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Fransız Başbakanı Dün Bir Söylev Verdi ltalya. ııaıyan ~1~ işleri Bak~nıı~. 
' Sekreterıuın DDnkn Dıyevı: 

Habeş ihtilafı Hakkındaki Çalışmaları Anlattı. Ingiltere, Italya'ya Dü ............ 
''-Muhaeıımlar Teklifleri Reddederlerse Başka Tedbirler Tatbik Edile
cektir. Biz Mütecavize Mükafat Vermedik, Uzlasma Planı Hazırladık." 

mao Nazarile B!lkıyor. 
Sekreter, Bunu Haksız Gösteriyor 
Mazideki Rabıtalardan Bahsediy 

P.rlı, 17 ( Radyo ) - M. 
Lanl, bCldce. n barlct lıler 

mbakerelerl dolayıılle Mecllel 
Meb'aıana gltmft, dıt ely11et 
bıkkıada lıabat nrmlıtlr. 

lnhatın en mGhlm kuımını, 

llalyın - Bıbeı lhtlltfıaa ait 
beyanat tetkll etmlttlr. 

Baıbakan M. Plyer Laval, 
kClreClye çıkmıt Ye takip etmekte 
oldugu ıiyıeayı karoı;parl4meo· 
todı muhalefet göıterlleceğlol 

lmld _etmediğini beyan ettikten 
ao•mı ıonlırı ıöylemlıtlr: 

- Ben, hını için çalıfıyor· 
dam. Bu me,.adı memleketimin 
menafllne göre hareket etmekte 
beDtm iÇln 'riciJanf tilr borçtur. 
ltılyı · Babet lbtlltfıaa gelince 
ba lhtlltf Mkkında kordl· 
•UfOD komlte1lnl dinledik n 

lagllla'lerle mutabık olarak lcab 
eden mlhlm te ılblrlerl ancak 
Babet - ltalyaa harbına nlha· 
yet nrmek mabadlle ittihaz 
etdk. ltalya bGktimetl kar1r ve 
llyelerimlsl ilalememlt Ye ba 
mlelllf laarba glrlımltdr. Afrl· 
ka'dakl harbın önClne geçmek, 
do~• d.,.ayı Avrapt1 em 
Diyetini kamrmak demektir." 

.. 18 ler komlteal tanfından 

laaı,. ıleyblne lttlb.z olanan 
teAlrl~re blsde lıtlnk etdk 
Ye a.af tanı. Fakıt ltalya ile 
ola• aottlaAamaıa boncak bir 
•recede ileriye ptmlt deAtlla. 
ÇIDkG İtılyı ile bGyClk barb 
•batında kan kardetlf~mlı 

11 Ara bulmak haneundakl 
llletalmlsln netleetla kalacaAıaı 
blçblr .. kıt ammayordak. Ayni 
lamanda ba baıaatakl meM· 
lmldn tenkide marnı kalaca· 
lı•ı da ummuyorduk. "Pariıtle 
16 Alaıtoıta H Cenenede 
bir aılqma eıa11 bulmak için 
.ıı.-.ktu biran geri kalma· 
dık. Fakat bu meulmiz artık 
lbtlltfın genltlemeelne mani 
olarqa mGnbUJr kılmııtar. 

'"Kömlr, petrol Ye ealr gibi 
harbin en batlı leHıımıodao 

ibaret olan maddelerin de zecri 
•edblrlere hbıll dClıftnceel de 
lene ba banea matuftur. Ce 
'-nre'ye olan teklif imiz de, her 
be •ı11tı ile olursa ohun ıulho 

lspanya'da 
Meclis Tatil Edildi 

Madrld, 17 (Rıdyo) - Cu· 
M. Alkala Zamora, 

ecllıln bir .l.Anunuıanlye ka· 
r tatili emrini lmHlımııttr. 

Ba mClddet zarfıada hftkô· 
~t meliki idare Amirleri ara· 
tacla mtbfm de~ılkllkler yı

ktar. 
Ayni ıamandı da ba fır•tlan 

de edilerek meclllln fethi 
leıuma da 

bole mecbur oldukları tedbir· 
lerdlr. Şimdilik dıha bayat 
harbıa önllne geçmft oluyoruz. 
llerlelnla mea'ullyetl uzlııma 
reldlf laf kabul etmlyenlere 
alddlr. 

Miltecavlse bir mClktfıt ver 
dlğlmladen bıb9oluoayor; bfs, 
ancık bir uzlııma plAnı Yftcodı 
getirdik. Şimdi ıGs aloılar ıoe 
yeteelnlndlr ... 

.. Bu tenkitler bak11zdar; tim · 
diye kadar earfettlgimla mesai, 
uluılar ıoıyeteslade de takdirle 

tıklbedllecektlr kanaatindeyim. l li 
.. Ne lııenlldlglnl bilmiyor 

deAlllm; fakat yapılacak ne 
Hrdar; vasiyete, ıert n haıhı 

M. Laval, M. Ederı 

elde etmek ltlndlr. Hanları mlteef, uloılar feoıyeteal tara· 
huzurunaıda her fıreattı izah :ıındın dı tıkdlr Ye teıcl edil · 
etmlt balanayorum. Şimdi, İn· mit v11lyettedlr. 
gllıere ile birlikte hlçolm11ea M. Vıoaelan nııtaılle bagaD 
bir mftaakere kap111 ıçmığa Fraoea Ye laglltere, uloılar 

çıhtmıktayız n bu kapıyı da to1yeteel nam n heeabıaa bir 
balm111 mnkllndeylı. uılrıma formCllel balmıAa me· 

"Meaılmfzde sulh eeası kadro mor edllmtı: bulunuyor. Sosye· 
•e badadlarandaa dııarı çakmıı tema 1111 hGkmlDI. ne aaretle 
deglldlr. IZlh lllımdır bilmiyorum. Fa· 

Her iki m11ha11m dnlet kat Clıerlmladekl Yektled, ıoı · 

audlnde ılyaei mlme11lllmlı yete namına htllatl ifaya gıy· 
•e Cennre'de de murahhu ret etmektedir. 

heyetimi& çahımıktadır. "Maha11mlara yaptaAımıı tek· 
Şu ande, sizden yınbı veya lif, ittlbrs olanacak daha tedld, 

fena mı hareket ettl~lml ıoru tedbirlerden earfınuar edildi· 
yorum. Ben kendi kanaatimce ğlnl ifade etmeı; teklif kabul 
Hılfeml yıptam, hem de im· edllmedlgl takdirde kararlııh· 
ktoın en siyıde mftlıdeel da· rılmıt olan tedbirler tatbik edl· 

bilinde yaptım ve ba me•lde lecektlr. 
yalnız deglllz; bhılmle blrllk Bu tedbirler, Uluslar 101ye· 
çahtınlar çoktur; ualaıma ko· teılne menıob her detletln ka· 

bir eekllie .. ı'fyed etmek, 
zecri tedbirleri ılddetleadlrmek 
mi?. Bu husaıta tenkitler yıp· 
mak kolaydır, falfat hiç bir 
dnletln hiç bir morahha•ı bu· 
na yanıtmıyacaktar. BGyle bir 
ıuretl hal, benim meı'ollyet ve 

aalihlyetlm dahlliade değildir. 
11 Ilı aalh ar.,01111. • da 

cihan sulhu namına bir kArdır. 
Birçok dHletler harpıu harap 
olmnılardır; fakat blı, ınlh ıl · 

yuellnl kanetle idare etmek· 
teylı, banan lçia Roma Ye 

Moı.koya ile mıhlmaaas olan 
ltllAf ları yıphm. Diler dev· 
letler ricalinin ne ıaretle hı 
reket ettiklerini bilmiyorum; 
bunların 1akib etdklerl me1lek 
Te alyaet beni altkadıe' etmeı. 
ÇlnkCl banlann ılyuetlnl n 

- Sonu 4 ncü yüsde -
...................................................................................................................... ~ ........................................ . 

Yunanistan'da Kral Me· IngiltereKabi-
' nesi Don Toplandı 

busan "Meclisini Feshetti. Dış Bakan Bulunmadı 
Y 1 •h b G J •k Loadra, 17 (Radyo) - ~ •. eni ntı a at e ece Ayın 26 sında Yapı· bine hafıahk mntadl içtımaanı 
lacak, Yeni Meclis 12 Martta Toplanacak!;I yapmıııır. Bu lçtlmıdı, L'>n· 

dra'ya nııl olm11ını raA111ea 
Slr Sımuel Hoar hazar balan· 
mamıetır. 

Yunan kralı bazı Yunan ricali arasında 
l11taabol, 17 (Özel) - Yanan lınmıı ve ilk lçtlmaını 

bıtnklll M. Demlrclı. nraydın olacaktır. 

.. detlod~ Kral ikinci Yorgl'ola lıtaabul, 17 (Ôzel) - Y onan 
Mecllıl Meb'ueanın feehlnl ka
bul ettiğini ve yeni lntlbıbıtan 
28 ktouna Holde yapılıcıAını 

Te nltbi lntlhıbıt ımıllle olı 

c•8•nı ı6ylemlttlr. 
lj Mırttı yeni lleclh top 

Meclisi Meb'ueanınıa feıhl bık · 

lunda Kral iradesi bogln neı · 

redUecek ve bılka Kral ve ka · 

bine tarafındın bir beyanname 

Ilı bl•dirtlecektlr. 

Sir Samuel Boar doktorunun 
ınılyeıl Gzf!rfne böyle bereket 
etmlıtlr. Fıkat perşembf'l gtlal 
avam lıamaraııı mlZ1kereler!nde 
hazır bolon•c•~ı temin edll· 
mektedf r. 

Slr Samuel Har 

Roma'dan 
Roma, 17 (Radyo) - Dıı 

itleri bıkanhğı sekreteri M. 
Y akomo dl V aeello, hılyı veli 
abdı Ye sıtr Baray erklnı ve 
alyaeet ricali ön inde c Roma 
Slyaaı ıtademlah içtimaı ktl· 
oad reımfnf yapmııtır. 

Da mlnaaebetle laglltere'ala 
halya doıtlaguadan baheederek: 

-Bu dostluk, mıztde İtalya· 
nın l1tlkltllne n her fır11ttı 

kanedenmeelne ·Hiçbir men· 
faat g&setmeden yardım etmlı 
tir. Bayık loglllı ıly11lnl Glıdıt 

bir görünüş 

ton, bıyıhnın sonlarına 
halyın dostluğunu barakmı 
ve lıalyı mllli menıf llnl da 
himaye etmletlr. 

Demtı ve Daoe'aln 7 
rlalenelde 16yledtğl ıGalere 
zarı dikkati celbetmlt n 11a 
ya'nın hakiki makaad Ye 

oaf Hal lagiltere'nln halen la 

dlr edemediğini ve 1t1lya'ya h 
dClt.nın nazariyle bıktıgını • 
bizim hakiki makeadımaa& • 
lıdıgı samın logiltere'aln İtal 
yıa doııtloğuna yeniden r 
edeceğini de llhe etmlttlr. 

Avusttırya Seyyahhalarının Ziya ------Bu~•peote J 7 (Radyo) - Peoti Hirlap gazeteli, ooel yortulan mi 
na1ebetile Mıcar turiıtleri halyı'yı ziyaret edeceklerini yasmaktadı~ 
Ho ziyaret alelide bir mahiyette olmıyacak, ıiyaei bir mıoa dı ifad 
edecektir. 

Peote 17 (Radyo) - Hfik.timf:l naibi amirıl Horti, noel yortul 
mdo11ebetile bir ar iradeıi neıredecek.tir. 

iki Kurumun Dünkü 
Fevkalade Toplantısı. 

A8arıatika ve Turing · Otomobil Kurumları 
Yeni Faaliyet Devresine Giriyorlar. 

lamlr •e clYaraadıkl Abide 
ve ıotlkitelerl korumak ve 
tanıtmak için 927 yılındı ku 
rolın ve çahomaelle büyftklerl 
mlıla we dıt Olkedekl arkf'oloj l 
•e turizm mGeeaeeel~rlnln tak 
dlrlerlol kazanan l~mir ~e ha 
vallel Aıt1rıatfkl mublplf'ri c • 

mlyetl u~ Türkiye Turlng ve 
otomobil klübü İzmir komite 
ılnlo ıeuel toplantıları düo 
akışım Hıık.,vl lllllooundı yapıl 

mıetar. Toplanhları vali Fazla 

Gnleç baıkanlık etmiştir. i\81• 

nıtlkı muhipleri cemiyeti nl 
samnameılade bazı deAJılkllkler 
yapılacaktır . 

Toplutıdı parti lly6nkorol 
bıtbnı Y oıgıd ıaylnı A TDİ 
Doğan ile gazetemlıia ıahlb 

•e bıemaharrlrl Dealıll .. ,ı .. ı 
H11ydar Raıdl Öktem ve daha 
bir çok ınat balaamattar. 

Vali Faılı Güleç 

iki koruman lı rıporlan; 
tearıAtlka muhipleri genel aek· 
reteri mGzeler mGdO.ıd S.lthed· 
din Kantar tırlfıodan okun· 
:muı ve izahat verllmlıtlr. Ra· 

por kabul edllmlt 'e pllaço· 
- Laıfen puirini. -
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zli Cemiyet ltalya· 

an Yardım Mı Gö- Türk-Fransız Dostluğunu Bozmak 
rüyormuş?. 

Mısır Kabinesi 
Saylav Listesini 
Tanzim Emiştir. 

...... 
Roma, 17 (Radyo) - Sin· 

yor MG11ollnl, bagan, Adoa· 
dakl ilk ltalyau mektebi bina· 
eına çekilmek Gzere bir ltalyıa 
bayrağı gôndermlıtlr. Beynk, 
Romı deıpoto tarafıodın takdis 
edtlml•tir. 

Beyrut - Gizli cemiyet 
kkında incelemeler, aon gln· 
de çok önemli bir durum 

~·ıt1r. 

~aane lnanıltr kaynakların 

tdlğl bir habere göre, cemi 

ıtn baıkanı Suadenla hal 
lardan yardım görmek ıure · 

bu teıkllAll kurduğu ve 
fl-Uağı anlışılmıktadar. Mad 
~umomlllk tahkikatı derin· 

tlrmektedlr. Y enlden birkaç 
iti daha tevkif olunmoetur. 

vkof lardan basılarının ke-
etle ıerhest 

yaptıkları 

dedllmlıtlr. 

Rıza 

bırakılmaları 

mtıracaatler 

Han 
Gidecek 

Beyrnt - Tahran'dan Sorl · 
gazetelerine btldlrlldl~lne 

IJre: Iran Ue Irak arasındaki 

aır lhtllAfını çözebilmek için 
,.,dad'a giden delegelerle Irak 
•legeleri arasındaki konoıma· 

~ umlmf bir hava içinde ad· 
~p gitmektedir. Bu huıoıtıkl 
~atmanın pek yekındı lm11· 
anacığı umuluyor. 

iyi haberler alan kaynaklara 

~
re, bu anlıımanın lmzasın 

• IODra Iran eahı Raıa Peh· 
.t Hın Bagdad'a giderek Gç 
n Irak krala birinci Gaziye 

konak olacaklardır. 

Merhum kral Fay11l'ın Tah 
tan ılyaretlnl iade için yapı· 

lac:aıı ıôyleaen bu ziyaretin, 
P•lmGıdekl Mart ayında ol· 

fnu• muhtemeldir, iki komıu 
•e kardeı kralın gôrftımelerlne 

~yü Ye ılyaaıl bir Onem ve 
-'lmektedlr. ----
Alaşehir Haberleri 
Alaeehlr1 (Özel) - Jandarma 

~lfettlel yarbay Şevket Koca 

Balkan Eşme jandarma lelerini 
ge.den geçirdikten ıonra bogan 

J,anya gelmlıtlr. Yanında Ma. 
ha f lbayhk komotını Albay 
Tket Turgut ta vardır. 

MGfettlı, bllhaasa 11bıtan1n 

lnemll konuıma ve buloıma 

,.11ııuı olan telefon lılerlle de 
.altkadar olmaktadır. Özel ko· 

•atmalara jandarma aantralanda 
7er nrllmemeal kararlaetml· 
mııtır. 

Mtıfettleln burada yeni tel· 
klklerlnden memnun olduğu ve 

J. K. ylıbaıı A •nl'yl takdir 
ettlAI doyolmoetor. Yarın Sa 
llhll'ye gidecektir. 

Bir maddettenberl izinli bu
lanan ceza hıklml Ziya lınlnl 

tloldannk vazifesine batlı 

Turguılu 'da: 

Targatlo, ( Özel) - Manl11 
11tma mGcadele relal Turgutlu 
mlcadele ı,terlnl görmek Gıere 
Afyoa ekıpreslle boraya gel. 
mittir. Bir iki gaa kalacaktır. 

lann tetkiki tel bir komiıyona 

Bo kurumun nlzamnameıln· 
da buı deıtılkllkler yıpılm111 

iti de bir komtıyonı verllml,tlr. 
Komlıyoo; tetkiklerini bitir· 

dikten ve nizamnamede yapı · 
lacak değlelkllklerl tesblt et 
tikten ıonn bu ayın 23 anca 
Cuma gGnQ tekrar toplanılacak, 
ayni saıaaada yeni faaliyet dn· 
reel lçla yGnt1llm kuralları da 

Istiyen Budalaca Neşriyat .. -Fransa'nın Tnrkiye Elçisi, Bu Neşriyattan Dolayı Un
ktimeti Nezdinde Şikayette Bulunduğunu Söyliyor .. 
latanbul 17 (özel) - Parlı'te çıkan bir Fransız gazetealnln aleyhimizde yaptıgı neırlyat hık· 

kında Fransız elçisi Mflsyd Kımerer ıonlan aöylemllair: 
- Tark· Fransıs dostluğuna bozmak ladyen bu budalaca neırlyauan dolıyı h6k6metl metboım 

nezdinde ıtkAyette buloadom. Ve mflteeself olduğumu bildiririm. Fraou ile TGrklye arasındaki ılya· 
sal mtıuaaebat, bfr kelime ile, (Mdkemmeldlr) 

~~~~~ ..... ,. .... _..~···~···-·--..... --~~~~ 
Istanbul'da · Tayyarre Hücumuna 

Kar~ı Korunma Tecrübeleri. 
-· Başlangıcı, Çalınacak Sis DodokDenemelerin 

leriyle Bildi rilecek tir. 
ler. Yapımıyanlar cer.alandm· 
lıcıklırdır. 

9 - Han hGcumu hakiki 
lmlı gibi hareket edilecek, 

herkes yaya kaldırımlarında 

kaldırımlannda geılnecek nya 
duracak ye yollar boı bırakı · 

lacaktn. 

Şark Şimendiferlerini 

Satın Alma işi ilerliyor 

••••• 
Kahire, 17 (Radye) - Mısır 

kabinesi, 1923 temel y11aaı 

mucibince saylav Jfate~lnl tan· 
sim eylemlıtlr. Sgçlm, yakında 
batlı yacakur. 

Kahire, 17 (Radyo) - Doğ 
rodan döğroyı yıpalacak seçim 
hakkındaki genel seçim kanunu 
bıkanlar korolu tarafındın 

tasılk edllmlıtlr. 

Aksum'daki Ha-

ltalyan Gazeteleri ,' 
Hilclım Ediyorlar 

Roma, 17 (A.A) - İtalyan 
g11eteler1Dln ekseriyeti, birçok 
memleketlerde Franıı• · İngiliz 11 
teklif lerlnl akamete ugntmqı 
lıtlhdaf eden kimselere ve ga· 
zetelere kartı ılddetll bir mi· 
cadeleye glrltmlılerdlr. 

heş'lerio Evlerin· Bayram 
de Silah Bulundu. Cuma Gonodor 

Roma l'/ ( Radyo ) - Ak· Ankara 17 (öael) - Ram•· 
ıom şehrinde bazı Rabeı'lerln 

un bayramı ayın 27 inci Cu· 
e'flerlnde mdhtm miktardı Ul· eli 
fek boloomuıtor. ma gaı,6 r. 

Bir Askeri Heye- Altın Kolçesi 
timiz Belgrad'a Bulunmuş. 

Gitmiş •. 
latanbal 18 {6sel) - Sofya 

gazeteleri, general Aıım'ın bıı· 
kanlığında bir aakert heyeti· 
mlzln Belgrad'da bulunduğunu 
yazıyorlar. 

Moakon. 17 (Radyo) 
Oral madenlerinde 12,5 kilo· 
gram ağırlığ•nda bir altın kal· 
çeaf bolanmeııtor. 

Mısır Tahvilatı s 

lstanbol, 17 (Radyo) - Tay· 
yare htıcumona kareı latanbu· 
lon Beyoğlu hnatlılnde genfı 

bir semtte yapılacak olın ııık 

maskelemesi denemesinin, ayın 
20 inci cuma gGn(l akıımı aa· 
ıt 21,30 da yapılması karar· 
laetmlmıttar. Yarım ıaat adre· 
cek olan deneme saat 22de hl· 
tecektlr. Buna alt beyınnameler 
halka dığıtılmııtır. Beyanname 
todor: Bu işle Konuşmak Ozere Bir Fran- Veznedarın 

Kazanan Numaraları 11 

Yazıyoruz 
1 - Deneme 20 blrlnçl kl 

nun cuma gln4 akeamı ıaat 

21,30 da batlıyıcık n 22 de 
bitecek, yarım saat aarecekdr. 

2 - Denemenin baelangı · 
cı, çalınacak ılı dadaklerlle 
illa edilecektir. Fabrika dCl· 
dnklerl de lttlrak etmek ftzere 
dadcıkler bir kııa Te hl r oıon 
olmak nzere faıılaaıı t'lç dakika 
çalacaklardır. 

3 - l11kların maskelenme· 
ıılnden makead daıman tıyya· 

rtlerlntn gece yıpıcakları ha. 
cumlardın ıehrl korumak ve 
kurtarmaktır. 

( - Herkes ıeığını ılyah 

örtfllerle ve dııarı eıımıyaca\ 

ıe\llde maekeleyecektlr. leıldar 

siyah Teya mavi bezlerle ör· 
talmell, gene ııık göranarae 
aöndaralmelldlr. Maeueae H· 

hlblerl; daha evelden bonon 
tecrQbelerlni yapmalı ve hazır· 

lanmıı bulunmahdar. 
5 - Minare ve mftesaeler. 

deki reklAm ve saire ıeıkları 

deneme ııraaanda heman sön 
dGrfllecektlr. 

6 - Nakil vaaıtıları dene· 
me bqlayınca fenerleri ıön· 

dGrdlecek ve yolun kenarına 

çekilecektir. Yol ağızları kat'· 
lyyen kapatılmıyacaktı.r. Tram 
nylar oldukları yerde kalıcak 
ve aeıklarını aöndtıreceklerdlr. 

7 - Hastalar için doktor 
gOtftrmek veya doktora haıta 

göUlrmek llzım olursa pollı 

karakoluna haber verilecek ve 
bunları taııyacak otomobllerln 
ıeıkları da maakelenecektlr. 

8 - Aile relılerl, mtıeseeae 

n tlcaretbadP. 11hlplerl bu ka· 
yatları tatbikinden mea'nldGr· 

Ma. Ru 
Yeni Kardinaller ~ere· 

tine Ziyafet verdi. 
Roma 17 (Radyo) - Frao· 

eanın ntlkan ıef iri M. Şarl 

Ru ve zevcesi tarafındın yeni 
kardlnıller ıeref ine bir ıtyafet 
veıllmlıtlr. 

Bu ılyafette Franunın Ro· 
mı ıef iri Kont O., Şımbron 
•e Parlı baıevekl nulr tanın· 
ruıı kardlnıll,.r hasır bulan· 

sız Heyeti Ankara'ya Geldi Katilleri .. 
Ankara 17 (özel) - Şark elmendlferlednln baktımetlmlze 

alınması Jel ilerlemektedir. AlAkadar baklnlakla bu hoauıtı ko 
nuımık tızere Parlı'ten bir bdyet gelmlıılr. MGaakereler yakında 
baılıyacaktır. 

••• 
Londra'da Sanayi ve Ma· 
dencilerin Rir Toplantısı 

Londra 17 (Radyo)- Bogan Londra'da sanayi 'fe madenciler 
raeaasından mQrekkeb bir içtima yapılmıt Te mdhlm bazı lkll· 
ıadi meı'eleler araaında bllhlMa kômtır maden amelealnln mft· 
talebah görflıalmGı ve nedcede amele için 1 ıllln, yaıı kaçak 
ameleye de 6 pena zam kabol edllmlıtlr. 

Ro karana tatbik meTkllne konması, lngtltere'nln sair maden 
mmtakalınnın kabala ile meırottur. 

Maden ımeleıl bllA latlına 2 ıutn zam lıtemektedirler. 

••• 
Ticareti 

Hind Valisi, Italya'nın Vaziyetinden Doğan 
Ziyanın Indirilmeğe Çalışıldığını Söyledi. 
KılkGta 16 (A.A) - Ticaret odalarının senelik toplantaaında 

Hindistan genel 'fBllsl ıo beyanatta balonmuıtur: 
Bakumet ittihaz edllmlı olan tedbirlerin vehametlnl ve ban· 

ların Hlndtatanın harici ticareti aserlnde icra etmeal muhtemel 
tesirleri tamamlle madrlk bolonmaktapır. HGkdmet pek nafi 
olan ticari manHebetlerl lnlutH oğnmaaını teesacıfle karııla · 
fae dıı bu teıHtıfande hiklm olan mdlthıza, kAr ve sarar malt· 
haza8l değildir. BJz İtalynııa lktı11df tecerrGdcınan Blndtatanın 
genel ticareti Gzerlndekl )ealrlerlnl 11gart hadde lndlrmeğa çah· 
ııyoroı. 

Asuriler Mes'elesi Bugün 
Konuşulacak •. 

Pırla 17 (Radyo) - Ulualar Kuruma konseyi, yana (bogln) 
bir toplıatı yapacak n Sarlye'de bulunan Aıdrl muhacirlerin 
va1lyetinl konaııcaktır. Öğleden ıoankl toplantı, alelade bir 
ıektlde olıcak 'fe ltalya·Habeı lhtlltfınıa mbakereai için koaıe· 
yln cuma gtıntıue talik edlldlğl, tıye devletler delega11onlarını 

tebliğ olunacaktır. Franııa baıbıkanı M. Plyer Lavıl, akıam 
azerl Parla'e d6necek •e pertembe gtına toplanacak olan Fransıı 
Ayan mecllılnde bulanacaktır. Momılleyh, ayni gan ıkıam beri 
Cennre're dönecektir. 

---••l-+-1• .... ~-----
Japon'ların 

Denizaltı Kravazôrfl 
Tokyo 17 (A.A) - fngl 

adlı denlsaltı kroYu6rD din 
denize dalma tecrlbelerl yap 
mıı 'f• 102 metre derlnllAe 

Tuoa'da 
Limanlar Kurulacaktır 

Pr1g, 18 (Radyo} - Çekoa· 
lovakya nafıa bakanı, Tana 
tlserlnde aarf teılllttt Ye petrol 
boralaranı bul llmanl1r vftcn· 
a drme e kllll' nrmlt&Jr. 

Kasanın Anahtarlarını 
Almak istiyorlarmış .. 

latanbul, 17 (Özel) - Galata 
postaneal vesnedar1 Blteyln 
BQanQ'nftn katilleri Abdullah 
ve aıçı Mehmed'le arkıdatları, 

bogGn ıorgoya çekilmişlerdir. 

Katiller, ceb~ndekl kaaa an•h· 
tarlarını almak •e bu ıoretle 
poatanedekl paraları aıırabllmek 
için · nznedan öldG• dGklerlnl 
itiraf eylemlelerdlr. 

Iskenderiye 
Seferleri 

için tflccarlar mflra· 
caatta bulundular 
İstanbul, 7 (ösel)-latanbul· 

Iskenderlye ıeferlerlnln tekrar 
lhdaıı için buı t"clmenler ta · 
rafından deniz yoll.rı lıletme 

ldareılne mGracaatta bula· 
nolmaıtor. 

ltalya'nın 

1936 Bttdcesi. 
Roma, 17 (Radyo) - Italyan 

nazırlar mecllal, bu ayın 30 ca 
gftnft Vlncale ıarayında topla· 
nacak ve 1936 bftdculnl tetkik 
edecektir. 

(~. Bayar 
Konferans Verecek. 

Ank:at'I, 17 ( Ôael) - Eko· 
noml Bakanı Celil Bayar, yar1n 
aktam aaat 19,30 da Ankara 
radyoıonda İktıaat n taaarrof 
haf tasr mGnaıebetlle mGhlm bir 
koDfenna Yerecektir. 

Çocuklara Yardım 
Ankara 17 (Oıel) - Çocuk 

esirgeme korumu aon haf ta 
içinde fakir çocuklara 675 
kilo acıt da~ılmı", aıhanealnden 
506 talebeye sıcak yemek ver· 
mlı n 309 çocuğa dı giydir· 
mlıtir. 

Italya'da Bir Tayin 
Roma, 17 (Radyo) - Gene· 

ral Beaedetl, dealz bakanlağı 

leılhktm ve fen kıtaıtı direk· 
tGrlotlue ııyla edilmlfdr. 

Kahire, .. 7 (Radyo) - Mı· 

ıır tahvilatı keıldednde 106990 
numara ile 467 ,963 nomanlın 
bayak ikramiye ve 911 tahvf· 
IAtındın 112,215 nomanya 
50 ban frank datmlıttlr. 

Almanva'da 
ol 

ltalya Cemaatı, ita). r 

yan 'lara Yardım Ediyor ~ 
Berlln 16 (A.A) - Berlfn· b 

de'kl ltalyan cemaatı, b111 l' 

araaıada kıymetli madenlerden t 

mtırekkeb taneler toplamıttır. 

Cemaat bunlardan 9,000 mark 
para 3 kilo altın ve 3 kilo 
gamGı toplamııtır. Bundan 
baıka cemaata ltalya'ya gönde· 
rllmek Gzae 150 altın elm11 
yftzt'lk nrllmlttlr. Bunları Te· 
renler nrdlklerl altın yGIClk· 
ler mukabilinde gGmaı yGsflk· " 
ler alacaklardır. 

Fran~a'da 
Yeni NftfuA Sayımı 

Parla 17 (Radyo) - Reımi 
gazete 8 Mart 1936 da Fran· 
aa•nın umumi tahriri nGfaa 
tein bir kararnameyi netrede· 
cektir. 

Bu tahriri nlfaı, Fran•'da t 

her bet senede bir yapalan tah · e 
rlrf nGfuator. 

Venedik'te • 
Bava Taarruzuna Karşı 
Bflyllk Manevl'alar. 

Venedlk, 17 (Radvo) 
ÔnGmftzdekt camarteal gtlal, 
hıva taarruzuna kart• bClyDk 
manenalar yapılacak Ye btıtDD 

gan ve gece devam edecektir. 11 

Yağmur ve Dolu 
Ankara, 17 ( Öıel ) - Soo 

24: saat sarfında Karadeniz kı 

yalarına çok yağmur yığm•ttır, 
MuAlaya dolu dtlemtııtGr. 

50 inci Y ıldönftmfl 
Moıkon, 17 ( Rıdyo ) -

Meıhar Alim Poıktn'in 50 tael 
yıldöntımG mtln11ebedle Moe· 
konda btıyGk töreD yapılmıt · 

tır. Poıkln; So.yet Raıyı'nıll 
iftihar ettiği birçok seTıtı ye· 
dtdrmiı bir bllglNlr. 
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l'oaya'da çıkan Dilek arka Bütün uulyetlul kaybenul~, 

rnızda Mr yazı okudum. Kültürpark üzüm Kızıl yoksa Sa- •cık bir tabirle po991ll çıkmış 
vllAyette, köy kAtlblerlolo olan yirminci aıur eiyaaaeı aka· 

dırılmııı olmuını tenkld v p ihracatın Geçen Şehrimizde iki hipsiz Bir y ermi? metlen akamete. fecaattan fe. 
v e anayır .. . b 

Yor, bu k4tlblerln ınzom ve ___ _.... ..... -- Yıla Göre l\tukayesesi. Vak'a Görüldü.. .. .•. - CHta koıuyor. Hic; lr mevzu 
rnmly"tlnl anlatıyor. İdeal k d D B 1 d. e de (lzerlnde varlığının bir tovaıuu 

Ya 10 a ıvar tir.inci te11rlnln son oobf'Ş Son hafta içinde ııehrlmtzde e e ıy ' fili G l h rb köyde kitlbln neler yıpa- " " z açmıyor. . ene • • 
Ceğiol Heri sürüyor. Bani inşası ve Ağaç gilnft içinde bordada satılan ve iki kızıl vok'aeı görftlmil~tilr. Liman idaresine Karşı onun damarlarındaki blUön 

edeyse, k5ye, köylflye, moh· 1 k muhtelif memleketlere ihraç Yapılan araştırm1da ha haata· Bı"r iddiada Bulunuyor! kudretini almıo, onu fırlatıp 
Dikilmesi Baş ıyaca • edilen nzom miktarı hakkında lıhın Ôdeml"'ten mlsaf lr olarak A ı ı bi 

ı tozum yok, fakat katlb, ~. " k k atmıştır. c z, per wan r ~ır· 
ÔnOmOzdeki yıl panayır KOi· ticaret odası tarafından bir ra İzmlr'e gelmtı kimselerin bo· PaHport vepur le e'esl ar- 11 d ı t 

Clo temeha•ıdır; 0000 yok· ı iL d k pınma e 111~ an ıo a a ıp 
" tOrpmrk içinde hazırlanacaktır. por hızırlanmı•tır londuklıuı evlerde "ıkhğı a.ola şısıua dQşen kine •Or on ıs d 

il, köyilo yoklı ğu demektir. .., • ... mınıo inşası keyfiyetinin oraya uroyor. 

ecek. 
Yecl yerde killlilrpark'ın top· Bo rapora göre, 935 senesi eılmı,11r. Daetahğa karşı lıiıım Silahlar ı.: onferaosı bu po 
rak tesviyesi yakında bitecektir. bb d ald olduğu hakkında dilnkO 

ikinci teıırlnlo ıoo yaram ayın· gelen ıı i te birler alınmııtar. 1 1 lltlL d d . e .. n k:llylQ olduğum için llf l 1 k ld 1 t t t " &ayımızda çıkan llu.ıan ., er .aya amgaeıoı vur u. 
... u " 0 oz ar a ırı mış 11

' e ra 
1 

da İzmir borsasında 7 ve 12 "Akl dl 
ladlll~lnden köycilyüm. Bun· dıvarla çevrilecektir. Bu lnıaat Panayır umum mndnrlü~üniln mektn· m r.,, 

f d numara Ozilmler Ozerlode kl bunda bir yanlı•lık olma•, bu Dörtler kouferansında avnl 
b L bl ı tf Ayette de ba11larken bir tara tan a a&aç .., " J 

aş.a z m " 
0 

"' Eı tosu 9-17,50 kuruştan 2682 p k Ol not .· 
kAtlbllklerl kaldırılmıı ve f ldanları dikilecek ve yıml pa ar aca k tır. mektubun bazı cilmlelerl eksik 

Daylr Yeri hazırlanacaktır. ton ve 206 torba Batış olmuştur. dlzilml"tlr. Bu kHmı aynen Akamet! 
herkes tarafından ıs-betli gö· Ulu•al bayram gfinlerlode " 

h ld Dil k u Dün alakadarlar Killtftrpark'rn Gt>c;eo yılın ayni gftnlr.rlnde l •- t 1 t l d ı yazıyoruz: Roma aoJaıomurnda keza! .. tnOştOr. Şn a e " e yapı acın. op an ı ar a cumur ., 

l d karulacalfı y·rde tetkı'kler yap 9,7r-.. 23 kuroatan 1772 ton y•t alanı dar g·lmektedlr. Bu- •: Şehir pl~oına gı:.r• ikin· Streza politikanı"' eon tec ikimizle bu mevzu Ozer n e b "' v " ... ~. . ... 11 u " ı ·• 

bt mışlardır. Yakında lzmlr'dekf Qıilm satılmıştı. Bu yılın satıo unu için Atatürk'üo heykel! clkordou 30 metreye genl,le rübe 118 balırındıın lıirl oldu, 
le birkaç kelime konuşa · 

vllfıyetlndt, Manisa, 

Jdıo ve bavalfslnde köy k4· 
1, sOylendlğl gibi vilcuda 

tnrt bir vatandaş değildir. 

im kôylerlo hepsinde, fbıf . 

t zabtılerl, muallimler, orta 

ll4'mekteb mezonları vardır. 

birlerle irtibatları çoktur. 

lefonları keza... Bu şerait 

•nda, nahiye ve kaza mer

ılerl burunlarının dibindedir. 

Sonra, arkadaşımızın söyledi· 

işler, muhtarlara ve köy 

tlyar heyetine alddlr. Katib 

, emir koludur. Köyllo lda · 

ileri, başancılırı muhtarlar 

t, heyetlerdir. İzmir vllıiye · 

de k5ylerln seviyesi bu ol 

ğu için, köy k4dblerl kaldı · 
lrnı~tır. .Eğe.r arkadaşımızın 

llşar sahasında vaziyet aksine 

, şu halde muhtarlara lüzum 

~tur. Köy katibine .. Köy 

ff adı takılır t>e kaılb bll· 
" ~l gibi yapar, çatar .. Ya biri, 

r abürü... Katib bu işleri gö· 
bilecek olduktan sonra, mah· 

tı, ihtiyar heyetlerine ne 

um var?. 

Şonn da llAve edelim ki: 
Bir kAtlbe, hlçolmazsa kırk 

tı verilecektir. Yılda ıöyle 

yle beşyüz tane lira tutar. 

eşyOz lira, bir köy için beşblo 

ı dtmektlr. l:Junoo ü&tftne 

tyftz lira daha eklenlb de 
ayla tarafından taş, kereste, 

•ızım vesaire bulunur, bllf 111 
0 hlrl1k çalışılır11, yıldı bir iş, 

t mekteb, bir çocuk bahçesi, 

r park, bir köy odası, bir 

~uma oduı, bir toplanma yeri, 

I' çeşme, bir su yola yapılır, 

•bud mesela, köyün dilşkfto 

ı culdarına bnynk bir yardım 

~lanmış olur.. GörQlfiyor ki, 

nazariyeden kurtarır, hesaba 

• "•tik bir sisteme uydurursak, 

ttfce birdenbire değl~iyor ... 

tr ylğltln kendine mahsus 

I' yoğ11rt ylylel olduğu mu· 

•lkaktır. 

J Muhıarlan, idare heyetlerini, 
1'1ar gölgesinde çabuk çekiş · 

tıloler diye &etmedik. Kanon 

onları teklo yere mee'ul Ye 

•ıtrcdar memurlar arasına 

kmımıetır. Marifet, onları 

•lıetırablhnektedlr. 

!Eğer Tooya bavallslude para 

il hadar bol ise, diyecek yt>k, 

'UA lkleer tene köy kltlbl de 

llltaoabJllrler . Muhısrlım, he· 
tileri de cabıı!. 

1-'akat bize gelince; muhtarlar 
1•1 kavramışlardır. Okuyub ya· 

'-aılar çoktur. O beşyftz liraları 
~'tka yerlere barcıyacı~ız. Ne 

' )ıpahm, bizde tutum, biraz 

"lıdır ve bla bundan mem 

• ~llQoz. 
Çimdik 

doktor, milhf'lndte ve mimarlar f latlerlude geçen yıl aatış fi. önüope iki kısımdan mCirek· tllerı·k eski şeklini değlştfrmtı 0 da boş çıktı. 
ile şehir lşlerlle altikadar olan· etlerine göre kilo başına 1,25 kep parkın tamamen kaldırıl· ve tamiri bize düşen altı met· Bir Pufa projesi hazırlandı. 
lar belediyede umumi bir top 3,81 kuruş kadar düı.ıüklftk maııı ve bu meydaoıo geçit reden sonra yirmi d6rt met· Gelen haberler g6ıterlyor ki, 
lsntıya çağırılacak ve külUirparlc vardır. Satıo miktarlarında ise resiwleri için daha geniş bir relik yerin döşemesi oraya bo da akametin mahluimodor. 

loşaqtı hakkında miltaleaları 91 0 ton 206 torba gibi bir ~ekle sokolmaeı muvafık gö kalmış oldu~undao halkrn ve Deniz konfenosı, bund.n 
1 kt i Ad rülmDşU\r. Bo su: etlt" meydan taşıma araçlarını o bu yoldan 

e ınaca ır. fazlalık görOlmüştür. Ayn mu nel olduğu gibi gene akamet 
ı d umumi toplantılarda daha çok f!eçmekte zorluk çekmemeıl 

det zarfındıs zmlr limanın an · ı L ı bayra.ırrını çekiyor. Yeni gDnırDk 
Başmnclnrn 

halkı alabllecekllr. ıç D urıyıo bizden daracı .. yo un ., 
dış memleketlere 4,543,7 ton yapılmaeıoı beklemeslude bir Cenevre paktı, tam olarak 

Şehrimiz gdmrüklerl ba~mü 

dfirlüğılne aıaıımış olan lstao 
bol gl\mruklerl ba~ınQdfirô 

h dil 1 i G lleykello etrafına halkın fs 
Ozilm 1 raç e m şı r. eçtn zaruret olm1811 gerektir. ıatblk edilemiyor. Çüukn o dı 

tlrabatfni temin için kanepe 
sene ayol tarihte 2,824. l ton l d LI lklnclkordonda onanlması blıe aka metle malul görülnyor. 

lerde konacak ve ş m ı.. pa 
OzQm ihraç edllmlfıti. dnşen yerler dôşemeıılnlo, BI loglhere kabinesi, dizleri 

nayır yeri de halkıo istirahati 

Seyfi diln akşamki Bandırma 
ekepreelle şehrlmfze gelml§tlr. 

Mekteplerdeki 
Demirbaş Eşya 

rhıcikordondao çık•n ıa,ıarla thılye .tltrl•e, Puls, Loodra ve 
ve ietl(adesl tçlo bir park ola ı 

eHıılı ş~kllde yaptırılmasını Roma arasında sılrilnftyor ve 
rak kullanılacaktır. Bu parkın 

Bu~ün yeul vazifesine başlıya 
cskhr. Trabzon gilmrfik ba,mil 

ddrlQğüne atanan İzoılr baş· 
madorn Sami yarın 1zmlr'dım 
ayrılarak Trabzona gidecektir. 

Diğer bir yere tayin edile · 

rek l~f nden ayrılan mekteb baş 

kararlaştırdık. Bo iş lc;lo gere lstlCa!lı bekleniyor: 
blr kısmında çocuk bahçe i k~m şeyleri de hazırladık. Şar- Gene akamet! 
vQcode gt:tlrllecekılr. baylıga iki ay ı5nce yazdığı· 

Yeni teşkllllt kanunu muclbln · 

ce gümrilk bışmüdOrlOklerl 

İzmir n lsıanbul'dao baıka 

ytrlerda kaldırılmaktadır. 

kat fiç sene başmlldilrHlk 

vaoı mohafaza edilecektir. 

işçi Ye 

Esnaf Birliğinde 

Fa· 
Un· 

C.H.P. l§cl ve- esnaf birlik· 

lerl federasyonu daimi heyeti 

parti backaoı Yozgad saylavı 

Avni Doğanın başkanlığında 

toplanmış vo federaeyouoo 936 
yılı bıldcesf ftzeriude gôrilı 

mOştftr, Yeni yıl bOdee4\lode 

yardım tahsisatı ynkselttlecektlr. 

Borsanın Yeni Bndcesi 

ôğretmeolerlyte tek ö~reırnenll Azgın 8ir Canavar 
mekteb öğretmenlerinin demir _ U Bo do lS 
baş eşyayı kendllerlnden eonra · 30 Koyun ğ ' 
ı;eıtne devreımedıktert veya Koyunu da Yaraladı. 
de.vrn teslim def teri yapmadık SaHhU'deo lzmlr'e getiril 

Jorı görülmilotür. Kühtır dl · mektt1 olan bir sQrQ koyuna 

rc:ktörlfiğünden bütün mektep evvelki gece Pınarbaşı köyü 

lere ganderllen bir bildirimde yaklniode bir kurt hücum ve 

bo defterlerln bebem~hal tan· otuz koyunu telef etmiş, 15 
zlm edilmeıl 14zımgeldlğl bil koyunu da yaralamıştır. Yaralı 

dlrUmlştlr. koyuoJarıo kesilerek 1atılmaıııoa 

lneholu Vapurunun 
Leşi Bulundu 

lneboln vapurunun ballığı 

yer liman relsllğince tublt 

edllmlatlr. Vapur 35 kulaç de· 

rlnllktekl sulara batmıştır. Bu 

gilolerde nporon ne vaziyette 

olduğunu tesblt için ara~tırma· 

ya başl•nacaktır. Hırllıda va· 

puron battığı yere işaret kon· 

muştur. 

Su Borusu Patladı 

mOsaade lsteollmlşee de hay · 

vanlara &aldıran kordon kodos 
olmak ibtf malt nazara dikkate 

alanmıı.ı ve yıırah h•yvanların 

mftşahede altıuda tutolmaeı mu· 

vafık görülmü,ıQr. Sehlbl mu· 

vafakat ederse kanun mucibince 

yaralı bayv.nlar itlaf edile· 

cektlr. 

Kuru Meyve istiyorlar 

mızın cevabmı beklemekteyiz. Ve gı5r01Gyor kt, akam~tler 
Bu yazımızu. gazetenlzdr. yer zincir hdkıları şskllnde yekdl 

bolaca~ını umar, eaygılarımı ıu· ğMJerfne bağlanmış ve devanı 
narım.» edip gidiyor. 

Ltmao lı;;lcrl omum müdQrll Baetalığın teehfı notu şudur: 
llaşmct Dıilgc Bo akamet, bogftnkO içtimai 

• •. bOnyelerln VP realitenin zoraki 

Rcledis enin bir ıezkerrsi: tahrlkloden doıtuyo_r. Tutulan 

Don de ayni mevzn üzerinde yol, ylrmlocl a ıırın yarattığı 

belediyeden şu mektubu aldık: yeni Alemin, yeol bAdiseleıin, 
• • • 

Gaz1.1teolzln 17 birinci kAnon· 
~~15 gOn ve 64.00 sayılı nfiıı 

basında (Liman lşle'd tarafın· 
dın yazılan yazıya) kar~ılık: 

İkinci k.ordonun genişliği 
imar p!Auına gôre 30 metreyf! 

çıkacak ve esir.hine nlebetle 40 
santime kadar yilkBelecektlr. 

Bn 30 uı11tronun bugOn Oıe 
rinde •esaltln g«>çtlğl 9 metre 

luk .k11mındın . kl buruı ta· 
mımeo liman ielnlo" aittir 

8 metresini mezkur idarenin 

yapmıeı IAznndır. 

Bu hoeuııta 10,10,935 gftn 
ve 3»49 numara ile Liman 

leleri ldıresfue yaztlmıv ve bir 

de plan ı.ı.öoderllmlştlr. Bu 

plan dairesinde mezk tlr idare 

yeni cereyanların aktlnedl:. 

Çağlaya ç•ğlaya ak.an bir neh· 

rln kaynağına doğra yftz"bll· 

mek artık bogilnkıl mantığın 

n bogftnko lmkAoın hınlcio· 

dedir. Akametin eeebrpleriot 

uzaklarda aramamalıdır. 

Orhmı Rahmi Gök.çe 

Fakir işçilerin 
Çocukları. 
Kızılay Kurumu Ta· 
rafından Giydiriliyor. 

Şehrimiz borsa idare heyeti 

dftu toplanmış ve borsanın yeni 

yll büdceslne kat'J eııkllnl Vt'r 

mlştlr · Büdce; yakında oda 

meclisi toplantısında tetkik 

edlldlkten sonra taııdlk için 

Ekonomi Bakanlığm ı göodt!rl · 

lecektlr. 

Kareıyaka'da Yamanlar ıuyo 

ana borularından biri dilo pat · 

lamışsa da belediyece derhal 

onarılmıştır. 

Parl '!n maruf bir f trması 

şehrimiz Tilrkof ltıloe müraca · 

alla killllyetll miktarda karo 

meyve almak lııtedl~loi n işin· 

de ciddi olan, taabhtıdfinil te· 

mlz bir şeklide ifa eden f lr· 
maların tanıtılm11eını ricı el· 
mlştlr. 

(TA y y A R E s 1 N EM As l)nda 

her zaman lc;ln işe baılamakıı 
___ , ıerbeıulr. 

Menimin yı~murlu denm 

etmeııl eebeblle lşlu keud git· 
mekte ve bHı magıızılar da 

aç•lamamıktadır. Bu yllıdeo 

tş ,ilerden bir kııımı işsiz kal· 

mııtır. Bu lş&İa kardeılerlm1zle 

dul bdınlar bayram mıln11ebe· 

tile çocuklarının ~lydlrllmeet 

için C H. P. lec;I Ye e8naf bir· 

llklul genel bftroıuna mllracaıt 

etmtoktedlrler. G,.od hilroouo 

bOdceslndekl giydirme ıab&hatı 

ıama0ten Hrfedllmlş 'We 800 
çocuk giydirilmiştir. Onon için 

rnilracaat eden çocuklar .n giy · 

dirilmesi için ıeoel baro şef· 

lf ~I tarafından K•zılayı ricada 

bolonulmoştor. Kızılay lzmlr 

kurumu; hakikaten muhtıc; n 

zl yeue olan işçi çocuklarının 

giydlrllmrıılo.., m'1ul•bt ~tmı, 

tir. Bunun Ozerloe genel boro 
hakikaten faklnolan işçi aile· 

ı,.rlne menıııab c;ocnkların bir 

llsıesloi hanarlamıe, Kızılay'• 

~ermlıtlr. Kızılay; bu yınoları 

glydfrecektir. 

BiR ASK GECESi 
' İzmirlilerin şimdiye kadar görmedikleri gilzcllikte bir eıheser, Ne,york Metropolltan operaıııoın 

hfitiln kadroıuoun lttlraklle ve bu operanın bae mogaonlyeel olan billur ııeell gftzel yıldız 

GRA CMMRE ile beyaz perdenin ,en çok TULLIO CARMIN1,I 
snllen boyok eao atkarı 

Tarafından temsil edilen bu ean'at harlkasrnda hey«-cınlı bir mnzu ile berah~r Kumen'den 
"l~amour eat eofand Je Boheme,. ile Travlat'da birincisi ve Maden Butted iy'ln 3 ve 4c0 perdeleri. 

AYRICA •. Foke ( dılnya haberleri) - Mlkl Klog · Koog ile 
ile Makine adamın boke maçı 

SEANSLAH - Hrr gftn 15171921,15. Cumartesi 13·15 talr.be, pazar t!ldr. llive seansı. 

Şarbn 

Dr. 8. Uz 

KOtahya Valisi 
Kfttıbya vallllğlne atanan 

lzmir vali muavini Sedad Eri 
mln atanma r.mrl diln telgraf la 

dJayetd gelmletlr. Sedad Erim 

Kütahya vallllğl vazifesine baı · 

iamak a~ere cumeı gılotl şehri 

mlıden ıyrılıcakttr. Don şehri· 
mlzdekl ecnebi koneoloslarını 

ziyaretle veda etmiştir. 

Belediye EncOmeni 

r!ELHAMRA T~~:::~ .. :~=ı BUGaN" 

Gönül Oyunları 

8fledlyr. dalm1 encQmr.nl 

dı1o akşun Lelediyede toplaı .. 

mış, biriken işleri ~ılLarmı~tır. 

Sar hoşluk 

En nef le moıılkl ve çok zevkli, eğlenceli, neş'ell bir mevzu göeteren bOyillc film .. 

Baş rollerde Alnıanya'nm en çok sevilen yıldızları: 

Adolt Vohlbrfik .. Renate Mililer .. Georges Aleksandr 

Ayrıca: Paramunt Jurnal'da Dünya Havadi~leri 

Kemer'de Sürmeli ıobğında 

Ali Oğlu İzzetle Halkın Seıl 

gazetesi idare memuru Remzi 

aarhoo oldakları halde Cavide · 

ntn omumhıneslndo hizmetçi 

Hıyriye'yl tokatlamı~lar ve dev-

i 
rlye memurlarına da tecntız 

ve hakaret ettiklerinden tutul· 

moılardır. ........................................................... ____________ __ 

----Çucuk Çalanlar 
Pırtı, 17 - Fransa hlkl1 

metf; kaçak çocuk aıırma cft· 

rGmlerlbe mıhııu1J yeni ve çok 

ığır cezalar koymağı karar 

vermiıtlr. 
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' 

Nahiye Ocağı . • 
mı ----··-.-···---

Napolyon Bonapart'ın Maceraları 

'BiRiNCi KISIM. - HiND YOLU 

C. 8. P. Eşr.,fpa~a nahiye 
ocığı kongresi, dan aktım parti 
baekanımız Yozgacl eaylavı Avni 
Doğan'ın buzorlyle toplanmıe 

f]ozefln valua ~uh ve oldukça 
aıerbeet bir kadındı; fakat koca 
,aıoın hukukun tecovüz 'tdecek 
,derecede ileri ginlğl eenılmı 

yordu. Bununla beraber, M. 
Şarl, oldukça fazla dedi kodu· 

:!ara meyd n vermişti. 

Ba adam, vakıa bir :ıabhtf; 
ıfakat -zabitten ziyade g'limrOk 
kaçakçısına benzerdi. Yalnız 

güzel, ufak tefek, tsmer gftzell 
bir adam olduğunu klmee in 
k4r edemiyordu. 

Ba M. Şaı l doleyıelle Jozeflo 
Napolyon'a, bir daha hlçbJr 
endl~e ve ıehraba meydan ver· 
mlyeceğlnl kat'i surette temin 
etmişti. Bu suretle bilyük ku · 
mımdenı, kendisine tamamen 

' bağlameğa movaf lak olmuştu. 
Tıpkı kuvvetli bir güneşin 

yokettlğl bulutlar gibi, orala 

rmdakl soğukluk ve avga da 
sona ermişti. 

Napolyon bundan sonra, bu 
kodmı gene kolonda resmi 
kabuJlere gt'HOrmf'ğe boşl mış 

ve bn kadınla da if tlhardan 
kendfeinf elamıyordo. Jozeflo 
cidden güzeldi. Sonra, eski 
Frnosa'dao kalmış, "Dehşet,, 

devrinde Jakobeo'lerln tearru· 
zandan kurtulmuş bir dilberdi. 

İşte, şu anda, Napolyon gft · 
zel Iozef in 'i kollan arasında 

sıkmak için Jetloal ediyor ve 

Lükeemburg paşalorına kudret 
ve nüfuzunu nııe1I kabul elli r · 
dlğhıi ı:rnlıtmak için tehalük 
doyuyordo. 

Fakat eu anda zf hnfne bOyOk 
bir şOpbe glrmletl, ve: 

:Yok8R?.. Jozelfn yalnız 

değil mi?. 

DJye dftşOndO. 

Kapıcı hayret ve tel{iş ile 

neden: 
- General, sizi 

0

hlç belde 

rnlyordok! 
Demlştf. 

Evet, generali biç bekleml· 
yorlordı!. Çürıkn avdeti ol karı · 

sına blldlrmeğl lüzumsuz gör 

müştü. Durıa rağmen, kar111na 
bir tuı k kurmak fikri de 
zlbnlnl hiç işgal etmfş df'ğlldl. 

Fakat: 
- Yoksa?.. Jozef in yalnız 

dtğll mi? 

ŞOpheEJI zihninde zehirli bir 
yılan gibt kıvranmakta idi. 

Fakat, Napolyon, k:endlslodt'n 
hnkikotl glzllyen bir dıvar 

ö.11Qnde fazla duracak, sabrede 
cek bir ı:ıdam değildi. Ani bir 

hareketle bOtün kuvvetini top 
ladı ve ayni zamanda iradesine 

temamen sehlb bir vaziyet aldı. 
Bir hamle ile iki tarafao da 

birer merm,.r arslan bulunan 
birkaç basamıı ton lboret mer 

dheoe ilerledi; fakat boraya 
varmazdan evvel karşısında bir 
kapı eçıldı ve kapımn eı.ıfğlnde 

bir kadın görilnda. 

General, bn kadının Jozef in 
olduğunu ve kendlsloi karşıla · 

mık için çıktığını eandı, amma 
bu yaolıe bir kanaatti. Çftnkü 

bn kadın, karl8lnlD oda hfz. 
metçlsl Lutz Kımpuao idi. 

Bu çok şeytan kadın, okşar 

gibi bf r eda ile ve ynaş 

olarak: 
- Sonu Var 

ve çok haruetll geçmlı.ıtlr. 

Kongrede earbay Behçet 
Uz aa bnlonmuştor. Seçim 
sonucunda yeni ocak heyeti 
başkanlığına Haydar, sekreter· 
Hğfne Rıff Gray, ııağıımanhğı· 

na Alt Tan Argon, dyellklere 
Ahmed Ôzglrgln, Bihter Meriç 
il ve mümessllllklere de Raif 
Gray, Mustafa Akmerlç, miite · 
kalı miralay Rüedü ve Ahmed 
Ôzglrgln seçilmişlerdir. Yeni 
idare heyetine muvaffakıyetler 

dileriz. 

Oış Piyasada 
Mahsu lerimiz 

Dış piyasa hakkanda TOrko 
f ise en telgraflar gelmlotlr: 

14 12 935 de: 
Üzüm: 

Londra bonasında: 
Tnrk mala No. 7 peein 36 43 

sekiz vadeli 28·38 Yunnn Ü· 

zOmlf'rl Kandlye No. 3 peşin 

40 59 dört ndell 29 44 Kalt· 
forntya ftzcımlerl ıoweon peşin 

36 vadeli 24 natftrel ptşln 38 
vadeli 26 4vusıuralya üziim· 

lerl Y''nl mıl 42 50 Iran ftzüm· 
lerl peşin 27 36 vadeli 16 23 
şlllndfr. 

Bambarg boreaeında: 

Türk ftziimlerl No. 7 peşin 
H 50 sekiz 16, dokuz peşin 

16 T. lirası Yanın ftzflmlerl 
Kandlye No. 3 peşin 15.32 
f 1. Kallfornlya Qzftmlerl natft 
rel peşin 5 35 dolar. Iran 
Ozfimler peşin 33 38 ııllln. 

lrıcir: 

Londra boreaıundı: 

Fransız aşhakanı Dün 
TOrk malı genuln natfirel 

peşin 33 vadell 22 ekstra pe 

ofn 35 vadell 24 ekeleton 4 
crovvn 1 Ih. p~şln 57 her pe· 
şln 62 altı peşin 57 yedi pe 
şln 70 ı.ılllndlr. Bir Söylev Verdi .. 

Bamburg boreaeında: 
~~~~--~~~~-

- Baştarajı 1 inci sahifede -
hattı harekeılnl ttnklt benim 
vazifem d.1ğlldlr. Benim bildi 

ğlm, bizim ıulh için fevkalade 
çahotığı mızdar !11 

Sosyalistlerden ba~ka bOtfto 
eaylnlar beı,ıbıkanın sözlerini 
hararetle alkışlamışlardır. 

Parlamento refet, baı.ıbakan 
dan eonra eoeyallstler başkanı 

'.M. (Blum)a eöı vermiş ve mu· 
malleyh kftreftye gelerek, dış 

elyaea vaziyetinin derhal mflza · 
kere edilmesini istemiş, M. La· 
val'ını tekrar Cenevre'ye hore· 
ketlnden evvel genel durum 
hakkında parlamentoya 1.r.ahat 
vermeelnln zaruri olduğunu 

eöylemletlr. 

l\Ifteyft Blum'un sözlerine 
başbakan M. Lava) cevap vermiş 
ve: 

- Kabineyi dftşilrmekml Is. 
tlyoreunuz? Ben, mahlm olen 
slyesamızdao başka bir yol ta 
klb edecek değlllm ki; 

M. Lavol, bu esnada ıekrar 
alkışlanmıştır, bundan sonra 
radikallerin noktoi nazarı M. 
Plyer Kat tarafından beyan 
edilmiş ve radikallerin, hliku 

metle beraber oldukları söylen 
mlştlr. 

Müteakiben M. Gerno oöz 
lmıe ve b6kumetle parlamento 
raeında tam bir birlik olması 

lfizumunden bahsetmiştir. Bun· 
dan eooro başbakan M. Lavel, 
yerinden kalkorak M. ( Blum)ıı 
hitaben: 

- Biltçe mOzakerelerl eı 

nasında beni dıt sfyaea hakkın· 
da imtihana çekeceğinizi biç 
hıtmma getirmemiştim. Ben 
İtalya Babet lbtllifında ne yıp 
tımsa, fnglllz delegeleriyle ara· 
mızda hasıl olan mntabakah 
ef kdra binaen yaptım. Şimdi 

tekrar Ceneue'ye gideceğim. 

Fakat parlAmentonun itimadını 
haiz olmazsam orada vazife 
g~remem. 

Demiştir. 

TrlbOnlerden ve bütOn ce 
nahlardan tekrar alkış · başla· 
mış ve neticede sosyıltet par· 
tisi lideri M. Blnm tarafındın 

verilen takrir geri alınarak, 
itimat reyleri verllmeğe başlan· 
mışhr. Tasnif sonucunda 252 
rey muhalife karşı 30!1 reyle 

kabineye itimat reyi verilmiştir. 
İtimat reyi yerlldlkten sonra 

parldmento, dıe işleri ve mesai 
bakanlıklarının bOdcelerlol fl8dlk 
etmiştir. 

Cemiyetlerin lağvı mee'elt-sl 
hakkmdakl mQzakere, gelecek 
haf ta Sah gQnQoe talik edil · 
mlştlr. 

Elutrleelma vadelt 24·26 ıh. 
genuln peefn 14 T. llraeı. 

Pamuk: 

Ltverpol boreaeında: 
Amerlka pamuğa k. evvel 

6·31, Mart 30, Temmuz 28. 
Upper K. enet 8 41, Şubat 4.6, 
Mayuıı 46, Temmaz 4'.l. 

lekeoderiye boreaeında: 

F. g. f. Sakalarldlı K. eanl 
16 19, Mart 15-67, Mayıs 

15 40, Temmuz 15·18, T. sanl 
14 80 f. g. f. aemonl clnııl 

K. evvel 13 61, Şubat 13.43 
Nisan 13 Ol, Bazlrao 13 05, 
T. evvel 12 65. 
Bugday: 

Llverpol borıaeında: 

K. evvel 6 02, 5 8 Mart 
6 Ol, 1 4 Mayıs 6 Ol, l 8. 
Mısır: 

Llverpol borsasında: 
K. evvel 16, K. eaol 16, 

Mart 16 dır. 

1 şaatta 
Çalışan Kal-

Almanya'da falar Yeniden im
Hadımlaştırma Kano- tihana Tabi Tutulacak 
nu Ecnebilere de Şamil Balen lneaat kalfalığı yapan· 

Hı-rlln 17 (Radyo) - Pıüe · laran birçoğunun ehliyetsiz oldo· 

ya tüze bakanlığı neşrettlğl bir ğundao şlkAyet edllmlştlr. Bu 
emirname ile, had1mlaştırma sebeple belediye kalfalar arasın· 
kıınununuo ecnebilere de şa · dıt bir taef iye imtihana açacak, 

' mil olduğonu ve bu kanun muvaffak olanlara yeniden eh· 
hkAmı mucibince muamele llyetname verilecektir. Muvalfıak 

görecek: ecnebilerin ya hadım· olamıyanların evvelce almıı.ı ol 
laımağa veya memleketi terke duklara ehllyeınamelerl geri ah· 
mecbur olduklarını llAn etmfıtlr. nacaktır. 

Avam amaras da lngiltere'~ 
.. •l•L>A 

Lord Eden, Kendisine Sorulan 
Suale Cevah Verdi 

Bir Kabine 
Bir Buhranına"ihti· 

Londra 17 (A.A) - M. Eden Avam kamasanda bir ınole ce 
vah vererek son Franeız İngiliz tekllflerloln Roma'ya 11 birinci 
k4nunda, Adle Ababa hilkumetlne 13 birinci kanon sabahı ve 
Cenevre'ye de ayni gOn lktndl vakti tebliğ edtldlğinl söylemiştir. 

Sual ıablbloln; bu tebliğin ayol zamanda yapılmamış olmazına 

hayret göster1Desl Ozerlne M. Edeo demiştir ki: 
- Teklifler ayni zamanda gönderllmlt, fakat ayol zamanda 

tebllğl elimde değildi. 
M. Eden'ln bn eözlerl heyecan uyandırmıetır. Çtlnkn Mü:3yft 

Mueaolloi zecı i tedbirler komitesinin toplantısından evvel teklif 
lerln ne olduğunu öğrenmiş, fakat Adl!l·Ababa ile Cenevre ban 
tarı ancak toplantıdan sonra öğrenebllmlelerdlr. 

Italyan'ların 73 o.lu 
Resmi Tebliği .. 

Haheş'lerin Mühim Bir Kuvveti ltal
yan ileri karakollarına hnc11m Etmiş 

Roma 17 (Radyo) - !tal Roma, 17 (Radyo) - Ma· 

yan'ların 73 numaralı 

tebliğinde deniliyor ki: 

reemi reşal Badogllo'nun ikinci tel 

Dftşmanın üç bin ktolllk bir 
kuvveti, M aytlşe cephesinde 
ileri karakollarımıza hftcom 
edtrek topnkJarımıze geçmek 
lstemlelerdir. Karakollarımız, 
ddşman kovvetletlne atrşle 

mnkzbele edrrek püskürtmüş 
tftr. Bu hOcom üzerine Dehe· 
dlna lioğezıoda r.ntlli kuvvet 
lerle bJrllkte uıokahll taarruza 
geçen kuvvetlerimiz, Slre hat 
tını ihataya muvaffak olmoe 
tur. Tayyarelerlmfzle tarıkları 

mızın letf raklyle baolıyan mu· 
harehe devam etmektedir. 4 
zabltlmlzle 9 neferlmlı maktul 

düşmftı.ıtür. 3 zabit ve 10 Erit 
re'll nefer de yaralanmıştır. 

Bunlar meyanında ölenltr de 
vardır. 

DGoman kuvvetlerinin zayiatı 
her İle kadar tespit edilememlı.ı 
ise d" bizimkinden çok faz . 
lıdır. 

Roma 17 (Radyo) - Reeoıl~ 

tebli#dlr: Somali cebheelnde 
uçuş ve bombardıman yapan 

14 İtalyan tayyuesf, Habeş 
kuvvetlerinin 100 kilometre 
uznoluğanda bir cebhe totmot 
olduklarını tesblt etmişlerdir. 

Uçaklar 800 metre uzanluğon 
da bir uçuş yapmıı.ılatdır. 

• • • 
Roma, l 7 (Radyo) Ma· 

reşal Badoı;tlio on telgrafı gön· 
dermlştlr: 

Maltlmatet geçidi yaklolnde 
30 bio klttllk Habet kuvveti 
İtalyan ileri mevzilerine hcı . 
cam ermiştir. İtalyanlar geri 
çeklllyor. Çarpışmalar devam 
ediyor. 

Menşe Şahadetname 

Harçları 
japonya'dan Türklye'ye fdhal 

edUeo malların menşe oahadet 
namelerlnin . ttbl tutulıcağı 

harçlar hakkında TOrkof iee 

grafına göre l\iaitlmaıet geçi· 
dinde İtalyan mevzilerine ya · 
pılan hocamda ltalyan'ar ikinci 
geçtde kadar çekllmlelcrdlr. 
Habeşler; burad11 genit bir ce· 
vlrme huekettoe teeebbas et 
mlelerdlr. 

Romı, 17 (A.A) - Mareşal 

Badogllo telgraf la blldirlyor: 
Üçbfn kişilik bir Habeş kov· 

vetl Badaybe nehri Qzerlnde 

Maytlmated geçidinde ltalyan 
kuvvetleri geri çekilmiştir. A) ol 
zımaoda dlğe'r bir kol Teri böl 
geefn,, hftcum etmiştir. 5 Zabit 
ile birçok asker ~lmftştör. Ha 

beş zayiatı çoktur. 

Alman Sefiri Don, 
M. Laval'Ja Konuştu. 

Padı, 13 (Radyo) - IAlman
ya'nın Parla sefiri M. Rolan 
Keeter, diin 1\1. Laval'ı harici· 

ye Hrayında ziyaret etmfı.ı ve 
sıhhi ahval dolayJBlle nzon bir 
mezuniyet aldı~ını bildirmiştir. 

Do hAdfee, Pırlete el yaei 
menaflide teeeaQrle karşılan· 

mıetar. 

öldürlllen 
Sinema Yıldızı. -Holl vod. 17 (Radyo) - M eı· 

hor elnema yıldızlarından Seg 
ma Tola bir otomobilde öUl 
olarak buluomuştnr. Ağız ve 

burnu kan içinde idi. Amerl 
kan haydutları terafından öl· 
dtırOldüğft tahmin ediliyor. 

Italyan Ayan Met.'lisi 
Toplantıları Devamda. 

Roma 17 (Radyo) - Ayan 
meclisi toplanmış ve müzıke · 

relerine devam ' etmlıttlr. Bu 
içtimada bıkanlar da hazır bu· 
luomuş ve kaounla.ıdan bir 
kısmı daha ittifakla kabul edil· 

mlş, birçok azalar tarafından 

kanunlar hakkıodo beyanatta 
bulunmuı.ılardır. 

Kanunlar gizil reyle kabul 
edilmiştir. Meb'usan mecllel de 

mal Verilmiyor·· 
Londro, 17 (A.A) ..... ! 

Ajansının aytarı, mes'ıı 
mento mohfellerlnde l 
rlblndekl mOzakP.relerd~ 
bir kabin" buhramnı J 
Samnel Boar'ın letlfll 
ğlne inanılmamakta o 
bildiriyor. 

Samoel Hoar'm &ı:ab14 
(ından tasvlb edilmeoıJ 
temel değildir. Barış l 

hakkındaki f fkfrlerde J. 
değiş\ llk mevcnd olDl 
raber, temayOl bukuOJe~ 
daha az elddetll bir hnttıl 
ittihazına doğrudur. Ziıi 
metin Perşembe gftnfi 
beyanatta, ltalya'nın prl 
bargosunu fçtlnıbı f mkB 
neticeler He bir harp b 
teldkkl etmek niyetinde 
ve hOkumetin Milletler~ 
tine mQzııbaret için tc•1 
lektU hareketin temin 
olduğuna kani olmadığı 
rect'ği anlaşılmakt dır. 

Bu şartlar içinde ~ 
son bir uzlaşma gayrt 
makta haklı bulunuyor' 

Sir Samuel 1 

Boarı Ziyaret EıJ 
Londra, 17 (Rodyo) ) 

bine üyeleri; evinde sır~ 
Boara ziyaretle siyasal d 

1 
görfişmüolerdlr. Boar; d• 
ların tav~lyealne rlayeılt 
ğından çıkmıyaca tır. Pe 
gOnü avamkemıırasıoa f 
bile şüphe ildir. 

Kurunu VuB 
Almanya 'farihin 
Ne Vakit Bitmiş?. 

Berlfn, 17 (Radyo) -
Onlverelteslnde profesör 
tarafmdan verilen bir 
ranata Almanya tarlhlnd' 
runo vnata'nın ne Awul 
keofl ve ne de Luter'in 
mile bitmiş olmadığı 

edllmfştir. Bu profesörı10 

naathıe göre, Bhl.,r'jo 1 
mevkllne gelinceye kad• 
manya korunu vustai ta 
çıkmamış ve yeni devir, 
Bhler'in Cumur relslrğioe 

tfğl and110 başlamıştır. 

Yunanistan'da 
Ağaçcılık 

Ietanbol 17 (özel) 
oon Ziraat Bakanı, meklt 

ağaç sergisi lüzumu ve 
leketl ağaçlandırmak huso8 
çalaı.ımaları lüzumunu taoıl 
bildirmiştir. 

Yeniden ağaç dikmek 
yenlere, hükumetin mec 
f ldın vereceğini de btldlrOJ 

Italyan Dostluğtl 
Parla, 17 (Radyo) -

nos-Ayree'te halyon hafta&J 
lamıştar. Bntnn eehfr 1t•1 

ve Arjantin bayrakları ile 

nanmıetır. 

yeni malumat gelmJştlr. Bu 

malumatı göre menoe şahadet· 

nameleri harçları yarıya indi· 
rllmlşllr. 

cNaeyon:D gazetesi bu b 
seye dair oeşriyatanda, halli> 

ihtilafta ltalya'yı haklı görfJI 
ve Avrupa devletlerinin St 
konferansı abkimından • 

saat 15 de toplanarak muhtelif 
1 1 

kt 
mama arını tava ye etme 

mes'elelerl mftzakere etmiştir. J Atanma 
İzmir tapu elcll muhafızlık · 

ları fen memuru Abdullah 80 
lira ilcretle terf len İzmir lr-a· 
daetro fen memurluğuna ve 
yer(ne 65 lira Ocretle mülga 
kadaetro y6keek mektebJ riya· 
zlye şubesi mf'Zonlarından lb. 

rahim Etem atanmışlardır. • 

Çin'dc patlıyao bomba' Tafsilat istiyor 
Pekin, 17 (A.A) - BugOn Roma 17 (Radyo) - J 

kuzey Çln'dek\ kuvvetlere ku . ya'oın Parls elçisi sinyor Çe 
manda etmekte elan Japon ge Fransız başbakanı M. U 
nerah Kada'nın evine yıkın tarafından kabul edll1JJ1 

bir yerde bir bomba patlımış, Sinyor Çeronl, ıolh pr0 

oradan geçen bir yolcuyu ağır hakkında M. Lavaldao ııle 
surette yaralımıştar. istemiştir. 



111111111111 Birinci Unun 18 

Lindherg'in Çocuğunun ~- 1~.':~::::ih~'.'.::~:: 
Katili idam yolunda.. ııeşrolıılqn TepeköymeS.tubuon, 

Bağlarda Antrak-_______ , ______ _ 
Garibi Şu ki Onu Seven Kadınlar, 

Eden Doktorl&r Var. 
Amerlka'oın en yQksek mah 

kemesi, Ltndbng'ln çocuğunun 
katili olan Hotman 'ın talebini 

reddetmlotlr. Şo vaziyete göre 
Hotmao'ı elektrik sandalyesinde 

ôlmekten kurtaracak hemen 

hiçbir vasıta vn ümld kalma· 

mıeur. 

Kıtllf, yalDIZ Nefjersey af 

dhaoı kurtarabilir; fakat bo 

dhan, ılmdlye kadar bir drfa· 
cık ohan bir katllln affım ka 

bol ve tasdik etmemiştir. 
Ali divanın verdlgi kararı 

katile avukata haber vermf ştlr. 

Himayc nozla Mücadele. 
S•bık meb'uı bağcı Esıd'ın 

3 2 932 tarihli mektuba ile 

bağcılık enıtltüeü mfilabamsı 

miltevt>f fa Mösyö R. L Nou· 

garote eormuı olduğa suallere 
cevap teıkU eden mtıtahassısın 

8 3 932 tarih ve 65 numaralı 

meklubanon dördOocft madde· 

sinde bığlurda ıntraknoz (Glo · 

eosporlom ımpelophagom) has 

talığına kır~ı klbritlyetl hadld 

mahlulOnOn çok iyi geldiği ya 
zılmakta ve buna ilheten kft 

kOrtlü kireç mabhllO tavsiye 
ı dilmektedlr. 

Hotman bu karahaberl motı1dı Bu ha•talığlD tedavi ueullerl 
olduğu veçhlle bftyük bir sQ muhteliftir: 

d Katil llotman klinetle dinlemiş ve ea ecr.: K lbrltlyetl hadld ve hımızı 
_ Fakat :fimldim azalmış Hotmsn'ın fjomiugton mah kibrit mahlullerlnin ihzarı ve 

de~ll, artmıştır. Ç6nkü bir veya kemeslnde mficrlmlyetloe karar kollaoılması gllç ve tehlikeli 
beş seue eoora Amerika v" vermiş olan hUlm Treoeard olduğundan Amerlka'da ekseri· 
cihan ef kı'irı umumlyesl bPolm dört haftadan az v" 8 haftadan yetle kOkftrtlft kireç mıblolü 
mHum olıcığımı öğrenecektir. uzun olmamak ıartlle muayyen kullanırlar. Bir kilo mfthtıbıar 
8100 bu da Uf idlr!. bir milddet içinde idam gününft kükftrtlft kirece 9 kilo so 1av 

(1936) Senesi 
Bütün Milletler Gibi Ç. 

Hadiseler1e 
için Ne 
Doludur? 191 T. Debbaı 

192 Albayrık tlca. 8 11 
~--~----- ......... ---~~-- ~ 

J 936 senesinde ne olacağını arasında b4d bfr lhtlltf çıka · 177 S. SGleymı. 11 il 
Astroloğ müneccim M. Keınlzln cıktır. Runelt ve p•rtlıl ıokot 173 S. CelArdla 11 51 
makalesinden hulAeateo bahset· edecek ve muarız parti reelkAra 150 H. •· Ahmet 12 
mit idik? Bog(io de g1ıne Fran · geçecektir. 70 8. Alanyıla 11 Ti 
!!ıııı; Asıroloğlarından Moıerinln ltalya'da: 10 H. Alyotl 11 
1936 seneıloe ıld latlhraçlarıoı ltalya, haricen muvaf f•k 43 İnhlHr ldareıl 6 St 
yazıyoruz: olacak fakltd•hlli bOyflk mdş· 41 Y. 1. TılAt 10 it 

0 Yeni seneye. eıkl ıenedeo killler içinde çok ziyanlara 23 8. Albertl 13 
müdevver btr barble ~lrlyoroz . uğrıyıcıktır. 12,5 Maa. b. ko. 11 cM 
Fakat bu harb ve lhtflAf yeni Nleanda ölOmld ve felAketll 1227,5 Bugtınkl yeiı 
sened., ttddet ve ehemmiyetini hadiatler olacaktır. 4t.>7863,5 DankG yek6• 
kaybedecektir. Ruşya'da: 469091 Umum yeki 

Fransa'da: Rusya, mfltemldlyen sliAh incir •a.tatl 
Fraoııada birçok yeni ve lanm•klı beraber, siyaset cep· Ç. Alıcı L 

m6him hAdlseler var: Birçok hdesl1nı1 ekht
1
mmlyetll surette 2030 K.. A. K.b. 7 il 

aeabl nOmaylşler, ıılyapf te•a· tğ et rece t r. 
.. Zahire •tıtt.j hOrler olacak ve birçokta japonya: 

ekandaller göralecektlr. Fak•t Japonya, batan maşkallere Ç. Clnıl • it.. S. 
bo h11dlse ve akanda ilerin vere· gılebe ç•lıcık, ticari vaslyetlol 855 Bo~dıy 7 
ceğl zararlar b6yük olmıyacak, dftaeltccek ve 1936 senesinden 15000 Kilo boRday 7 
Fransa bu mOekftllere galebe elhın içinde en ziyade memnun 80 Arpı 4 
edecektir. kalacak mlllet Japon milleti 1350 P. çekfrdek 2 

olacaktır. 16 SaHm 1'7 
iTiZAR: 1936 aeneılne ald • 35 B. Pamuk 43 

leılhraçların ikinci JHıll yan 199 8. " '3 
lışlak eıerl ol.rak Pazar eayı 

Demiştir. tayin edecektir. Vaziyet böyle siye ederler. Arzu oJundoğo 
B('tm.n'ı, sadece Amerika 1 ki b b N •- ilb L d 1 tl d ll o mı a era er, evyor... ayı takdirde kOklhtl6 kireç bağlar· anca ... or oya s na e VH 

Alman'ları değll, Aoglo Saksoo Hofman, mankômon lehlodedlr. da da kola,lıkla bazırlanabfllr: lyete ' bakim olacak, Alman 

Almınyı'da dahili buhran 

dOzelmlyecektlr. Bitler dal.ili 
mftşkOlAtı zecri tedhlrlerle lk· 

tlhama mecbur kalacak. Bitler mızın beılncl Hhfletlnln dôr 1 Piyasa Vazi 
danca sfttoouna ıerlnhıııa 1--------.-.ı 

ırkına mensob Amerlka'lılar Botmau'ın karısı da bo hı· 'd bl d d Bir kl!o eönmemlt kireç, bir ya a muazzam r or o a 
da sevmekte ve himaye etmek beri bOyük bir tee8.!'1Ürle haber kilo toz kilkOrt, 85 kilo eu. vftcode getirecektir. Denizli' de 
tedlrler. Bo himaye merhamet almı• v~: K f lngı0ltcre'ıle.· b 

"' lreç bir ıçı içine konulur flava T ı· 
ten midir?. Hayır! Çünkfi mu K ld ğ ı il 1 d b L e •· - ocamıo masum o o ooa aôomrğe bıelamaeı için üzerine oır tere, yen sene e nyn ... 
hakeme eaf hılarını dinleyenler, kat'i surette eminim. kafi miktarda so dökOIOr mfteküllerle kareılışacaktır. lu kesine Karşı Mflda· 
Botman'ın mftcrlm olduğuna Demiştir. glltere'de bftyiik bir h&dlee taa ve eı·r Mftsamere (Tercihan sıcak. so) kireç eôn· 
zerrece şOphe etmemektedirler. Bazı kimseler, Hotman'ın vokoa gelecek, kral ailesi 

meğe başlayınca bir kilo kOkftrt Denizli (özel) - Varldatl 
Ha Bflvglnfıı sebebi eudur: Bot herşeyl idam sandalyeaJnde iti yavaş yavaş ilhe olunur ve e~aslı surette aarsılacak ve ş1rımız okullarındaki fakir ve 
mao gOzel bir adamdır; şimdiye raf edeceğini tahmin ediyorlar; L 1 hl r İngiliz hanedanının bin ıene- ekeln ôli-renclleria we,,lm ve 
kadar da itidal ve soğukkenlı · fakat birçokları da: aırıırın ır, r tara 180 dı ki ilk aoımelerl değlıecektlr. geyimlerİne harcanıl-;.,~k Gzre 

f k l - Hotmao hakiki mQcrlm reclu kaynaması lçlo tedricen lığıoı bir de a ve ezacı o sun Bu bOyOk h4dlsenln taf si· lise Tftrkçe ôğretmeol o~mao, 
LsybetmemlatJr.r ol!a bile itiraf etmlyecektfr. 80 llAve olunur· Bu suretle ki · 
a. "' IAtını şimdiden vermek mftmkön İnglllzce öğretmeni MeUba, 

h k d 1 ÇOokft çocuğunu rok sevmek· reçle kilkılrt halllllonco su 85 
Hormao bil 1988 ·a ın ar "' dtglldlr. Gazl ilk okulu baş öğretmeni 

b k hl 1 tedh·, ba suretle rocug·unun baba litreye lbl4ğ olunur. Bu makHt 
6zerfode OyO r tes r ve "' Belçika'da: Murad, KAtlb Çelebi baş öğ 

ııının katil olmadığı Qmldlnl için kullanılan kftkQrt rutubet· d 
oüfuz yapmıştır. Belçlka'da vaziyet bir derece retmtnl Hım l ve öğretmen · 

YJkmık letemfyecekllr! siz •e toz liıllnde olm•hdır. Ş h 
Lotman'Jn ruhi •e flzyolo daha normal hale gelecek, lerden MGrtlned Sau ve e 

D Ltedlrlar Mahlul tamamen ıo"'ayuac• 
J·ıL ahvali bir l""rlil tesLJt edl eme. ~ · ~ ı d L d IL-a • Ziya .. ırL d 1 r 

... u '' ------------- eflzOliir, gôztaıı tulumbalarlle lnaneel vaziyet ol o ... ca ftze . r u. .. e .. e aa •t a ı 

geçmlttlr. Ôzllr dileriz. 
Üaam - Dan Rnı...a. 

buçuk ça•al llatlm 1abl 
incir - 7,25 ten 

Tal ıatalmıthr. 

BoRd•y -
rlni 1rtırmak 

gayretler deHm 
Daa f lıtlerde 

butday •tılmıttar. 

yann da de•am etili 
mla olanm•kr•dır. 

bıt, Karataıta Santo, 

Yeni Is mir, lrpıpaun 
H Gtselyerde Af lyet 

lerl açıktır. lememletlr. Fıtraten bir caoi, Ha"}a" Defı·ne.T lecektlr. Perıembe gecesi (Blmıyeletfal) 
bir Canavar mıdıı?. GörQofta Hmalara pOlvertze edlllr. I d LI I 

"' / 'd e nemHın a sea. zlncl plyee al Ih d il 1 Franıız'lar ıntraknoz hHta· spanya a: racat 
itibarile değildir; bir e m Araştırmalar lapanya'da birçok hAdleeler temeli etmlılerdlr. 

----
dır? •. Hayır'. lığına karşı ekseriyetle bir kilo 8 aL L .._6 1 1 Mahsullerı·mı·z .• 

H N • • K 1 b Llb ı 50 Lll klb olacak, kınla hareketler yapı · u Y aee... uıı;retmen er n 
·--·-------•ıl ep ı etıcesız a ıyor amızı .. r t, .. o rhl lacak ve ı 936 ds lepınya blnblr yokıullok içinde zor· ihracat mablalleı.._• .... ANADOLU Kıala l"lnde l•gal sııalarında yeti badld, lOO kilo 80 mıblulü luklı, ıstıuplı okumali-a çılııın al 

v ... "' B v hükumeti uluslar sosyetesinden ıı; balye H torb arıaıa 
Yunan askert veznedarının mil kull•oırlar. ağcı ermorel aç ve "•plak ft6reulcllerl l"ln 

____ ,___ k b ı çektlecektlr. ... " Y ambal•jları için bagtla 
Gfinlük Siyasal Gazete hlm miktarda paray• yere yilzde 10 hamızı 1 r t mıh· Ameriha'cla: ~ôıterdlklerl iyiliği ve beıle· Ticaret odaıı •loaa 

B gömdOğO hakkında mllli emlı'ilı: lolo tavsiye eder. Cenubi Af dikleri se•••nlik tılultr ye 
Sahip ve aıyazgam b 1 Blrleeik Amerlka'dı partiler " toplanta yepılacakbr. 

Haydar Rüıdü ÔKTEM m0dftrl6ğüne ihbarda bolunol rlka'da lee. uygon ava arda eflkranla klrtılanmııtır. Piyeı 
dl d ------------- bir ağırl ı kta n a• 

Umumi neıriyat ve yazı iıleri moetu. İki ı ftodeoheri yapılın tıthlk olundoğa tak r e yüzde yığmurlu havalarda çok Hlt bııırı ile göııerllmlı, bllb11n 
mildfirü: Hamdi Nüzhet araştırmada blrşey bolunmımıt dört hımızı kibrit mahlulftnOn, kullaoılmalıdır. Habibi Neccarı temıll eden bir tipte olmaaa lıtea 

t • ı L Toplıntıyı TGrkof 11 darehanesi: ve araştırmaya nthayet veril kafi geldiği ileri eftrft mı .. tedlr. Haetalık yaz aylarında görG Oamıu, Neblleyl temsil eden 
İzmir İkinci Beyler sokağı mittir. Banuzı kibrit mablôlil kulla- lecek olursı bir kısım kireç Meliha n Yuıuf rolGnG yıpın etmlı ve batan lbraealta 

C. Balk Partisi binıaı içinde lan toplantıya ıll!ıli-ırmı 
Karşıyaka'da Menemen yo nıldık.tao sonra hava eerahlnin beş kısım kQkOrt asmaların Ziya çok muvaffak olmaelar y 8 

Telgraf: İzmir - ANADOLU Gft O M •d• 
Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 landı bulunduğu haber verilen hHtalık ftzerlne çok tesiri vu. her tarafına pftskürttllilr. leıbe· ye alkıtlıomıılardır. M Ş eCI l 

ABONE ŞERAİTİ: definenin araetırılmHına dün dır. İlllcın 1et111:1alfnl mateıklp derse kireç olsbetl fazlalaetırı · :. Mıllye Yesaelerlae 

Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, fJç bışlaomıttır. bir bdıa kadar yağmur yağma. larak tekrar lı:OkOrt atılır. Pro· İlimiz merkezinde 20 birin gören bankaları• •al 
aylığı 500 kuruotur. Konya'dan gelen bir zat ta yacak olana aamalar iizerlnde noeporoıı (Plaamopara vltlcola) clUuun 935 gecesi havı teh· yerlerde glmlt mecl 

Yabancı memleketler için ııenelü. lzmir'de bir yerde bir def ine talan aBlt kuvvetletlr ve bas· bastalığrna karşı atılao gözıaoı llklslne k1rıı ışıkların mıe kırkar karaı makıblUa abone ficreti 27 liradır. 
afzll bulundağuno ve def ine talık t1zerfne daha kesif bir da Aotrakoozuo gehneslne mAoi kelenmeııl için deneme yapı sine ve&nelerl tartafantl• Beryerde 5 KuruotUl'. P! 

- yerini gösteren krokileri hamil adt gibi tesir yapar. Kullanıla- olar. Hastalı6ıo en iyi tednlet lıcaktır. tan toplıaacaAı Mıllye Gftnil geçmit nfishalar 25 Juırnıtur. d L " 
olduğuonn Milli Emlı'ik ıoftdür· cak asidin yoz e mfa.tarı daha kıeın yapılan tedavi oeullerldlt. Bu deneme için •yrılın ko letloden tllAyete bildi 

ANADOLU MATBAASINDA lüğüne haber vermle, arattırma ziyade havaya bağlıdır. Sıcak Bağcılık Eoet. şefi rom h11zırlıklara dnam etmek· Gomae mecidlyelerln t 

:====B:AS:I:LM:I:Ş:T:IR====::.~ı;çl~n~m:n:s:a:ıd:e~l~st~e:m~le~t~lr~. ---~;ve;_;•~ç~ık;.;h;•~•;.ıl~ı~rd~a;.;a~z;., .;e~oğ~u~k;.•e M. Onaran tedir, mftddetl 1 Şubıtla bit 

Bir Tilrk Genci 

HiND FAKIR.LERi 
ARASINDA 

rJn keoarındun yoluma taklbe 

karar verdim. 
Bo, garlb ve fevkalade bir 

tecrQbeye vesile oldu: Şimdi 

geçmekte olduğum yerler, daha 
fazla meskun idi. Nehirde bo· 

13 :Faik Şemseddin BenlioAlu lonan kilçt1k sandal ve k~yıklar 
arasında, olmdlye kadar görme· 
mfş olduğum bftyOkçe ve ba~ka 

çeşld bir kayık daha gördftm. 
Sahil boyunda yavaş, ynaş 

Bu adamın eol ayığına göz 

lerla.ıl diktim; herif .olduğa 

yrrde kaldı, bir adım atamaz 

oldu. Yere dOttO ve bağırmağa 
baeladı. Ve ftılı'iketln oeredeo 

geldfğlul anlayınca, sürüoe, BO· 

rüne yaoıma kadar grldl, ağlı· 

yarak affını rlcı etti. 
İki tecrübemde tam surette 

muvaffak olmuştum. Artık aç 

kalmıyor ye oldukça iane top· 

lıyıblllyordum. 

8enares'ten çıktığım gOnden· 

beri, hiçbir nehlre raatgelme· 

mlıtlm. ilk te11daf ettiğim neh· 

ller lerken bu garlb ve boyok 

byığın da sahile yaklaşmaktı 
olduğuna gôrftnce dardum. NI 
hayet kayık durdu. içinden Oç 

kişi çıktl ve yanıma yıklaı,hlar. 

Bıo• dikkatle baktıktan sonra, 
birdenbire Oıerlme ealdırdılar, 

beni eımeıkı tuttular ve mabod 

garlb kayığa götürdüler. Ba 

1 

hareket o bdar sert olmuştu ki, 

ben en kftçftk bir mukavemet 

gösıermeğe bile f1r11l bulama· 

.................. _ .. _________________ .................. . 
mıetım. liaydud olduklarına sandığım datamıy•cığını söylt:medlm mt?.. decek ve iki defa daha 

Beni bir kenara bıraktılu bo adımlar dört kt,ı idiler. Sen, bu mabedin •adece ismini fık oldagum noblle b• 
ve klyık tekrar nehrin ortala· 
rıoa doğra ıçılmığa batlıdı. 
Kayık hem açılıyor, hem de 

othrin aktığı tarafa doğru iler. 
il yordu! 

Beni kıyığa kaçıranlardan 
birisi yınıma yıklaştı ve bana: 

- Yalancı fakir; hele keseni 
ver bıbhm! 

Dedi. 
Hiçbir cnab vermedim, fa 

kıt gözlerimi birer ok gibi he· 

rlf lo üzerine diktim. Maamıf lh 

biraz da Hzlyetten korkmuştum; 

fakat ean'ıtımın beni kurtara· 

bileceğinden Omld kesmiş de· 
ğlldlm! 

l:iıydutlardın birisi: , 

- Yakın gel, öyle ne bakı· 

y ıuson?. 

Diye sordu. 

Dl~er blrlııl: doymoeeun. Haydi lAfa lftzom hançeri durduracaktım! 
- Hey... Dedi. Döomayor yok; keııeol çıkar!.. bonon lçla, dtltlnceleri 

muson, beyaz köpek! Diye b• Hıydqd reisi ıdamlarına: ılnden ıecerıld lbı•da; 
ğırdı. Keseni çıbuk çıkar! - Şu köpt~f totonas, para ıımda, g6gdme •plaa 

- Keııem mıbedimfndlr. larını alınız! zır ıekla bıaçer H M 

Dedim! Emrini nrdi. Fakat ben bir· dud urken, dltlaoe, 
Haydutların reisi oldogn ın· den yerimden fırladım ve bld· ve1ı neı'e bll\eıladea 

lııılan irice bir herff; detle: tecerrld edeblUrcllmP •• 

- LAf yok! Keseni çabuk _ Bına dokunıoın vay hı· Yugl dtreceılne gelmlt 
ver! llne diye bığırdım! kolıyca manflak olarlar, 

Fabt, içinde az bir P111 Dört haydud keskin ve ılvrl ben? .• 
olan kesem benim dtğlldlr, bıçaklarını çektiler; kDreklerde Seki• hançer, gittikçe 
mabP.dlmlndlr! bulanan dört Hintli de, ,ene yaklıımakta idi. 86yle 

- Bizi aldatıcığıoı umo- bıçaklarını çekmlt oldukları alyet karıııındı berba ... 
yoreao, çok aldınıyorsun! Bu hılde bunlara kıtıldıl1r. lnaan ne yap11?. G&I 

oyunu senden hıtka birçok Sekf z hınçer! Herifler bir patır, GIDml be~ler! 
A vropa'lılır dıha oynadılar. ında bGUln bnımı d6k,,bllecek· F ıkıt brn böyle ya 

- Benim söylediğim haki · lerdl. Tekrar ynlme oturdum göalerlml kıpatmadam, 
bttır; yalın eöylemfyorom! Ben, ve lrıdeml bir nokııya tekalfe bakmakta deta'lll eni& 

Peşaver mabedine mensubum. çallımıAa bııladım. Göalerlmle maclu yerini balda: V 
- Gördan mi yı?.. Bizi al· ba lndeyi mGt«'urızlara teTke - Seaa Vı 
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N 
~©ı~y©D©ııroıruırn 1936 M©~~nn g~o~n 
3ıı 1' o 
(1936) 

el c· el e eı ı erak ı Radyo meraklılarını hayrete düşilrdü. 
.,elefuı1ken adyosuntı gelip görünüz ve neşriyatını işidiniz. 

' esi e, ahengine, yapısına hayran kalacaksınız. 

1936 Modeli 
e e u li.erı 

Radyosu Musiki en Anlıyanla-rın Radyosudur 

Bourla Bi aderler ve Şsı. Gazi Bulvarı-lzmir 
~ '19. _: • : " ": • - t:- . . . - - - . , •• 

- . . . . ( . · ... 
• .. .. : • - • _.. • <# • 

Sümer Bani{ Yerli 
Mallar ·Pazarında 

Tasarrt f haftası dolayısile yapılmakta · olan 
©I© 410 ü~lkoırnt©DlYI $atoşon 

So Günüdür 
•• Ihtıyaçlarınızı ugun Tedarik Ediniz 

lkram·y i t şiara da aşlandığından Her 
i Fıı sattaıı Istif.ade Ediniz.~ 

Emlak ve E,1tam Baukasıııdan: 
Y~rl No. eı Nev'J Drpo:zlto 

T. L 
28 Munise çuprazı ağır m. lzuılr c. 1 o ev 25 

51,l ikinci sfileym otye m. lktçeşml'll c 545 dil n 10 

c. 51,2 " " u .. 545,2 .. 10 

8 Büyftk tuhaflyllcller ç Gazi bulvarı 12 mağaza 100 

~n Manisa lbrııhlm çelebi m. ınalızarbaşı s. 4 !) ev 30 

c. 56,9 Ildnci kordon 51 weğaz 80 

c. S5,6 Saman iskelesi mtmıır k~malellln c. 5 Yukarı 20 

ketla mwğıza. 

H Ban hoca m. basan hocıı sokağı 12 dükUn 

G29,2 Karataş dokuz eyh11 eokuğı 157,l ev 20 

{;81 Karataş helll rlf t paşa caddesi 3!l9 ev 12 

62 Kcçı>dler kantar knrakolu altında 15, l 7 dükkln 25 

976 Kuyomcaler çarem ci3 " 12 

2:-i'l Oıımenlyı> cedd<'ıı l 62 " :.W 

M""v.ktl \'11 nuırıorıılnrı } ukıuıri pzılı gayıl menkullerin bir 

Bl'Ot'Hk klrulımnıu Hınle 1 23 12 935 pszart~sl gürıd saat ouda 

yapılma~ uz .. re ıırhrmnyo korıulınuetur. 

İııtekll olımların hlzolarınde yazılı pey alı.çel~rlnt veznemize 

yallrarak artırmasın11 girmeleri IAzımdır. 12 18 397 l 

lzıııir Harici Asker-i \ıtuatı Ilauları 

Kırkageç plyR<fr olayı tnıuı uluıtt komisyouundun: 

l\1t'.cınu Ut lı~r kilosunun Tt!mlnotı mu vak• 
Cto 1 Mllı.ıım tuıau ıabwin edilen t tatJ kete akçeel 

Kilo G. Ltra Kr. Kr. S. Ura Kr. 
Bulgur 26300 3156 12 236 70 
Pirinç 12000 3000 25 225 00 
Nohut 12000 960 8 72 00 

Kuru fasulye 14400 
Sabun 5000 
Kuruso~an 2(00 
Patates 11000 

1728 12 126 60 

1500 30 112 50 
168 7 12 60 
8 '0 8 66 00 

.Mfinakaeamn ihale tarih gOn ve saat 

Şekli Tarih GQn Seet 

Açık 28.12.935 Pazartesi 11 
" .. •• 11 

" 
" " 

" 

" 
" 

11 
15 
15 
16 
16 

1 - Kırkağaçtaki kıtoat.ı askerfyen!n lhtlyocı olun yedi ka· 

lem yfy.,crğln yolurtda cinsleri ve mtkturları yozılı olup 

yedi kıt'a l!Brtoame ile ayrı oyn hizalarında yazıldığı 

veçhHe eçık eksiltme surellle münakaeayn konmuetur. 

2 - !baleleri hlzolerıoıla yazılı tarih gOıı ve euttlerde Kırk · 

sğaçta piyade alayı ııalln alma komll!yonu blna~rnda ye· 
pılacaktır. 

:~ Şartnameleri hergüo komisyonda görOleblltr. 

4 ı~ıeklller ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair veelka 

göstermek mecborlyetlodcdlrler. 

5 Ekslltmlye iştirak edect'!kler 2490 sayılı artırma ve ek· 
slltme kanun onun Ud ve üçüncft maddeltrloıie ve ~art· 

namelerinde yazılı veslkaJarlle ve teminatı muvrıkkete 

makbuzlarının veyahut banka mektubu ile ve tahvllAt· 

ılle birlikte ihale sııatlnden evvel komisyonda hazır bu· 

lunmaları. 3 8 14 18 !1857 

lzmir koınutanhğı sat. al. komisyonu ilanları 
Mftetabkem M. v. satan alma komisyonundan: 
1 - 81r ktlosooa biçilen eder lklyOz kuruş olan onblr bin 

kilo kahn ve on bir bin kilo ince ki cem'an ylrmUkf bin 

kilo sarı eabunlu köaeld kapalı zarf la ekelltmlye kon· 

muştur. 

2 lbaletıl 20.blrlnct kAoun.935 cuma gOnil eaet oobeşte 

1\1. m. v. satın alma komfsyonnuda yapılacaktır. 

3 Şartname lktyüz kırk kuroşa M. m. V· sa. ıl. ko. dan 

nflllır. 

4 llk louoç paraııı 3520 liradır. 

5 Ekıılltmeye girecekler ilk inanç parası mPktop veya 

makbuzlarlle kanunun iki ve ilçOocO maddelerinde yazılı 

belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden 

bir saat evvel M. 111. v. satın alma komisyonuna ver· 

mP.lerl. 3 8 13 18 3894 

l)evlet Demiryollarından: 
Muhammen bedellerile teminat miktarı aeağıda yazıla Manisa 

ve Athlear ietaeyon baleleri 30,12,935 tarihine mfieadlf pazar· 
teel gOoQ eaıt 15 te pazarlıkla 7 inci işletme koınleyonuoce ki
raya verilecektir. 

leteklller muvakkat teminatı vererek alacakları makbuz ve 

kanunun 4: cil maddeılntt gôre kanuni mani buloomadığıoa dair 

beyanname ile ayol gOn ve ıııatte Baemehaoede komisyon reis· 
llğloe bizzat veya tahriren mQracaatları lltzımdır. 

Bu loe ah eartnamrler Manlea ve A~hleur lst1&yoolarlle lolet· 

me kaleminde parasız verilm,.ktedlr. 

Cinsi Muhammen Muvakkat 

senelik kira teminat 

Manl111 bClfeııt 140 L. 1050 k. 
Akhisar " löO L. 1125 k. 

14 18 3097 

Mer'iyet mftddetlerl 15 k.Anunur:vvel 935 tarihinde biten 1075 

No. lı un ve 31 btrlnclklinon 9;35 tarihinde bitecek olen 1090 
No. it uo, 915 numaralı buğday, 1080 numaralı mersule eşya 
ve mensucat t&fifelerl taabhftt, ıeminat ve rrddlyat kayıtlarma 

bağlı olmamak sorellle serbest olarak yeni bir lş·ara kadar uza· 

tılmıehr. Tafsll4t istasyonlardan alınabilir. 18 20 22 4.022 

lzmir Oef terdarlığından: 
Eski gümüş mecidiye ve aksamının 1 eubat 93G tarihinden 

lttbareo herhangi bir kıymetle mftbıdele vasıtası olarak kulla· 

nılamıyacağı 2:l57 sayılı kanun mucibince ll&o edllınlotl. 

.Müddetin hitamına az bir milddet kalmı, olmasına mebni 

halkın yedinde me•cul bulunan eakl gümile paralar malaaodıklırt 
vasıtaalle guek vergi borçları ne tediye ettlrtlmek ve gerek 11. 7. 955 

tarihinde tamim edilen 54 kuruş üzerinden nıübayea t'dllmesl 
maliye •ekAletiodrn blldtrllmlştlr. 18 l 9 4018 

Istanbul L\ılilli emlak mOdfit"lilğnoden: 
Beyoğlu'oda f'skl caddel kebir yeni htlkltil caddeılntn flD işlek 

vo şeref 11 lılr yerinde bulıınan n halen Galatasaray poltıı mer· 

ed olarak kullanılan 277 nıımarah kdrglr bina il" altındaki 
dOkk4nlar paraaı peeto ve nakh 'erllmek eartlle 914.82 (dokeao 
bir bin dörtyüz ııckaen iki) lira muhammen bedel Qzerlndeu 

ao ·12· 935 pazartest güoQ eaat on beşte kapalı zarf usula ile 

satılacaktır. lstekltlerln 6S62 llrultk teminat mektuplarlle teklif· 

namelerini sözü geçen günde Hat on dörde kadu çeki defter· 

darlık Mnaeında toplanan komleyou bıı~k alığına vcrmf'lerl. 

7472 -3815 30 9 18 26 
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V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

l>EUTSCHE LEV ANTE LlNIE 

"İSERLOBN0 vapuru balen 
ltwanımızda olup Aovere, Rot
lerdaıft., Bambarg n Bremen 
lçta yftk almıktadar. 

11IONIA0 vapuru 17 B el. 
~Aoonda bekleniyor. Hımborg 
•e An•eraten yftk çıkaracaktır. 

"BERAKLEA,. vapuru 23 8. 
ti kAnunda bekleniyor, 27 b. el 
~4oana kadar Anvera, Rotter· 
dam, Bamborg ve Bremen için 

'tik alacaktır. 

AMFRlKAN ExPOT LINES· 
"ExARCH,. vapuru 15 b. el 

~ı\nooda bekleniyor Boaton, 
Norfolk ve Nevyork için yGk 
'lıcaktır. 

"ExAMELlA .. nporo 17 B. 
et kbundı bekleniyor, Not· 
folk n Nevyork için yük 
•lacaktır. 

.. RxCBANGEu vapuru 22 B 
et kılnunda bekleulyor, Nor 
folk n Netyork için yftk ala 
Cıktır. 

"ExİLONAn yaporu 26 bel 
k4.nnnda bekleniyor, Nevyork 
için yftk alacaktır. 

ARMEMENT O. SCBULDT 
HAMBUG 

"NORBURG11 vapuru 30 B. 
1ll kloooda bekl~nlyor. Aovers, 

llotterdam ve Bamborg için 
)Ok alacaktır. 

bEN NORSKE MlnDELRA.V· 
SLINJE (O S. AS. SP.ANS· 

KELİNJEN) OSLO 
11BOSPHORUS,. vapuru 16 

iki kAnunda beklent1or, Dleppe 
te Norveç llmınJarına yok 

'lacık.llr. 

JOBNSTON V ARREN 
LlNES LIVERPOL 

"JESSMORE,. npuru 14 8. 
et klnondı bekleniyor, Lfter· 
~ul n Anveraten yak çıkarap 
hurgaa ve Kaatence için yftk 

'lacılmr. 

Olivier ve Şore
kiisı Limited Va

pur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
Londrı Bıttı 

.. GRODNO,. nporo 20 ilk 
~ioonda Londra1 Hol ve An· 
~eraten gelip t11hllyede bolnna 
e.1ıc ve ıynl zımaoda Loodra 

•e Bol için yftk atacaktır. 
Ll verpool Battı 

"FLAMlNIAN.. vapuru 20 
ilk k6oonda Lherpol ve Svan· 

•eadan geUp tahliyede boluna 
~aktır. 

"FLAMNAN,. vapuru 27 ilk 
~&nondı ıelip Lherpol ve 
~l11goy için yak alacıkllr. 

hEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
MILOS vapuru 16 tik kA · 

llondı Oamburg n Bremen · 
den gelip tabii yede boluna· 

Cıkhr. 

Köınürünüzü 

Edvar Conson 
Ha1efinden Alınız 

ikinci Kordon No. 88 Ticaret Odası Kar~ısında 

Tüırk Antrasötö 
SemD Kok 

OngOOüz Kok 
DngöDD~ Antrasntn 

En Ucuz Fiat. Telefon 3306 

................. 

OSRAM ' VI\ ~ 6iJr.' 
ZAı:E~i.I 

Onam U.boratuvarlan uzun aramalardan sonra nihayet yeni bir za• 
fer kazandılar ve çifte ıpiralli OSRAM ~D> .lılmbasını meydana getirdiler. 
OSRAM cD> JAmbalan~Adi lambalara nazaran yüzde 40 daha ar; ceryan 
earfederek daha çok aydınlık verirler. Elektirik ııarfiyatından ıikiyet 

edenler mutlaka çifte spiralli OSRAM cD> IAmbalarıoı kullanmalıdırlar. 1 

1111111ıım1111111111111111111111111111ıııııııııı mıııııı~ı ııım1111111ıııııuııım11111111111111111111111111111111mııııı 111111111111111 ,., O a R A • m · 
~ Al~şehır Banli3Sl ~ Izmir Gttmrok Muhafaza Alayı Sat. 

= D ~ m D ır --~- iB b e s D = Al. Ko. dan: 
'=fi" 1 - İzmir gftmrftlt muhafaza alayı birinci tabur eratı lc,ln 

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasında »50400" kile on açık elrslltme He salın ahnacıktır. 
TELEFON: 2363 İhalesi 20.12.935 cuma gtınt\ aaat 14 de paaaport ta ta· 

HertOrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılar. bur aıtın alma komisyonunda lcrı kıltnıcıktır. ŞartDa· 
mesl hergftn görtllebfllr. 

Vadesizlere % 4 2 - Unun tahmin edilen flata 15 koroş 50 santim ve tutarı Mevduat Şartları: A~tı ay vadt-liy~ % 5 5317 lira 20 kuruştur. 
Dır sene vadehıe % 6 faiz verilir. S - Teminata monkkata paraeı 398 lira 77 koruı,tur. 

Zahire, dzGm, incir, pı.mok, yap-ı-k,-ı-fy_o_n_v_e_ıah-e-ko-mfayoncoloğu yıpılır. Mallar gefdf. 4 - lııteklller Ticıretodaaıuda ktJydlı oldoklar1nı dair .-elllı:a 
~inde aahlplerlne en mdaald şerattle ıvına 'ferlllr. ır;öııtermek mecburi yetlndedlrler. 

' , 1 

N~A 
oJlıUı~ 

t. ~ 

5 - Mılnakaaaeına lettrak edecekler de 2490 ııayıla kanonun 

ikinci ve ftçflnctı maddelerinde ye eartoameılnde ytzıh 

vesikaların teminatı movakkıte mektublıarını ihale ıaa 
tından en az 1 aaat evvel komfıyonı vermfo bulanı · 

caklardır. 3909 5 9 14 18 

1111111mmmn111111111._ Doktor ~111111111111111111111u111ı 

~ A. Kemal Tonay ~ 
=: Bateriyolog ve bul<111k, salgın hastalıklar mütahassrsr ~ = Basmahane istaıyonu karauıında.ld dibek ıokak baı•nda ao HJl• ~ 
= h ev Te muayenehanesinde Hbah uat 8 dan akıam saat 6 a kadar =: 
=: hastalarını kabul eder. . =: 
~ Müracaat eden hHtalara yapılması lhımgelen salı tahlil4t ve 5 
§§ mikro&kopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmaaına ceYH gö· ~ 
:= rillen Pnomotoraluı muayenehanesinde munta..r:aman yapılır. =: ' •fll fll I 11111111111111111111111111111111111111 Jll 1111111111111111 Telef o o : 4115 lfl fi fi fi fflİi 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il111111111111111 ı• 

~ Dr. Zekai Tarakçı l 1. 

~ Merkez hastanesi Dahiliye Miltehassısı ~ 
EE İkinci Beyler sokağı Tftrk mftzayede salonu lttJaallnde § ~ ı 
- 1 - 1 =: numara 45. Haatalarıw öğleden eoura 15 den 8 e kadır : 
§ kabul eder. TELEFON : 3806 S§ 
iiım 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 1111 m 111111111111 ın 111111111111111111 uı ii 

Dr. Operatör Arif Y urcu 
Merkez Hastanesi Operatörft 

Ha8talırın1 her gfto 15-18 e kadar tkiocl Beyler sokağı Tark 
1DOzayede ıılooo karoında 7 8 N in mnayenebaoealnde kabul 
eder. Telefon 3393 

S ,, A l l tnct kAnnnda beklenmekte 
Fratelli perco ,. apur cen ası olup yftkGoft tahliyeden 800· 

Mncellid Ali Riza 
Yeni lı;aeaflar çaro11ı No. 34 

lzmir Kültür Direktörlüğü Satın 
Alma Komisyonu Başkanl1ğındau: 
Cinai Miktarı Taeıo bedeU 

ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYA.Si ra on dokuz birinci kloonda 
"BERMES., nporo 8 2 inci Umanları için ydk alacaktar. Yokohama, Oııaka •e Şanhay 

ltoondı beklenmekte olup ya· "ERLA.ND,. motörd 14 1 Mojl limanları için yftk ala · Oolnreltede Döçent. Elbleellk gri 517 metre 

• 
------------------- Lira Kr. 

3 60 

Tutan Mu•akkat 
temloıt 

Lira Kr. Lira Kr. 
1861 20 149 69 

~flnG tıhllye ettikten sonra inci kAounda beklenmekte caktar. (Muann Profeaör) kumaı:ı. 
~tır•11, Val'oa ye Köeteoce ll · olnp Rotterdam. Bamburg, h Dr. A. Safı•ttı•n Ayakkaba 220 çı'ft A 880 66 " ı L ıı ı .tlAndıkl gelfe gldto tarl lerl '* 
~•oları için •dk alacak.ter. Danimarka ve Ba tı.. mın arı M t 517 

1 le navloolardıkl değlı:ılklikler· D evcoı ndmonelerlne göre bölge San'11ı okulu iç n metre 
"ORE!TES,, 16·1 inci kil için ytık alacaktır. Ağız ve iş Hekim" kuma11 Te Kar•ıyaka KJZ oıı.retm~n okolo l"ID de 220 çift ayak· 

1 t Ro(TMAlN den acente mee'oltyet kabul v ., ... 
~Unda gelip 20 1 tocl kAoooda ~ERVİC~ MA~ T M kabı alınacaktır. Yukarıda tahmini hedellertle muvakkat teminat 

8 1 1 etmez. 
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rh Istanhııl' da 
Hava Taarruzuna Karşı Korun· 
ma Tecrübelerine Başlanıyor. 

Btrinctkioon l 9:fü 
.......................................................................................... llİI ...................................... ~ 

Habeş imparatoru Dün Cevabını Verdi. Bu, Bilkuvve 
Ademi Kabuldür, Fakat l(at'i Red Değildir . ........ __________ _ 

SomaJi Cehhesinde ltalyan Uçakları Faaliyete Geçtiler. Ras Desta 
Kuvvetleri, 100 Kilometrelik Bir,Cehhede Yerleşmiş Bulunuyorlar. 

Rom.. 17 (A.A) - Logh 
bava karır~ibıua meosob on· 

beo uçak NegeJUr:ı bom bardı · 
mamna letlrak etmişlerdir. Bun· 

lar Habeo kovvetlerlnlo üze· 
rlne yanlı · 

rıoda bolu· 
rıao biltüo 

bombalar1 
atarak bir· 

'=ok çadır ve 
••Aınakları 

ateolemteler 
dlr. 
Habeşlerin 

uçıkl.ra kar 
şı açmış ol · 

dukları mu· 
kabil aleş · 

ten bunlar· 
dan blr ııoesloin pervaneef 
sedeleo mlştir. 

Ru Desta kuvvetlerine men· 
ııub nakliye unsurlarınan Ne· 
gflllide bnhınduklara zannedll· 
mekte idi. Bu kuvvetlerin kıs 

mı küllisi olmdlld halde Ftlt 
ile NegeUI arae1Dda 100 kilo · 
metre uannluğoodald bir eaha · 
da yerletmlo bulunuyorlar. 

İtalyan uçakları bn mftnaae· 
betle 800 kilometrelik bir me· 

eafe katetmltlerdlr. 
Roma, 17 (A.A) 

Resmlğ bir blJdl· 
rlğe göre Somali 

cepb sinde ltalyan 

lıalyan ceblıesinde dirıi ayin .. 
uçakları büydk: faaliyet göstere · 

rek Negclll yakınlarında önemli 

Babeı, kovvellerlol bombardı · 

man etmişlerdir. 

Tlğre cephesinde hiçbir de 
ğfotkUk yoktur. 

Adle Ababa 17 (A.A) - Ôğ 
renlldJğl ne göre Habeş hdkd 
meli Cenevre'deld Babeo dele 
gasyonuna Fransız · loğlUz tek
llf lerine kartı bir cenb pro· 
jeai göndermiştir. Bo ceHbın 

bUkovve bir ademi kabul Jee 
de kat'l bir red mahiyetinde 
olmadığı söylenmektedir. 

Neoaohıin, Parla teklif lerlnfn 

bllhaeea . Habeolstanca tanınmıo 

.olan üç taraflı bir anlaşmaya 

olduğu ve bfttOn -ec;ebllere 
hukuk mosavıtı tanıyan ye 

t:labeşbtao'ıo gfiaeylode (lstls 

mar bölgesinde) İtalyan'hra 
mftobaıur haklar Teren 1903 
tarihli Fransız · Habeo anlııma 

.......................................................................... ~.~·· .................................................................................... . 

Avam Kamarası Müzakereleri Mnhim ve Tesirli Olacaktır 

lngiliz Kabinesindeki ihtilaf, Fransız 
Gazeteleriode Nasıl Karşılandı? 

~~~~~~~~~~~ ... ~~~~~~~~~~~ 
M. Baldvin'in Kazanacağı Umuluyor. Alman Gazeteleri, Italyanlurıo 

Mesuliyetten Yakayı Sıyırmak istediklerini Yazıyorlar. 
letanbol 17 (Özel) - Kon· 

ıey yarın toplanacak ve İtalya 
Hıbeo meıı'eltıılodeo başka 

muzalar Oıerf nde kon oşacak 
tar. Bo toplanta mtlbim değil

dir. Faşlet mecllııi de bug6o, 
loglltue avam kamaraaı yarın 

toplanacaktır. Kamara m6zakf' · 
relr.ri, Parls projesinin loglltere 
~ablneelnln ve bu meyanda 
daha bazı ônemli mee'elef,.rlo 
lnkhaf vamiyetler! üzerinde çok 

mfteHir olacalr.hr. Bu mftzakr 

relere bflyftk bir f'hemmiyet 
nrtllyor. 

İtalya oın da cuma akşamına 
kadar cenb verm~ııl bekleniyor. 

Berllo, 16 (A.A - Fransa 
ve loglltere•de tanzim edilmiş 

olan ıulb projesine kartı İtıl · 
yın'larda görQlen akefilamel 
onların bertftrlft mea'ollyellen 
yakalarını ıııyırmak arzularına 

delAlel etmektedir. 
!ı,te gazeteler tarafıodao umu 

mlyetle serdolooao mfitalea bo 

t dur. Frankforter Z-,ltong ga 
zeteel dl yor ki: 

..:._ Sulh projesinin Neca~t 
ı.rafıadao reddedflmeııl lbılmall 

mevcud olduğundan ltalya, lb 
tlmal ileride kendisine pek zl· 
yade acele ile ıekarrDr ettlrllmlı 
bir takım imtiyazların kabul 

ettlrllmemeııl lçlo hali hazırda 
fOk dıha genlı metıllbıuı bo· 

ılf. Laval, lspunya delegesi M. Madariaga ve konsey reisi 
Portekiz muralthası M. Vasconcellos 

lunmağı arzuya ııyan ~Ormek· plı\olarmı cesoraue bir eoeıjt 

tedir. ile mfldaf1a etmeleri bekleotl-

Parle, 16 (A A) - Bu aa 
babld gazeteler, İoglllz kabine 
ıinde Laval Hoar plbı dolayı· 

elle vokua gelen çekltmelerden 
baheelmelrfedlrler. Londra 'dan 
gelen telgraf haberlerine göre 

birçok bakanların Slr Samuel 
Hoat'ıo halya'ya kartı feda · 
Urhk.lırda boluomak boıusun 
da kendlelni pek ııdyade kapllr· 

mıo olduğu miltaleaeında bu· 
lonmakta berdevamdarlar. 

Avam kamaratıınıo mQr;ake· 
rcılerlnlo netlceıl ne olacağı 

haklund• tereddodı mahal yok· 
tur. M. 8aldvio ile M. Boar'ın 

mrktedlr. 
Parla gazetelerloio Londra 

ayları JogllfE kabiu4"8' erkı\oı 
ar1&ında ihdl&f mucuı oldu
ğuna aôylfyecek derecede ileri 
gitmemekle beraber birçok na 

zarlaran plAna mOzaharet etme· 
ğe mftt9mayll olmadığını !ôyll· 
yebllecek vaziyette olduklarını 
bildtrmektedlrler. 

Zecri tetblrler tatbiki taraf. 
tarı olanlar sonuna kadar bao · 
bakana karıı şiddetle mGc•dele 
edeceklerdir. Maamafib baş 

baknnın ıonunda mozaf fer ola· 

c•i• zannodihııokledlr. 

sının ruhuna aykırı bohınduğo 

miitaleaeında oldo!u söylen· 
mektedJr. 

Adlıı·Ababa, 17 (A.A) -
Necaşl sulh tek Uf lerlne olan 
etraf h cevabını Cenevre'ye bu 

gün gönderecektir. 
Necışl yakında DeHle'den 

ayrılarak kuzey cephesine git. 
mek taeavvurondadır. 

Roma, 17 (Radyo) - Adle
Ababa'dan blldlriUyor: Habt'f 
1 mparatoru, Parla sulh tek il· 
f loe mufaııeal bir cevab nr
mlştlr. 

Necavl'oln bugftnlerde Deıı · 

&lye'den şimal cebbeıtne gide· 
Ct'ğl anlaşılmıetır. 

Roma, 1 7 ( Radyo ) - As· 
mara'dan blldlrllfyor: 

Ctbuti'de bulunan ltalyan 
ların topladıkları 15 bin liret 

n bir kilçtık @andık ahın, ve 
gfimftş Aamar11'ya , aul olmuştur. 

Adls Ababa, 17 ( AA ) -
Habe~ lmperaıııru yokında Des 

al'edeo Kuıey l'f'pbniııe glttDek 
ta~a ""'l randa iır İmparator sulh 
leklir letlDe etraflı ve e91ah 

cevabını bugOn Cenevre'ye göO 
derecekllr. 

Adfs Ababa 17 (Radyo) ,., 

Habet lmpıratoronun ıulb te~ 
Uf f h11kkmdı Royter 11j1111f 

muhahlrine beyanatı ılyaslll ,ı 

diplomatik çevenlerde iyi k•t 

şılaomıtbr. lngUtere'nln y•P 
mış olduğu teklif 1 geri aldı#' 
hakkında bir de "ayla vardır 

İyi haber alao çevenl«'!r; tmp• 
ralorun bayatmı tebllkeye ko1 

mıdao barıo t~kllf lerlol mO 

zakercye yanaıımıyacağı •ol• 
,aldığını bildiriyorlar. 

Son Dak.ük.a: 

lıalya"nın Mukabil Sulh 
Teklifleri Nelerdir? ______________________ .. ____________________ __ 

istismar Bölgesinin, Mısır ile Sudan'a Kadar 
U zatı 1 masını istiyorlar .. 

Londra 17 (Radyo) - Ro 
DM'dın gelen haberlere gire 
İtalya haktlmeti; solh teklif ine 

k11rıı şu tekliflerde bulun• 
caktır: 

1 - lıalya'ya tekli f olanın 
istismar bôlgeıl M111r n SGdıa 

hudodaoı yaklaıtmlmalıdır. 

2 - Babetlıtan'a Kıı:ıl de· 
nlz Gı:erlnde AHab Umanı ye 
rlne yeni bir liman karmaıu 

için Erltre'den geçecek bir 

ıoprak ıerldl verllaaeal mova. 
fıktır. 

3 - ltalya'ya işletmek ftzere 
verilecek bGlgeyl Adlıı Ababı'· 

nıo dogoııondao geı;erek Ma. 
eavvaya bağlayacak bir demir· 

yolu lnşaaıo• müsaade edilme. 
lldlr. 

~ 4 - Harar bölgesinde 1tal 
ya'ya ekonomik menfeatler 

tf'mlo edllmelıdlr. 

5 - Tlgre'oln mukaddes 
t"hlrlerlodeo Alnum geri •e 
rllmlyecekılr. ÇGoktl böyle bir 
hareket yapıldığı taktirde Hı 
beş'lerin boradaki halktan kanlı 

bir ,eklldt> totikam almağa 

k11lkışacaklan muhalıdı:ık sayı 

l1yor. İtalya buna müsaade 

"demez. . 
loglllz siyasal çeveoleri, hal 

yaoıo hakiki dilekleri bunlar 

ise lublneoio bu teklifi hemen 
reddedeceğlol blldlrmekt~dlrler. 

ltalya'oırı; Fraoeır; loğUlz teUtfl 
karşısında bo iki hftktlmelln 
~~~~~---~~~~~-

Parla 17 (A.A) - Puls ga · 
zetelerJ; Avam kamarası mOza. 

kerelerlolo ve Fransız saylav· 

tar korulunun vereceği kararın 

La val - Hoar teklif lerl ftzerlnde 

doğurması muhtemel akisleri 
ıahmloe uğratıyorlar. 

Gazeteler; lngUlz kahlneıılnln 
mGzakerelerden munffaklyetle 
çıkacağını eaomıktı n faksı 

Milletler cemiyeti konııeylnln 

ıulh projeılnl reddedeceglol 
tahmin elm•ktedlrlor. 

I 

alacağı nziyetl lıhodU etmek 
makıadtle bôyle bir ıekUfte 

bulanacağını tahmin ediyorlar. 
Loadra dıt bakanlığı çevenlerl 
bu şeldldeld İtalyan teklif lerl . 
nlo kat'lyyen nazarı itibara 
alınmıyacağını bildiriyorlar. 

Roma, 17 (Radyo) - Hnu 

ajaoıı aytırı bildiriyor : Italya 

nın ııulh plAoına nreceğl ce 
'Vahı bir mtıddet daha geciktir · 
mek mftmkfln olacaktır. 

Konıeyln n L\)ndra ile P• 
rlıte dış ıılyaııa hakkıoCJakl g6· 
rftomelerden soorı Italyanın ya· 

paceğı teklif belli olıcakıır· 

Bo gôrftşmelerln oetfceııl anla· 
ı,ıldıktan aonn lıalya: tekliflol 
bildirecektir. 

lııtanbul, 17 (ôzel) - İtaly•ı 
sulh projesine mukabil tekllf· 
leriol bazırlamıoıır. Ba teklif· 
lerlo, bogtın yarın uluslar eoı· 

ye eeloe verllmesl bekleniyor. 

Lord Eden Cenevre'ye 
Hareket Etti .. 

Londra 17 (Radyo) - Lord Eden, saat 14 de Cenevre'ye 
hareket etmlttir. Lord Eden, 18 ler komlleıılode tıklb ettiği 
noktal nazırı tekrar mftdıfaa edecektir. 

ltalya'nıo Loudra elçisi Sinyor Grandi, diln 1oglhere hüku· 
meılne verdl~i bil' muhtırada proje hakkındı baıı tıfatlit 
istemiştir. 

Lord Edeıı, Paıls'ten de geçerek M. Plyer Lnel'la konutacak 
ve ıığlebi ihtimal Fl'aoaız başbıbnı ile beraber Cenevre 'ye 
gfdecf!ktlr. 

•• 
Markoni Paris'te Fran
sız'larla Konuşuyor. 

l'arle, 17 (Radyo) Meşhur ftalyao U~lfl ve bllgtol M. Mar· 
kooi Londra'dan buraya gelmiş ve guetf'cllne dlyevde bulunarak 

Londra'da en yüksek devlet adamlarlle konuotrıuı, ve çok iyi 
karoılaomıı olduğunu, kendlıılne alyHal .azfyet hakkında söyle· 
nenled gizlemek mecburiyetinde bolonduğooo ve bundan dolayı 

teeHOr doydogoou ııöyfemlttir. M. Mır koni; Fnnaı'da da hü. ô 
met erir Anı ile gôrftımOı, arsıulusal dorum o nazik olmakla bera · 
hf"r iyi bulduğunu eöylemfe ve Romıı.'nın dll«'!klerloln loglltere'de 
de hıklı gôrGldfiğftnft ilahe etmiştir. İtalyan btlğloi Romı'y• 
hareket eylemiştir . 

• •• 
Yeni Bir Kasaba 

Roma, l / (Radyo) - Yarın 

Roma civarında batak.lak sabada 

vllcude getirilen Pootlni kaH· 
baııoıo kOııd reıml yapılı· 

cıktu. 

Harh Borçları 
Vaılngton, 17 (Radyo) -

Feol4ndl1a hftkdmetl barb bor· 

cu takeltlnl Amerlka'ya öde· 
mlıtir. Dl~er bDt6n de,letlcr 
borçlarını vermemlılerdlr. 


