müzeye 
konan lamlr'de esnıf weybi 

halleslnlo şamlı sokağında 
68 nomaratıjlı ve kopodao: 
rllerek tuğla döeeli korf 
nihayetinde içinde kamp• 
eoyu olan bir oda ve arlı: 

çam&fırhk 2 inci kata çıkıl, 

gt"ne tuğlı döşeli bir kori 
eonunda bir oda ve bltlelğl 

bir mutbak ve üçüncü ~ 
çıkılırken merdiven ort111 

bir helA ve to nJet yeri üçft 
katta ise gene tuğla mej 
bir koridor ve balkonlu eok 
nazır iki oda, koridorun eeğı 

blthlk bir oda ve arka tarı 

iki oda ve n dördllncil kı 

bir oda Vfl taraça olup 
altındaki 70 numaratajlı ve 

len kah rebane olarak kullaoı 
yer ile btrllkte 6000 lira kıym 

gıyrl menkulflu mftlktyetl ı 
artırma snrf'!tlle ve 844 

maralı EmlAk ve Eytam 
ka ı kanunu muclbloce hlr 

faya mahsus olmak ve kat'i , 
tırmaaı ~9 l 93li çarşamba 

oü eut l l de lzmlrde hül 

met konağındaki 2 inci fı 

.Jılreslnde yapılmak üzere 

gOn möddelle Htılığa koouh 

8q artırma neticesinde ea 

bedt·ll her ne olorn olsun k 

metine bakılmıyarak eoçok 

ttraoın Qzerloe ihalesi ya 

Jacaktır. Satış peşin para 

olup müşteriden yalnız yl\z 

lklbuçak dt'llAHye masrafı ı 

nır. I~bu gayri IDf'nkul ü 

rlnıle her hangi bir şekil 

hık talebinde bulunanlar el 

rlndekl resmi vesaik ile bl 

ilkte yirmi gün zarfında lzlll 

21ocl lcrasıno mürscaatları IAzı 

dır. Akel halde hakları tıpu el 

ltoce mılt1m olmadıkça paylt 

madan hariç kalırlar. 20·1·19: 

tarihinden itibaren eartnaı:ı 

herke1e açıktır. Talip olanlar 

yiizde yedibuçak teminat akça 

veya mllli bir banka hlbı 

mektubu ve 3:J t14ti6 doeya o 

manslle lzmlr 2 locl icra m 
m'1rlnğuoa mOracaatlerl 118 
olunur. B. iş. No. 282 

Adanı aııllye hukuk mahk 

meelnden: 4009 

lohlsarlar idaresi vekili av\ 

kat cemal ergin ile eski mOdC 

muatafa vekili şuef ve hıy 

varlel oğlu Huluk. ve lnhlsı 
ekaperl abmed araeıode mili 
haddil alacak davasının adse 

b!rioci asliye hukuk mabk 

meılodl'J cari duruşması eırı 

111nda maddelıleyler buluk ' 

ahmed namlarına yazılan dav 

tlyenln mahallt ikametlerini 

meçhul bolundoğuodao habisi 

miibaşlr tarafındın bflA ıebli 

iade edlldl~I anlaşılmakla Ilı 

nt'D tebl'gat lfHını ve doru 

masının . 3 1·936 tarihine mi 

aadlf p11arteel gOnO :ıaat 9 
talikine karar verllmte oldc 

ğundan möddelaleyhlerln m~ı 

kür güo ye ea1tte bizzat mal: 

kemeye gelmedlklerl veya taraf 

tarından birer nkll gönderi\ 

medlğl takdirde mahkemen~· , 
gıyaben devam edeceği mılü 

tarı olmak ilzere HAo olunur. 

Yaralamışlar .. Aho Satıo 

Allo•. Mark ou.ıu f>ll .64! lzmiı· Vakıflar Direktörlüğünden 
Frankfort 16 (Radyo) 

boranın en önemli gazetelerin· 

den blrio başmuharrJ, şehir 

ortasında arknsından atılan 

korşıınlarla yaralnumıotır. Sıblıt 

dorumu tehlikelidir. Tabancayı 

atınm kim olduAu anlaşılama 

mıştır. 

Ieterltn 
Fr. Frangı 
Dolar 
Belga 
Italyın lireti 
lsvlçre frangı 
Florin 
K. Çekoslovak 
Avuetur. Şilini 

616,50 
8,28 

79,95 
21 
10,10 
40,50 
84,75 

5,24 
23.50 

619 
8,30 

79,65 
21,25 
10,17 
40,75 
85 

5,27 
2\1 

Müıınl yetim mektebine alt akaratıo tahakkuk etmlo ola 
7~3 lira 20 korno m6eccele borçları vukobulan tebligata reğme~ 

• 
bugüne kadar ödeomemlotlr. Vakıf alacağıoıo ietlfuını temh 
zımnında mezkur mekteıbe alt 1000 lira kıymet takdir edllml 

olan hükumet cıddeelnde 35.37 uumarah rlOkUn Htılıga çıkllj 

rılmıetır. İbaleal :ıs B. KAoun 935 eah gflnG saat ondörtte lcr~ 
kılınacağmdan talip olanların nkıf lar dlrektörlOğOode anftteşekkl 

komisyona mOrac11tl111. 3914 5 11 17 23 
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Yeni çıkan çifte ispiralli 
METALLUM Lambalarını lıer 

satıcıdan mutlaka arayınız ~as 
-·-Bu lambalar emsallerine nisbeten yihde 

20 daha az sarf iyatlulırlar. Bunu ay sonun 
da ödeyeceğiniz ilk fatura ile kolayca anlı

)'acaksınız. 

Mehmed Tevfik 

şuıbe~a 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuosında 

TELEFON: !2363 ---·--·----Hertilrlii (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Elektlrlk, telefon malzeme deposu ve 
Slemens fabrikaları mümesstli 

Peştemalcılar 77-79 Telefon 3332 
---;; 

Vadesizlere % 4 
% 5 evduat Sarı arı: ~tı ay vadeliy~ 

' Bır sene vadelıje % 6 faiz verilir. ----- Zahire, üzüm, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komlsyoncnloğo yapılır. Mallar geldi-

=: ğlnde a11hlplerlne en müsald şeraltle avans verilir. 

;1111lmıiiTim1111111111111111111111111m1111111111111111111111ıı1111111111lı'iıii111111111111111111 nıiıffimrrrm ı ı iım ı ı ı ı ı ı ı ı il 11111111 1111 ~ 
Mücellit Ali Riza 

l{ömürü •• •• uzu W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCHE LEVANTE LlNIE 
"ISERLOBN,, vapuru bnlen 

limanımızda olup Aoveri!, :(_tot · 

terdaiD, Bambnrg ve Bremen 

için yük almaktadır. 

"lONIA,, vapuru 17 8 el. 
k4oonda bekleniyor. Bamburg 
ve Anversten yük çıkaracaktır. 

Edvar Co son 
Ha1ef· den Alınız 

-----·-··---
1 'BERAKLE!,. vapura 23 B. 

el kanunda bekleniyor, 27 b. el 

kAm:ına kadar: Anvers, Rotter· 
dam, Hamborg ve Bremen için 
yftk alacaktır. 

ikinci Kordon No. 88 Ticaret Odası Karşısında 

AMFRIKAN ExPOT LlNES. 

TlUI ır ·lk Alfllttra~ ütü 
Semü Kolk 

"Exı\RCB,, vapuru 15 b. el 
kanuuda bekleniyor Bostoo, 

Norfolk ve Nevyork için yük' 
alacaktır. 

"ExAMELIA11 vrpurn 17 B. 
el kanonda bekleniyor, Nor
folk ve Nevyork lc;ln yük 

alacaktır. 

DngöOö~ Kolk 
HlfllgöDö~ Alflltrra~Dtö 

En Ucuz Fia. Telefon 3306 "RxCHANGE,, vapuru 22 B 

el kAnunda bekleniyor, Nor· 

folk ve Nevyork için yük ala· 

caktır. 

"ExlLONA,, yıporu 26 bel 
kanonda bekleniyor, Nevyork 

tçln yftk alacaktn. 

ARMEMENT H. SCBULDT 
HAMBUG 

11NORBURG11 vapuru 30 B. 

el kilnunda bekleniyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yok alacaktır. 

DEN NORSKE MlDDELHAV· 
SL1NJE (O S. AS. SPANS. 

KELİNJEN) OSLO 
"BOSPHORUS,, vapuru 16 

Bel kanunda bekleniyor, Dleppe 

ve Norveç limanlarına yok 
alacakhr. 

JOBNSTON V ARREN 

LINES·LlVERPOL 
"JESSMORE,, vapuru 14 B. 

el ktounda bekleniyor, Lher· 

pul ve Anveraten yük çakarıp 

Bor:gas ve Köatence için yük 
alacaktır. 

-~~·--....-----, 
Muallim Doktor 

A. Hulôsi Alataş 
iç hastalıklara mütehaesısı 

Şamlı sokak No. 20 
Talefon 2780 -Fratelli Sperco \' apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI 
"REHMES,, vapuru 8 2 inci üurh, Danimarka ve Baltık 

Ununda beklenmekte olup yü· limanlara için yük ılacaktar. 
kftnft tahUye ettlktf"n sonra "ERLAND,. motörü 14·1 
Burgas, Vorna ve Kı1stence ıı. inci kanunda beklenmekte 
monlara için yilk alacaktı,ır. olup Hotterdam, Bamburg, 

110RESTES,. 16· ı inci ka · Danimarka ve Baltık limanları 
nanda gelip 20 1 inci kanunda • için yük alacaktır. 
Aonrs, Rouerdam, Amsterdam SERVİCE MARlTlM ROUMAIN 
ve Bamburg limanları için "PELEŞ,, vapuru 18· l inci 
yok alacaktır. Ununda gelip 19·1 inci kA-
SV ENSKA ORIENT LINIEN nunda Malta, Ceneva, Marsllya 

"GOTLAND,. motörü llma· ve Barselonıya hareket etle· 
n1mızda olup Rotterdam, Hım· cektlr. Yolcu ve yok alır. 

eN~A 
r 

o 11 ıU ıı·, 
i 

Izmir Defterdarlığından: 
Jss•eının vergi borcundan ötilril tahslll emval yuasına göre 

haciz edilen dördüncü soltanfye mahallesinde tenezzüh sokağında 
ktiln 49 sayılı ahar binası tarihi tlAndan itibaren yirmi bir gün 
müddetle satıhğa çakarıldığ10dan pey sürmek isti yenlerin Def· 
te,dahk tahtdltit ktılemloe ~etmeleri. a868 30 5 12 17 

NJPJJON YUSSEN KAJSHA le oavluolardakt değişiklikler · 
"TOYORASLU .. vapuru 14· den acente mes'ollyet kabul 

1 inci kanurıda bl'kl~nrucktf': t'1mf'Z. 

olop yükünü ıubllyedeo son· Fazla ıafellıtt için ikinci 
ra on tlokuz birinci kıiound11 Kordou'da Tahmil ve Tahliye 
Yokubemıı, Osaka ve Ş11nh11y binası arkasında Fratelll Sperco 
Mojl llmanlım için yük ala vapur acenıah~ına müracaat 
cıtktır. f"dllrnesi rica olunur 

dandaki geUş gidiş tarihleri Tele. 2004 • 2005 • 2663 

Urla Tahaffuzhanesi Müdürlüğiln 
den: 

Urla tahaflozbaneshıdekl elektfrik tesisatının ana hatları 6z 
rinde gösterilecek mahallere sekiz c;lft paratoner yaptarılacaktı 

A - Paratoner tesisatının tahmini bedeli 500 liradır. 

B - Şartnamesi Urla tahaffozhanesl rııüdılrlüğünde ol 
hergftn göriilebillr. 

C - Eksiltme 21,blrfnclkanon,93:> cumartesi günü sut 14 
Urla tahaffuzhanesinde komisyon tarafından yapıl 

caktJr. 

D - Eksiltme açık olacaktır. 
E - Muvakkat teminat 37 Ura 50 kuruştur. 
F - Eksfltmlye gireceklerin peyler sdrülmfye başlamadan 

vel teminatlarına yatırmalara 'fe ellerinde bu gibi işle 

ihtisas sahibi oldoklarana dair komisyona kanaat ver 
vesaik bulundurmaları llir:ımdır. 7 1 O 13 16 392 5 

•ım1111m111111111111111._ Dok tor _.1111111111111111111111111 - A. Kemal Tonay --
-- Baterixolog ve bulcışık, salgın lıastabklar miitahassısr 
- Basmahane istasyonu ksrşıeındaJci dibek sokak başında 30 sayı• = lı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 dan akşam saat 6 a kadar 
:= haetslannı kabul eder. -= Müracaat eden hastalara yapılmaeı liizamgelen eair tahlilat ve 
=: mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevaz gö· = rülcn Pnomotoraks muayenehane inde muntazar;nan yapılır • 

• 111 111111 111 111111111111111 lf il lll lll lll il lll lll lll llf fll l lll llf Telef 0 n : 4 115 1111 il 111 il 
lzmir Memleket Hastanesi Baş T . 
hipliğiuden: 

B11etanemlzln ihtiyacı olan 2500 lira kıymeti mobamme 
sinde bir adet çamaşır yıkama ve korutma maldnastle bir adet 
makinesi 15 gün müddetle acık ekslltmlye çakarılmıştır. Eksilt 
!Jerahlnl görmek letlyeo hergüo memleket hastanesi bae dokt 
!uğuna başvurmaları ve ekslltmlye istekliler bedeli mohammeo 

yüzde 7 ,5 nlebetlnde temlnatlarlle eketltme günü olan 2;J 12 9 
tarihine restlıyan pazartesi gönü saat 9 ·12 kadar Ubayhk d11I 

encilmenloe mfiracoatları. 394.1 8 13 17 2 

Devlet Demiryollarından: 
Beher tonu Söke'den Aydın'a :350 ve Ödemle'e 600 kn 

ücretli boğday tarifesi 15,12,9:35 tarihinden itibaren ıaer'I o 

caktır. 13 15 17 3981 
İdaremiz esk.lşehlr atelyesl lçiu teeviyecf, tornaca, kazancı 

elektrik kaynakçı ustast alacağından taliplerin lmtlhaoları ya 
mak üzere ,imdiye kadar çahetıkları yerlerden aldıkları bons 

vlolerlyle hlbnühal varakalarını, millet mektebi şahadetname 
rlnl ve askerHk vesikalarını alareklstanhul:da idaremiz hayd 
paea cer haşmüfettlşllğlne, alsancak etelyesl şef liğlne ve dl 
yerJerde bolunanların da Ankare'da umumi zat işleri mOdür 

ğüne müracaatları. 14 15 16 No .3627 ;~98 

Olivier ve Şüre
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 241:3 
Londra Hattı 

.. GRODSO,. vapuru 20 tik 
kanunda Londrı, Hol ve An· 

versten gelip tubllyede boluna· 
cak ve ayni zıımando Londra 

ve Hol için yük alacaktır. 

LI verpool Battı 

'"FLAMİNİAN.. vapura 
ilk kAounda Llverpol ve Sv 

seadan gelip tahliyede bolu 

caktır. 

"FLAMNAN1f vaparu 27 
kanonda ~elip Llverpol 
Glasgoy için vok alacaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE· Lll 

MILOS vapuru 16 ilk 
namda Bamburg ve Brem 

den gelfp tehltyede bola 

caktar. 



Blılllelkaa•l'I 

Sümer Bank 
Verin Mallar Pazarında 

TASARRUF HAFTA,SI 
dolayısile yapılmakta olan 

oıo 10 Iskontolu satışın 
bitmesine yalnız 

2 gün kalmıştır 

ikramiyeli Satışlara da baş
landığından her iki fırsat

tan istifade ediniz.~ 
Emlik ve Eytam Bankasından: 

DepodtOR Ok sürenle 
No. • NH, T. L 

y. E. Mutlaka (OlillBNTOL) lbldk 

S9 19 ...... 180 tekerlaiDi teorllMı eclbda.. 

No. Yeri 

188 &.... hoca m. b.kır l»edeeı•I 
ısı e.yratı. kıyı ...... eok• 
702 e ..... ,. m. tellllblt• .. 
702,1 • .. .. 
70Z,1 .. • M 

9i6 Klprl m. tram••J e. tekele oak· 
.... 711 - 18.87 ....... 

1, 1, •• 80 ·~-
1 .... 820,8,0 •hml 600 
4 c .. .. 600 
6 11

• M 800 
800 292 il.il . .,.. 160 

's 
184 ~lprl m. lnmny e. •dil 791 p. 59 600 219,50 11 11 SOO 

8'unan mlalyell .ılwae kuflll 
im• blaw ......... 28,IO 5051 • .. HO 
a ... ..,. ........ ,. e. 1150,3 651,49 11 

it 700 
lleYltl •• •menlua yabnda yuala emltlda Mkla tabltle 

.-11t11ın 23,lt,995 puarteel gbl IUt oaM ihale edilmek IMre 

.-1mmya koaaı.at1ar. 
letekU otnlllll• lalsalannc18 yuıh pey mk~ YeaemlH Y•· 

nnk ...,.. •• pmelerl .... .,,. ıs 17 21 3984 

Manisa Viliyeti Daimi Encame
inden: 
1 - Tarpda. itaat. yol .... 1+07' · 17+'7' bel 

kllometrelerl .,.. .. 26 .... IMlounM _... ....... Adaa •IJ• laakak malike· 

11580 Un 98 karatlak ketlfumeel ........ bpm --···= •001 
mi ..Ule ebiltmlye kon•l•afhlr. lahllnrla •ekil anbb oe...ı 

ı - Ba ite .. , ........... ketlf •N81r enak param olank ergfa ile etki •lllb •• .. 
•'• b ... lb• ........ ._ abaaWUr. ffklll eenf ye *-' ..... 

3 - Eblltme lklnal Uau lçlael eam• g1.e •d onblrde perlH YeklU Ali" .-ı labl· 
_...__ .. 1U 11kllperl ..... t ... ... 

.. ,.yet ...... ••clmeal .._. J•pdeeaktar. maıeba&lla alacak ....... . 
4 - Ma••kk•t aemlaat miktara 868 lira 58 kurapr. adaaa blrblel ..UJ• bakak 
S - Ettllt•l7e slreceklerla •••• dairetlade llulrbJ9C11k· mabkemeelnde ad daratm• 

lan bpah •rfı• içine ba yth• dcareı od• Yetlbnaı •nn•u mldde .. le7hlerclea •h· 
dil koy-lan prtbr. met ••mı•• oakuılu dHed 

6 - TekUf mektaplanaın ihale gtlnl -t OM u• 11..... Jeala maballl lkamedala meç· 
daimi eaelme• oda11au rellllle Yeril.... ..,a.r. bal oldaıando Nbiıle mıha· 

7 - EWtme itleri 1490 •Jıb baua gire ,.pal.eakbr. tir tan6adaa bili aeblll iade 
K.ua•• aymıJ8D tekUf Ye mlncmtlulll k•W • · edlldttl an18fclmakla illa•• 
ml7eeei1 llte oluar. 17 22 Z7 i 4005 tebU19t lfaltaa •• danqm .... 

UHllllllll•llllllUUllllHllHllllHlllllllllllllllllllllllllHl••BI.. ıs ı 936 tu11at• ma.dıt ,.. D z k A • T k llllllell ... 1 .. ı 9 • taUkbae r. e aı ara çı 1 :.::,=.. .... ~~·:· 
Merkez hutanesi Dahiliye MtltehaMıll Ei .... bluat gelmedllf •eya 

- tarala•du bir •ekil g6ader· 
Wael Beyler tokalı Tark ml•yede •loau ltdl8HatleJ • _..... .......... 

• ....,. 45. Butalannı 61ledea IOBn 15 dea 18 • ..._ ....... : il --1.a 

kabal eder. TELEFON:_~-- .,.. ..... 1 111 _. •• 

IHlllllllllllllllUlllllllUUIHlllllllllllUllHlllllllllUllllllllllllDIDBll•D • 0 olmak bere Ula olaaar • 

l.aııtr 2 lnel a.. M. do: 
&... .... emltk H •J· 

••• banblaaclaa adl•o aldll• 
paraya ••••bil bltnk.,. ipo 
tekli bulanan Ye geçea 1eae 
yapalaa •tır, 2280 aam•ralr 
kanana gGre ıecll edlldlAf hı.tele 

bir eene lolnde blrlacl taknı 
borç ldeamedlıtadea IOD H 

kat'I olank teknr mlsayedeye 
koua .. mirde lklnal •ita 
•iye etnfp• Hmtlnde H•f 
efelldl tobl-11418 ö·2 aamarab 
Ye merdl•eale okilan kapıdan 

11t kala glrlUace •tr 10fa Ye 
ıo oda, olap merdl•enle .. ı.,. 
lalllr, •it bna iç oduı •• 
kampany• ıaya m .. caı 1500 
Ura kıymetli ba eYla mllklyeıl 
açak art1rma naretlle ye 8'4 
aammrala emlak •• eytam HD· 
bu kaaaaa maclblnoe bir 
d11faya m.tuu olmak •• bt'I 
arbrm• . 291-986 pqaaaba 
glD6 .. , 11 de bmlr blln\. 
met koaa19adakl 2 lael icra 
cl81reelnde yapılmak a.ere SO 
glD mlddetle ublala koaalda. 
Ba naarma ••do-inde •bt bede 
U her ae olana • oba• kayme· 
dae bakal•7uak •eok artan ... ..... ........ ,.,. .... 
br. S.bt peıl• ,.,. ile olap 
mltteridea ymıs ylsde iki· 
baçok dell&Uye aaurafa alıaar. 

ltba pyrl meakal lserlnde 
heı hugl bir tekilde bak la· 

lebl•de balaaular ellerindeki 
reeml n.tk ile blrUkte yirmi 
KID 11Ulıada .. mir 2 lacl oram•• 
mlraeutları ı ... mdır. Abl bal· 
de baklan tapa tlelllnce ma· 
lam ol ... dıkça PllYlatmadlln 
barlç k•brlar 20·1·1936 tul· 
binden lalbarea tulD•me ber 
keee aÇ1kbr. TıUp olalana 
ya.de yedlhaçak ıemlnaı •k· 
.,._ ••ya milli bir Maka ld· 
bu mektuba .. ss-ıısoo .... 
1• aa .. ntlle lsmlı 2 .at len 
... arı ... mena.atlua .... 
oluu. B. it. No. S29 

A.._ Aellye Bakalı .. lake· ......... : 
A .... lnhllular Hklll Ha 

kat C...I 1'.rg1a ile e1kl •I· 

•• 11-.ı. .. ttu Şeref Ye 

llıMt mldlrl PertH •eklU 
Ali •• Ceylaaa'da ........... 
..... 111 a.,rt nrlll eti• 
Balek •• Adua ... _.. iahllu 
•bperl Ahmed an11ndll ..... 

haddb alacak daYm1aıa cari 

•--..- •n•ada Bul6k .. 
Ahmed •••na çdEanlıa tebll· 
ptan mahalll lkametlerlnla meç· 

bal balaaclu19adaa bahlıle mG· 

batir ıanfıadn bllt ıebUA.lade 
kıb••t oldapadlla iline• teb· 

llpt ıı..n. •• •·1111--aı• 
13 · l · 986 tulhlae mlMlf 

P8Ane1i glnl ••t dokau ta· 
llkl•e karar •erllmit oldata•· 
daa mamalleyhlmanıa me•ktr 

gla •• ıatte blasat mahkemeye 
gelıaedlll ••J• ıaıd lanaclaa 
bir nkll gladerllmedlll tak· 
cllrde mabakemeain py•plann· 
ela denm edeeell m•IAmlara 
olmak esere illa olaaar. '008 

,. 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulu 

Ambalaj ve komprimelerin uzerinde 

lıgın tımsali olan EB markasını arayı 

Sarayköy MalmodorlOğOndeb:. 
&eılf bedeli 10586 Ura 69 karat olan Sara7k:By blktmed 

aemla k•I lnfua bpab Hrfla eblltmlye koaalmottar. 
G6rmek İdeallea ketlf ewralu ıarla•me •ee•lred nridat 

marlataacla m .. caltar. Ekıllıme S0,12,935 peaar&e1I geae 
15 te yapalaeakbr. Eklllımeye girmek için iıl•ll.. 9' 
Hyıla •rllrma H ekllltme kuanand• yHıb •nlka .e 
de 7 baçaktan 790 lira 15 karaılak maftkkaı temimi 
baıa ••ya baab mektablle .. teklif mektabana h•YI urf 
yabnu yı•ıla glade .. ı 14 de bdllr malmlcllrlOpnde .. 
tetekkll eblltme komll)'oDa ba1kub19aa makb•• ma 
\ erilmeli. 17 21 24 27 4010 

Manisa Viliyeti Daimi Encftmeoi 
den: 

1 - Mulu ühluı yolunan 3'+440 •.ı+860 ınca ı110_. 
releri an1111clakl eeub tamir•ta mncat fUlD8meJ• 
Z60t0 Un '5 karaı mabammea bedel 9aerla.t.n 
suf 818We eblltmeye koaalmllflar. 

Z - Ba ite glncek olaa mlı.alahldla yapaealı yolu la 
bukeı, bldanm, llUacllr nıair ka•mlannı ,.. ... 
....... itil .. taklblt... .......... ..." k 
Mr bedel teklif etmen tuttar. S. •retle lla•h•• 
ra lalçblr l8retle fl•t .,.. .. H lltwl t..ı ..... _. 
ballı• hab olmıyacmktır. 

3 - Sutla•me •...tr enak 125 karat INKlet mıWlllll• ••fi• bet mlhendilllllad•n •haacaktar. 
4 - Eblltme ikim kban lçlael cama .... ..ı 

batakla Mıa• blk6met koupadll Ylllyet ...... 
...t ....... yapaa..ktar. 

5 - llaftkbl lemlaat .aktan 1878 Ura d6rt km..-r . 
6 - Dllltmlf8 ~ baa• tlalrell•de ..... ,.. .... ıt7;1 

kaPllb sulan içine ba yılan dcaret oduı •eelkaual t1a 
koymalan fU'lbr. 

7 - Teklif mektaplanaıa ihale glaG •at oa baf•la ..... 
Mu• daimi enetmen od•ad• relıllle •erilmeli fUlbr • 

8 - Eblltme itleri 2490 1a1ıb baana gir• yapılacakbr. 
K.aan• a7maym teklif ye mClrrcaallan• b .. I edtl ... 
yecell illa olaaar. 17 22 27 2 4004 

Akhisar Uraylığından: •002 

lJrayama• lolla feaal elallyet bmyınd1rbk bakınlı19aca taadlkll 
mtllaeadll HJ• fea memara ile herap n makine lılerl•dea ... 
lar elektlrlk tefi•• lladJHllDI• Yardar. leteklllerln bal terclme• 
lerile araybta JUi ile bat•armalan illa olaaor. 17 19 21 2S 

Dr. Operatör Arif Y u.-c 
Merkez Hastanesi Operat6rtl 

Butalarıaı her gln 15· 18 e kad.r ikinci Beyler rok•lt Terk 
mhayede .tonu kı111a• '18 N.la maayenebaaellnde kllnal 
eder. Telefon 3:J!l3 



Yirmi beolael yıl Yugosl -, No. 6'00 

SALI Bizden (50) Bio Te Tuz 
17 Alacak ı . 

Btrloctklouo 19:ıö • 

Heriyo, Uzlaşmayı Zayıfa :Zorla Kabul Ettiremeyiz, ed 
imparator Müşavirlerile Konu u or. Red Cevabı Verece 

ltalya ile Darbı lntac Edecektir. Fransız Donanması Petrol Ambargosu 
On Beş Gün Içindei Yapabileceğinden, lngiltere Derhal Yardım 

Sef erberliAlni Ancak 
Göremiy ktir 

ancak eulb teldifiof eeae hiba· 
rlle kabul ettikten ıonra koşn· 
lıcıkıır. 

. " .. - l • yapacıklan teokltlerdea çekin· 
mekttdlr. Boktimetln ear11lma· 
eıudan, bıua hlmıtıızlak reyi 
nrl lmulndeo korkulmak tadar. 
Gnl'telrr" gftrf', Parlı projeıl, 

lngthert'de uablyet uyandır· 

mı~t•r. Saylavlara •e naz rlara 
her gOo yftzlerce proıe1to mek 
tup'an g .. lmf'ktt'cilr. lnglltere 
'•bioeıl de proj"yt ıadt tıref 

taradar. 

Jsıanbol 16 - lıılya ve 
Habeolııao, ıulb projesini lr.t· 

kik için 15 ı;Onlilk bir mQta 
reke akdettikll'tl haberi .aılcıız 

çıkmışlar. imparator ve Bıı'ıt>ş 

hınlctye nnırı tayyare ile I>l'tı 

eiye gelml~. Amerlkrm mü~a 
vtrl" birlikte projeyi ıeıkik" 
ba~Jamı~lardır. Sulh mnulıerr 
lnlDio lmıa ııOrmul i~tenflmf"k · 

tr,
1 

aakeıi h11zırlıklara da de 

'fÜm edllmf'ktedir. 

Londra - Royt,.r t janıuoıt 

ııiit,., petrol aaılıar,oıunun 

Habeş impuratoru 

Loodra, 16 (A.A) - Tfmeı 

paeteılatn özel ay tarın. ~öre 
ltısıldealz ıahlllnde kendisine 

Loodra J 6 (RıuJyo) - Tay 
mis gazeteeloln Adfı·Ahaba 

muhabirinin •erdiği bir habere 
göre, Bahee biikümetfnlu hfz 

Frcmsız donarımasuıclmı luı::ılan 

halya ile h1r ' •I ln••r l'!ıiehlll'! 

c• gi ııanılmakta rtır. M. I..avat 
FrııaFız f lloıDnan on brt JftD 
dro f • .,,. ı ııeferbu ~dil oılyectı 

~tol blldlrml,ılr. Şu h•lde, 
lnglltere, Fraoıız f lloıunuu 
dubal yardımı•• 41aya•amıya· 

cak demektir. 
metinde bulunan Am"lkan 

mftınlr henft• n~111le'den dön· 
memlılerdlr. 

Jtlr koridor ndlerek orada bir mOınfr M. Kovson Detı1ie'ye Tı reş~ob eden malümaıa na 
liman yıp11rmaa1 hakkında Da· ghmlo •e imparatorla bazı mü uran Bat-eş imparatoru, Pariıı 
beflatan'• yapılan teklif bir lh· fzakerelerde hulanmnttur. ıekUf ini kabul taraCtara de· 
dru b7dını lbtha etmektedir. Amerikan mftoulr, dlğrr bir glldlr. Gerek babnlarm •e 
B•betlatıa bu limana mftntebl Anapah maınlrle birlikte Pa· gerekle mGtnlrluln bu teklife 
bir demiryolu yapmayıcaktar. rlı teklif 1 etrafında mGaakn" menf 1 cenb •ermemtal hık· 

llaamaftb ba ıart Babeoletan'a edecekl~rdlr. Her iki ecnebi luodakt taV&lyelerlnl ademi ka· ....... ~ ................................ ,... ....................................................... ...., ........ ~ ................................. ~ .... ~ ..... . 
Konsey, Yarın Toplanacaktır. _______________________ .. ____________________ __ 

Bu Hafta Fevkaladelikler Beklenmektedir. Ingiliz Ka
binesi de Dün Beklenen Toplantısını Yapamadı. 

Parlı, 16 (Radyo) - Geçen 
uftuın liy•d faaliyeti Detlceefs 
geomlttlr; alakadar zent, bu 
uftanın ıly•BI faaliyeti hakkın· 
.. mCllbet bir tebliğ nreme 
mhlerdlr. Bııhyan bahının 

blltkl• pekçok btdlıe Te nk'a· 
larla mıbmul olduğuna eGpbe 
eals delUdlr; Ceanre'de ulus 
lar 10ıyeıe1lnla toplanacağına 

gGre, bu hafla umumi nzlyet 
J'eal bir uf bıya girmek mec· 
barlyetlndedir. 

Ulaalar ıoeyeteelnta içtlmaına 
iki mubarlb devletin cnabının 
mlblm tesirler yapacığı tftp 
laelladlr. 

Loadra'da bagCln kabine iç· 
dmaı beklendiği halde bu lçllm11 
"kaa plmemlttlr. Yalaıs ılyaıl 
mebafll Ye hariciye bakanhğında 
..... bir t.allyet gGse Ç8rp. 

BaldTla, Ceonre'den 
"6amGt olan M. Fdeo'I ve M. 
!fG,11 Çembtırlayn'ı kabul el · 

mittir. 
Rom•'1• gelince: Parlı tek· 

Hfl Gserlae bAIA hiçbir f lklr 
dermeyan edllmemlttlr. Yar1a 
ltlylk fatlll meellelala toplaa · 
maaaa kanr nrllmlıtlr. Keza 
Loadra'da H•m kamar•a .. ,.. ....... ,... ....... 

Milleıler Cemİ)'eti binası 

Hkerelerden batk• hiçbir fey 
ıöylenmemektedlr. 

Parlı'ıe, Fransız bGktlmeıl 

mecltetekl bGdce ile fnkalAd~ 

eurelle meoguldGr. Sah •ftnii 
ake1ı1:nı, M. Lual lo Cennreye 
tekrar gideceği t•bakkuk etmft 
bulunmaktıdır. 

LondH, 16 (Radyo) - Ce 
nnre'de Uloıtlar eoıyeteıl kon 
seylDln yapılacak umumi top 
lanmaıında M. Laval'dın batka, 
M. Eıteo, M. Llttioof •e ıoı 
yeteye menıub de.letlerta dıt 

l~lerl bakınlırı bo mey.oda 
Polonya dıo tvlerl bakanı M. 
Bek, Romanya dıı lolerl bakaoa 
M. TltGleıko, Tftrklye dıt itleri 
bıkanı Tnflk Raouı Arae ha 
zır bulunacaktır. 

halya batmorahbUJ Baron 
Alolzl tlmdlden Cennre'ye nr 
IDlflH, 

Ulaılar 101yetnl tome) 1 Ar· 
jıatln batmanbbul M. Rlde 
Vlnasa rlyaeet edecektir. 

Çarşamba •babı Irak Ye 

Alorl'lere bir mUıeca Hrllmell 
gftrltGlecek ve .ocak Glll den 
sonra halyan•Habet me1'elell 
mGukereal baıbyacaktır. 

ltalya ile Babeı hlk6mednln 
Parb teklifine nreeeklerl ce· 
••plar1ada Çupmba ıeaı Ce· 

•'"1• t-10 ..... IUIDla 

edilmektedir. 
Konaey lçtlmaanın Cama 

gftnflne kada r tıOreceAI mnlqıl 
maktadır. 

Parlı 16 (Radyo) - Millet 
ler cemiyetine mGzaherel bir· 
llğl, .bir karar ınretl kabul 
eımletlr. Bu karar ıuretlnd"', 

mGtecavlılere ceearet nrecek 
bir em .. u •Gcude getirilme 
mesi t•leb olunmaktadır. 

c .. nnre 16 (Radyo) - Din 
kil gGn ltalya ve Babeı lbtl· 
llfı mee'ele1lnde yeni hfç bir 
lhtiltf •okua gelmtblaln geç· 
mlıttr. 

Milletler cemiyeti genel eek 
reterlfğl, ne Adlı-Ab•ba'dao Te 
ne de Roma'dan biç bir tebliğ 

•lmıflır. 

Konae1 Gyeleri beklenilmek· 
tedlr. il. Ltt91aef'• hasır 

balunacala muhakkak ... dlr. 
Parte, 16 (Radyo) - fnn· 

•••· İaalU. blrlltfDin toplantı· 
ıınd. 168 eô7ll1•• Fnmı• 
meb•...a.nadm il. Koakoatkt 
esclmle tGyle demltdr: 

- .. Eter bagln bir mlttedn 

lltedillal kanetle ••-•• mi· 
uade eclllecek olana, b6yle 
blrwey gGadea kaçanlmaJICÜ •e 
yana blnat l'na1a'• MJie 
bir ...... kubam ........ 

balde Jll'llr etmektedir. 
Parfı, lt> (A.A) - Moobe. 

llyarda lrad «'ylrdlğl bir DD· 

tukra M. Beryo ıôz arHında 

ıonları t1ö1leml1tlr: 
Enelce ônlne geçme~e çılıı· 

tığıo11z harbı ııooa erdirmek •e 
btr tkl.l de Mllldler cetnlj• 
llode Qye olan baeımlau lıaflf· 

tarmak için bir ual•ım• yola 
bulanmaıına dalma taraflarıı. 

Ancak ha aalaem• her iki tın 
fan ıerbeetce ~abat eckcf'li .bir 
osl•t•• ot..alıd1r. Oaon, ı ayıf 

olan tarafa ıorla k•bnl eltfrll· 
mrllne bil ol•mayız. Ayni 
ualııma yol11 MIUetler ce•lyetf 
t•rtfı•d•n da k•bol edllmelldlr. 
Bu itibarlı Cennre andlıtm• 
ıına mftttrrek emniyet •e barıt 
prenılplertne 01gun olmatı il 
zuugr.llr. Bu yol ilk defa bo 
ıene tahakkuk dmlı olaa me. 
lu:mmel elbirllğl bamltı'nt mab 
Htmeylp Mtakh kora..ı.dır. 

Danyay• bGyQk bir Omid doğ 
mootur: :)aarlu olan •e yarda 
no, iıtlkbalial dfttOara her 
h•gl bh:. Fraaııs ba lmldia 
imha edil.....a.e nu gllteremez. 

Londn - M. Eden ve M. 
iamael Boar geldiler. Dıı bakan 
lt•lçre'de bir patlnaj'da kHa 
geçlrmlı Te burnundan yanlın 
mıflır. A•ım kamara11 pereem· 
brye ıoplmoacık ve Slr Samuel 
Boar pakta mGdafH için Mil 
letler cemiyeti azalannın sefer· 
ber edebUeceklerl kara, dr.nlz 
ve bat1 kanealeri baklund• 
gizil izahat verecektir. BatnkU 
M. B.ldYin, M. Ede• n dıt 
bakanlık mGıteprı ile una 

. uaachy• konutmattar. M. Beld 
•in, btlbıua mabafaukArl1rıa 

M Daldtln yaplt~ı temaelar 
araıındı kralla da koDutm•ıtar. 
MDh•fezalı.lı larıo ıenktdlerlotn 

hftktlmetl •r•nlı: dereceyi 
bolmam••• tçta teıhler yapıl 

main.dır. Maamaflh M. Rald•lo, 
tıhıeu Samuel Hoarın aaur 
nokı•ttaı tıuib etmtktedlr . 
BGktlmetlu ılya .. ıının milletin 
cemiyeti ile beraber ylrem .. k, 
kollektlf ıolh çarelerine yar 
dım etmek •e Anupa polhl 
kuıada Fraoaa ile it hlrllgl 
yapmaktır. 

Viyana 16 (Radyo) - Raylh 
Poet gaseteelal• aıkerl mahn 
rlrl general Vlnker, ıalh prnje· 
ıintn Hebetleree kabul edtlml 
yec-ltnl Te bu ıebeble mob• 
rebenln ozon ıftrecr ~tal, ltal 
yanlar da bunu bildiklerinden 
ıltın toptıyarak harp mıeraf la 
rıaı haf lf letmeıe P. rel ettik 
lerlnl kaydediyor. 

Parlı, 16 (Radyo) - A .. lı· 
Ababa•daa baber Hrlllyor: Ha 
bat lmparaloraouo Gsel 1ekre· 
teri, 1alla projeli halı:kıada 

gaaetecllere nrdltl dlye•de 
dem ittir ki: 

- Salb projul, Habetlıtanıo 
ıaketml demektir. Ba teklif, 
mandadıo daha ·~erdır. Zira 
bokata laeklmnaımısı:lan bir 
zerre dahi btrakmımaktadır. 

Parlı, 16 (Radyo)- Modoa 
yarda lrad eyledlAI bir natalL· 
ta M. Brrlyo ını aialıncla 

tunlan ı6ylemlıttr: 
« - e.,r,eyden 6nce millet 

ler cemlyetlade llye olan ha· 
11ml•rı ba•ııtırmak için bir as· 

Son Dakika: 

: mayıs. Baluamcak aal911U yol 
:mllletl•r ~eti ıanfı .... 
k8bal ......... 

• ... , .. 519.,. 111111Ml1• 

patlf••· .. ,. ,_. •mlıiilll 
~Olll .. .-rrı ....... lfr 
re•eı elank ı-..ı•:r•llılll 
Blaee ... eyb Milletler 

ke•dl ,.eu, • .- *'" ••I~ ....... .... .... 
... ,. ~··~-

Uluslar Kurumu Konseyi .... ,.~~ .. ~~~ 
Yann Toplana 

Konseyin, Ancak Çuma Gtlnll Topl 
A venol Telefonla Paris ile Roma' 

Ceaene, 16 ( '1adyn ) - uı.aıu karam• t ... ,..... ç.qa 
oldata halde, .ıe .. ı 1ebeter M. A naol, pç nkk Patı ile Bom•'J• 

medldata ÇJqamba, Aftm kamHU1Dıa .. P .... be Jllll topr.. 
C... .... ..,. .................. . 
~,.. c-.a ....... , .... t - ........... lr*'• .. .. ........... . 


