
r ' YlrmlbetlDcl Yıl 
No. 6402 

Perşembe 
19 

BldnclklDan 1985 

ikinci kordon 
-llbaydan ricamız-

Birin kordonun tamiri dolayı• 
ıile Konaktan Alaancağa •e Aban• 
etıktan Konağa ve lr.oadona insan 
ve yük taııyao nakil vaııtalan, bir 
eeneden beridir ikinci kordonun 
buı yerleıinden geçmeğe mecbur 
olmaktadnlar . 

.üirinci kordonun tamamen 
tamiıi birbuçuk eeneden enet bi· 
temiyece~ine göre, bir ~neden be· 
ridir ikinci kordonun bozuk düzen 
kaldırımlarında, nakil •••ıLalarımı• 
zıo tehlikeler. eamntılar içinde bir 
buçuk sene daha çalkaoacakları 

ıııubalr.kak gürülmektedir. 
Halkın ııbbati re nakil va· 

lltatanmo &elilıneti yöniloden bu 
halin öoünc geçitmeıini gerekli 
görerek ikinci kordonun çukurla· 
.. a. hani baaı yerlerde tuçük 
kuyular halini alau bo peri~aolı· 
ğıoın onarılmasını belediyemizden 
istedik. 

Bu iıtegio haklı n d~ru ol· 
doğunda da ıüpbemiı. yoktu. Çüo· 
k6, yalnız uzunluğu d~ıt kilometre 
tutan bu yoldan gilode on binlerce 
ioaaa, bir o kadar d• ioıan ve 
eıy• ıaııyan otobüıı, kamyon, ara• 
ba Ye oıoruobil geçmekte •e ·yolda 
•çılaa çukurlar ondaa gelip geç· 
111ek mecburiyetinde buluaan in· 
eanlara •e nakil .. 11talanna eziyet 
•e tehlike tqk.il etmektedir. 

Bu tehlike •e eziyetin ortadan 
kaldınlmaaına dair olan ricalanmııı:, 
biç de beJdemediğimi• bir miaa· 
kaf&DJD ortaya çıkmaeıoa eebeb 
oldu: Belediye, iklDd korcloaan 
tamirinin liman idareaiae aid oldu· 
lunu, liman idareei de bu yolan 
aocak ahı metr .. inin tamirile ali· 
ltua buluadqtuau •• oto• metre 

· genitletilecek olan ikinci kordonun 
yirmi dört metre geoiılijinde.k.i 
lıamınıo tamırının belediyenin 
6de•1eri araunda bulooduğono eöy· 
lediler.. ı.. bu ıuretle m4aakaf& 
ınenuu olup kaldı. 

f'akat beri tarafla o bozuk 
' düzen ikinci kotdoo , tamiı1len 

nıabrum kaldı •e kılıyor. Orad.u 
. g~mek meclturiyetiade bulunan 

nakil neıtalırı bili kırılmak, 

parçalanmak, oradan geçen insan• 
lana ayıkları ve beyinleri horda· 
baı olmak tehlikeıinden kurtulmut 
delillerdir. 

İkinci kordonu tamir etmek 
kimin ödeYidir? Bu ödevin yapıl· 
11Jama1111dan kim mee'oldür ? O 
yollarda parçalanacak nakil vaeıta• 
19ftnaa aararlanaı ve mauallah bir 
gün vukua gelecek bir otebih fa· 
(!\aeının doğuracağı can sayiahndan 
kimin sorguya çeldlecegini bilmi· 
}'orua. 

f alnız bildiğimiz birıey nru, 
o da; ilserinden oo binlerce inu· 
ilin Ye nakil nntalannın g•lip 
geçtikleri bu yolun, feci Ye teh· 
likeli bir halde oldojo n bu halin 
de halkı bizar ettigidir. 

Belediyenin liman idare.ine, 
liman idareeinin belediyeye kabahat 

1U~etmeai, bizim iıtediğimi& tehli· 
lte&erin ve uiyetlerin ortadan kal· 

clınlmaeına fayda vermes. Bo itde 
ltimio haklı, kimin haUıa oldop 

llu araıtırmak biaim değil, kanun• 
lafla, mahkemelerin iaceliyetek 

htılaca&ı bir itdir. Bia yalnıs oa 
binlerce balkın ııtıraplanna tercü· 
-.an olarak diyoros ki: 

- Her gila gelip geçm~e 

'-ecbor old°'omuıı: yollann ineana 
cleJıeet veren çukor)annı, koyula· 

tını, bozOkluAuno ortadan kaldın· 
Ilı& ,.. biıi her gün tehdid eden 
\tblikelerden ve sararlardın kor· 
larıaıL 

Bizim bu dileklerimiıi bele· 
diyenin •e liman idaresinin yerine 
Setirmi1eceklerini, onlann İl yerine 
"«nakaıa yapmaAı tercih ediılerin• 
de11 aoladıAımız için, araya kıymetli 
ilbayım11 Faalı Gilleç'in girmeeioi 
"• bu ite baf&ncı elini k.oymaeıa 
tiq ederia. 

n. R. Öktem 

lzmir'de hergtln eabahlan çıkar, ıly-1 gazetedir. 
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Başbakanımızın Bir Diyevi: Habeşistan ve Italya'nın DOşftnceleri Anlaşılmıştı 

Ingiltere ile Münasebet- Habeş imparatoru~ Red Cevabı Ve 
lerimiziKuvvetlendirdik miş~ir. ·Kanaat, Bu Şartlar üzerin 
General ismet lnöoO, Deyli Telgraf 

Muhabirine Diyevde Bulundu 
Konuşulamıyaeağı Merkezindedir. 

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

lsta n bu I, 18 (Özel) - Ba,bakan General İımet M. Mussolini De Ihtirazi kayıdlar ileri Sürecek 
inönO Londra'da çıkan Deyli Telgraf gazeteelnin An· 
kara muhabirine beyanatta bulunma,, Beyli 'f elgrafı, 
lngiliz milletine selimlarımn bildirilmeaiai tanit ile: 

Taarruz Hazırlığı Var. Habeşistan'da Ingiltere'ye K 
Şii Hayret, Fraoıa'ya Karşı Oa Hoşoııtsuzluk Vardı 

- Sulh işinde hftsnft niyetle hareket ediyoruz. 
Uluslar Sosyetesi bugftnkft. gftçlftkleri yeneeektir. in· 
giltere ile mftuaeebabmızı kuvvetlendirdik; demiıttlr. 

M. Laval Ceoevre'ye Giderken 

Siyasamı Reğenmezseniz 

Kabineyi 
Düşürebilirsiniz, Dedi. 

Bazı Gazeteler, Kabinede lttihad 
Mevcud Olduğundan ve M.I Oeriyo
nuo Vaziyetinıleo Şapheleniyorlar. 

Parlı, 18 ( Bıd70 ) - M. 
Lanl, eldılı ltlmed re1l•de• 
ıoor1, Cenene'ye banket et· 

mletlr. 

M. Lanl Fran .. 'aın itim• 
danı betı olırak Ceneue'ye git 
mekte olduganı gGre, meulıln · 
de debı fHla 1erbeılf gGıtere· 

cekılr. 

Ba hlmad reyt, ... atı bir 
ilzama lıılnıd eımemekle be 

reber, M. Luıl kabinen.in mev· 
kff aln ·~lımlı~ı01 gGltermlı ol 

mak hlbarlle mGbimcUr. Ba· 
nanla henber, M. Lınl iti 

maddaa eneJ: 
"Cennre'de ıaklb edecell• 

\ 

'lrtibet imparalbru Bail. Sel&iye M. Muuolini 
LoMn, 18 (A.A) - Boma· ua • lapHs plAluaa o....u bir llabet ...,_..._ ....... 

... IJI ..ıtmlt ·~ ola IÜla lllliıul ka7ıtlarla kabul Amerlka'h Kol ... ta. 
Wr UJlll!lt.-. .ı.- h....S ecleaekdr. khal Y anaa'lı dokıor 
baberlere

1
,0n, y...,11aı, Fna· A.U.AMINI. 18 ( A.A) - - Sonu 3 ncü yiade ................................................................................................................. --~ 

M ...... ~ & Edıau, Tevfik Rltdl 
er Diplomatlar Cenevre'de: 

·onsey Toplandı. Murahhaslar Ar 
sında Heyecan ve Asabiyet var. 

llyuayı be&enmedl&hala talullftle 
M. /,aval beni n klblneyl llkat geae ( •ı 'd · 

P1rla, 18 (A.A) - Sabab ılıln eUaiadecllr . ., demltdı. ngı tere e De Ayni Heyecan Var. Baldvin flmidlid. 
gasetelert mecllıla dClnkG cel· M. Luıl, 251 muhalife kartı Diplo t) A d S kıS k T ) OJ 
eeıl halduada deglılk tefıiratta 304 reyle ltlmad almıııır. ma ar rasın a ... 1 • ı emas ar uyor. 
bolonayorlar. Jurnal gueteal Pulı, 18 (Radyo) -Fran•• C.Une 18 ( Oael H- Ba 

reyleri Lnal ılyaeaıının takibi mecllıl seceü ..... , ... de· ...... Dl111laı IOIJeteal kon1eyl 

mıhlyetlndt- telakki etmektecllr. um ederek ııhJaaı, •raut .., ıep1a ... , •e Aımlleıe bir 
Ôtr gaseteel ite kabinede nalla laOieelerlal •bal " melı:e lemlM ._ .......... . 

lttibad mncad olmaııaı ıGp taıdlk etmlıdr • D61mtı .. ,k dnlealerl ile Fran. 
BGdcenln dt6er kaıımlarıaıa -L--...1 

bell •örGyor. M· He-o'aaa lh e •yı Jıma-• alatadH edaa 
" -~ mGalleretlne dHam edlle 

tfrulı dnraa4lı6ıaı n lalkd bu baınlta k1rar nrllrMmfıtlr. e cektir. 
metin diAer 1aaıınaa da tu•lp· AyiDda, mecUı mel»'a••ı• A\ .. m lserl, koaıe7cle la.1 
lerlade lbdyatb baland•ldarını kıbul 99 ıudlk etd8' kaaDD· JU o.bet lbdlt" mHıuNlu 
blldlrlyor. ları mlukere 98 ıeaklk etmlt OIHaluar. Fabl ba mlubre· 

Jom gueaeel, l..erJo'aa11 ba n cemiyetler bakkıadakl mi ler lptWat ....W7at1• k.a.-
battı barekeılal bir ayrılmıı sakereyl Sah gla6ae bı11k cakbr. Kooeey ef Urı oldak· 

ola11k tuılf ediyor. mıetır. .. auarr dikkati eallptlr. 
................................. ~.~· ... ···~·~· ...................................................................... . 
Türkiye- Sovyet Anlaşmasınıo 1 O ncu 

Y ıldönümü ve Dost Matbuat .. 
Moekon 18 (A.A) - So•yet matbaab, Tilrk.S0•1et aolaımaaınıo oaanca ydtllaı-.ı kaydediyor. 
İnduetrielineyu gaseteai bu mlnaebetle neırettili bdyilk bir makalecle dl1or ki: 
7 İkinci teırin 1935 de on .ene maddede uaatılmıı olaa .17•12·1925 tarihli Tlrk·SoYyet paktı 192) ele 

akdedilmit olan ancllaımaya muvui olarak iki memleket uuındaki mın .. bet için llllam bir eeu yanblo 
mııtır. Tarihi bir mahiyet alanı olın Tlrt·So91•t dOttlatu bu ..... da1•11U11k iakifal etmlt ft pekifımfdr. 

Gasete müteakiben on yıl içinde Tlrkiya'de vuk11bulan değiıiklikleri Ti bilbaM1 mWt eadtlatriDID kanal• 
mHı yolunda elde edilen btıyilk terakldleri izah ettikten eonra eliyor ld: 

Türk efkln umumiyeti SoYyeıler birlil\nin n SoTyel bırq nyuuıma camarl1e1 Tlrklreel lçia olan 
ehemmiyetini takdir etmektedir. Tlrk&91et clottl.,_aa takdlriade 1'lrla efktn .. uai,..._ a.mamlla 
ittirak atmiı olan So•reı af Un umamiylli bagClo iki doet memleba •G•an• er ... .,_. w Tıı'tw• 
10 ca 111 dOnDmbl tefinçl• karplamaktadır. 

M. Eden 
bam dnletler •erllecek ce· 

qplar larlade heyecaa n 
...wyeı glltermektedlıler. Adlı 
A....,_'nıa ce•abı bekleamek· 
tectir. 

Bo-'aıa ceqbı ile bagece 
blylk fatlll meallllnlD kın• 
n.Ua eoara ftllleoektlr. 

l..W. llyMI ..-116, kow· 
JI• •erecetl karan laeyeeanla 
beW...bew M. •W•I• ile .... ........... .. 

mGsakerelerladea mllbet 
netice abn11Cag.•ı tehmla et• 

tedlr. 

~blııan harlcl)'9 habm 
Bek, kıleml mıuaı direkt 
M. LaUenıkl ile blrllkte C. 
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Y eııi Bin_a Vergisi 1 G ü n ü n T e O y a ~ o 

ndirim~nde Mükellefler HaugiŞart· Mussolimi Bataklıklar üze- ,,.Başbakanı· 
HabeırDern 

lar lçınde Faydalanacaklardır? ' mızın Teşekkorn 

rinde· Yapılan Şehri A~tı. -Ankara - Bina vergl81 ata 
INıtlerlnl indiren kanun proje· 
tinin birinci gGrftoGlme8l ka 
•atayın Çarşamba gtınkft top 
\aa1ıanda yapılmııtır. 

Bakdmet eıbabı moclbealnde 
837 nomarah bina verglıl ka· 

IDDD mucibince, tahrir komla· 
,onlar1Dca takdir edilen lrad· 
ların bina -.ergleloe matrah 
lttlbH olonabllmeei için, itiraz 
re temyiz mereslmlnfn tekem· 

mili lcabettl~lnden btıyak te · 
lılrlerln tahririn yıpıldığı ae· 
ıae ile mer'tyete girdiği tarih 
uuındı b11en bir kaç sene 
geçtlıd n bo ozon dene için· 

8 le iradlarda, tahrf r tıloden 
ıyrı bir tıkım aebeb ve .. rt· 
lar altında tenezzal vaki oldu· 
18 cihetle bina f radları eksilen 
alkellef lerln h•klarının ko 

ve 31, 32 
1e11elerlnde tahrir gftreo yerle· 
rtn iradında yftzde ylrmlbeı 

teDıllAt yapılmaııı 11rori g6rtll· 
cltlğCbıl anlatmaktadır. 

Takdir edilen gayri aaf 1 
lndlann oıula dairesinde ıeb· 

111 edllmemeelnden dolayı iti· 
na baklmrını kullanmayınlarm 
u ha tenzlltttan istifade et· 
melerlnl mtlmkao kılın pro 
j•ln eıbabı moclbeelnln ıonun· 
da b6ktimtıt ıun\arı ıGylemek· 
tecHr. 

Ba tenzlllt, 930, 931, 932 
18Delerlnde umumi tahriri ya · 
pdmıı olan yerlerden, gayri 
•il lrıdları tahririn bııladığı 
lelle reylcloe gOre kaıUeıen 

mlkelleflere llddlr. Bo eeoe 
.Jerde tahrir edlldfğl halde mG 
teaklb eenelerdekl nylclere göre 
pyrl ıafl lr.dları katlle1Jen 
•eya huıuıi tadil Ue yeni ra· 
Jl~lere göre gayri ıaf 1 lradları 

ı ıa,.ıa olanın mGkellef lerln va· 
.l.IJetlerl normal oldoğondan 

!I hanların lenzUAttan lıtlfadeln · 

rlne mahal gôralmemlıtlr. Ten· 
ı ~llthn 1930 1932 ııtn~lerl ta 

rtblerlne haııredllmeıloln sebebi 
h 1eJ1eler rayici ile 1935 

neal rayici arısındaki farkı 
takriben ytiade 25 derecealnde 
haloamaıından ileri gelmekte· 
6. 1932 eeneıl rayici ile 1935 
nyicl araıındıkl fark lıe yftzde 
15 haddinden ııığı bulunda· 

• tudan bo kaçak fark lçlo 
tenzilat htllı:maoan 1933 tulh · 
lerlne de teşmili muvafık gG · 
dlmemiıtlr. E1Jaaen yDzde OQ · 

laetaen a .. ğı tene11ftl nya te· 
uyldler bina vergisi ahkAmıua 
18re tıdllAt icrasını masıelzlm 

ı -hlyettıt gGrtllmemlotlr. 
Bina nrglel kaoooonon 271ocl 

-ddetl mucibince tahririn 
mer'lyete girdiği tarihten ltlba· 
ren 3 eeae ~eçmedllı:çe mOn· 
ferld tadlltt lıtenllmemekıedlr. 
&.sı eebeb n eerılt altında 
klJ1Detlerl de~lemle bin• 11hlp 
ledaln bu kanuni mecburiyet 
41Dlayıılle mGekftlAta maruz kal· 
tlakları anlaeıldığıodao 9:10, 
sı. 932 eenelerloe tahrir edf. 

ea yerlerin harlclodeld mahal 
lerde de nı6kelleflerl bu mftı 
llltttın kurtarmık: ve bir de 
faya mahıuıı olmak üzere bu 
baonun mer'Jyeıl tadbloden 
lılbaren birkaç ııene zarfında 

•lnferl ıl tadilat lııteneblleceğloe 
.. lr JAylhıya bClkftm konul-

• • • 
Projenin gôrlıülmeıl ııruında 

ŞtkrQ Y qıa ( Çanakkale ) nln 
Mr eaallae cenp nrea Ftn•DI 

balı:aoı verginin 934 ıeneıl 

geliri nlıbeti ile ldırel huaoıl 

yelere deuedlldlğlnden mlk· 
danada bir asılma olmıyaca· 

ğıoı ııôylemlo •e verginin ezal · 
maaıaı eeaıı olan preoıılplerl 

izah etmletlr. 
Madde 1 - 14 haziran 326 

ıarlhll mülga mdeakkafat ve 
4 temmuz 1931 tarih •e 1837 
nomarıh bina nrglııl kınan 

larJoa göre 1930, 19;H •e 
1932 malt yılları içinde uma· 
mf tıbrlrloe baılanmıı olıo 

ıehlr, kasabı ve köylerdeki 
bloalarJo (bulundukları cftzft . 
tamlardakl tahrir ve itiraz it · 
lerl bltmlı olsun olmasın) kat· 
lleımlş lrttlırındao yOzde ylr· 
mi bee indirilir. Şo kadar ki 
yukarıda yasılı ıeuelerde tah · 
rlrlne baıt.nmıe olan binalar· 
dan iratlarının tahminine 1933 

veya 193' nyıbat 1935 eene· 
lerl rayiçlerinin naur itibarı 
ahndığı bidayet veya lıtlnaf 

•eyıhot temyiz kuarlarında 

taırlh edilenler bo tenıllden 

lııt ifade edemezler. 

Yakarıda yuıh eeulara gG 
ıe teıblt rdllecek irattan 1837 
numaralı kanonun 9 uncu 

madd~ıı htlkmtlne göre ayrıca 
yGsde yirmi indirildikten ıonra 
kal•n mllı:.dar bina verglıloe 
matrah htlb11 olunur. 

Madde 2 - 1930, 931 n 
1932 maU yılları içinde tıhrl· 

rlne bıelanmıe olub da ba ki · 
nanun merlyete girdiği tırlbıe 

katlleımemf t bina lndlaıının 
1 'ıbmlnlnde 1935 mali yılı ra 

ylcl nazara hfbare alınır . 

Madde 3 - 1933 mail yı· 
lından lılbaren baıhyan veya 
bnodao ıoara baıhyacak olan 
umumi tahrlrlerde nyı ba 
tahrirlere kınan yollarUe ya· 
pılıcak ltlrazlıran tetkikinde 
blnaların bulunduğa cbCltamın 

tahririne bıılandığı malt yılda · 

ki rayiç nazarı ltlbare alınaak 
lrad takdir olunur. 

Madde 4. - Umamf tahrir 
neticesinin tatbikine baelandığı 
tarihten itibaren Clç ıene mad 
det geçmemlı 0111 bile lebo 
kanonun birinci maddealnln 
oumulG dairesine glrmlyen hl· 
naların katlleomllJ olan lradları 

hakkındı bo kanonun merlyete 
girdiği tarihten ttfbHen bir 
ııene zarfında ııahlblerl mClnfe · 
rld tadil talebinde bulonablllrler. 

Muvakkat madde 1 - Bu 
kınaoun lenziltta alt hGklmlert: 

A - Bloa verglılle buna 
monıım lktıaadl buhran •erglıl 
için l Hıuılrın 1935 tarihinden, 

8 - Veraıet ve intikal •er· 
glılle tıpa har~ları için bo ka· 
nunun neırl tarihinden, 

C - Bina fradtarına lıtlnad 
eden kezınç verglılle buna 
munzam lktııadl buhran •erglıl 
için 1 BHlran 986 tarihinden 
( 1936 kazanç nr~Uerl dahi 
tenzllAth lradlara göre tarh· 
olunur) 

Muvakkat madde 2 - Bo 
kıouuun n~ırloden en .. ı 6ien
mlı olan 1935 ııeoeei v~rılle · 

rlodeu bo kanon htlkmtlne 
göre tenzil edllmeal lbımgtılen 
mlkıar ıablplerlne red n iade 
ve bu ıureıle reddolunacak 
vergilerin mahalli ldHelere aid 
hluelerl dahi bo ldarderln 
Maliyedeki beHbı cartlerlndea 
ıeniye edlllt. 

Projenin yılnaa blrlacl ma 
•akkaı maddee .. la D fıkruaaaa 

ltalya Basbakanı, Italyan Ul11sunun T~prağa Muhtaç 
Olduğunu Söyliyor .. 

Roma, 18 ( Radyo ) - Roma civarındaki bataklıklar yerinde lnıa edilen Agropotlno ıehrlnln 
açılma tôreal, bqgtın Mu•ollnl'olo baıkınhğı altındı yapılmış n Sinyor Mu111ollnl bir eGyln 
•ermlıtlr. J 

Mouollnl, her ıene yeni bir !ehrln açılacı~ını n batakhklar mClcadeleıılnln nihayete kadar de· 
Hm edeceğini ıGylemle •e 1ıalyıu mllletlnlo, yaıamık için araziye muhtaç oldoğuoo fllve eyle· 
dlktea sonra, İtalya'aın bogiln medeniyet lçto bırbettlğlol, f talya'nın egoizmle çarpı,tığıoı, 44ı 
milyon nafoıtan ibaret olan bir mflletln, ııkııık •e dar bir toprakta y•1J•yamıyacığını ve yayıl· 

maktan baeka bir çare olmadığını beyan etmfıtlr. Mauolfnl, llalyao oluıanun, amanı he11p et· 
medlğlnl ve nihai safere ulıemak lçla a~ yapmak llzımııa yıpmağa mecbur olduğuna ıGyllyerek 
ıözClntı bltlrmlıtlr. ........... 

Benes Cumur Başkanı Oldu . 

Yeni Kabine, Milan Hoca Tarafından Teşkil Edilecek, 
Başbakan Dış Bakanlığını Da üzerine Alacaktır. 

Prag, 18 (Radyo) - Relıl 

comor ıeçlml; PHg'a bAklm 
bir tepede bulanan .. ıocla n 
enelce Bobemya krallannın 

:taç giyme tulona olan Vladbı.n 
ıalonondı yıpılmııbr. M. Be· 
neı'fn Comar reltf 11eçlldfğl ha· 
her nrllloce herkee ayağa kalk · 
mıe n yeni Comar baebaıoı 
alkıolamıftar. Bunun berine 
M. Benee temel yaaaya sadık 

kalacağına yemla eımlı n bir 

muhafız mftfrezeılnl ıeftlı ey· 
lemlıtlr. 

Bo 11radı buada tayyare)er 
oçmuı n 21 pare top atılarak 
yeni eeçtmlD IODU llAD edil· 
mlıtlr. 

Prag, 18 (Radyo) - Boku· 
met lııtlfa etmletlr. 

Perag 18 (Radyo) - Çekoı· 

lonkya camur bııkanb~ı için 
yapılan aeçtmde, 340 reyle dıe 

itleri bakanı MGıya Beneı ıe· 

Tasarruf Haf tası. 
Celili Bayar'ın Don Akşam verdiği 

Söylevle Kapanmıştır 
Ankara, 18 (öıel) - Ekonomi Bakanı Celal Bayer, bu akeım 

Hat 19 da Ankara radyoıonda •erdl~I bir koaferanııla lktaıad ve 
Ta11rraf haf taıını kapamıetır. 

Bakan; nrdlğl konferanııtı, Tarklye'nlo eodlıtrlel nalyellnl 
•ı.latmıe te blha111 maden ıanayll Gzerlnde durmuıtur. 

••• 
Yugoslavya'nın Zararları 
Zecri Tedbirlerin Tesirlerini Bildir

mek için Bir Heyet Gidiyor 
Belgrad 18 (Radyo) - Tlcareı bakanı Parh H Londra'yı iki 

heyet g&ndermletlr. Da heyetler, Yogoeluya'nın ıecrt tedbirler 
yGıanden ne kadar zarar gördGğClnft bUdlrmeğe memurdurlar. 
Yugoııluya, hentlz bftyak harb ıırarlarından kartalmamıe ve 
tee11Clı denealnde bir haktlmet olmak itibarile zecri tedblrlerdtın 
pek.çok arar görmCltUlr. 

~~~--4·~· .... ·~~~-
" CO rm Qm eşh ud,, Vak'aları 

Bunlara Ait Muhakeme-
ler 3 Günde Bitirilecektir 

Ankara, 18 ( Ôıel) - Yeni cesa kanununa göre, cflrmGmee· 
had halindeki cinayet, hırsızlık ve ıafr nk•atırın mohalı:emeııl 

aç gande bitirilecektir. Bu gibiler 111bıtaca yakalanır yakalanm111 
ayni gande adliyeye verilecek ve tıhldbt derhal ıonuçlandırılırak 
karar tef blm olunacaktır. 

••• 
Emniyet G. Direktörü 

Surye'den DöodO. Seyahatin Suikasd işi 
ile Alakadar Olmadığını Söyledi. 

Anlı:era 18 (Ôzcl) - Sorye'de badud tayini meseleleri etr• 
fındıki gôrtlemelerde bulouan omntyer genel dlr~ktôrftmnz bura 
ya dönmGıtOr. Genel direktör lç fel~rı Bakanı Şftkrtl K.aya'yı 
Sorye'dekl görftemelerl etrafında izahat vermlı, gasctecllere nkl 
beyanatında, Sarye ıeyahaılaln 11alka11d iti llo altka11 olmadığını 

eöylemlıdr. 

deglıtlrllmeel ırauıa izhar edil · 
mlı ve 8. lımet Eker'Ja MD 
fıtr11ının kaldmlarak Evkaf. 

icarı mleccele ve makaıaılıra 

ald ıenıllttın da 935 yılından 

itibaren bıflamııı,. hakkındaki 
takriri nura ltlbtıra abnınk 

eacOmeae gGaderllmltdr. 

çllmlıtlr. M. Beneı'ln rakibi 
M. (Neme\), yalnız 75 rey 
ılmaıur. 

Perag gazeteleri, Mtııya Be· 
nesin meılyetlerl Te ıeçlmdekf 

lıııbet hakkında uzun makale· 
ler yazıyorlar. ÇekosloHkya 

M. Benes 

matbuatı, M. Beneı'ln yıllar· 

danberl Romanya ve Yugoalav· 
ya ile beraber koçak antantı 

y•pttıgını n dıı ılyaaada bir 
nHım vazlfednl gördGğGntl 

llbe ediyorlar. 
M&ty& Beneı, aeçlmden ıon· 

ra yemin eımlı •e mlleaklben 
U.tb•kan Milin Boea'nın lıll · 
f111nı kıbol etmlıtlr. MöıyG 

Beneı, ze•ceel ile beraber bir 
eaat ıonra (Uml) eatoaan• git· 
mlo n eabık: Cumor Baıkanı 

Mazarlkl ziyaret etmlıtlr. Bon· 
dan ıonra Milin Hoea'yı tek· 
ıar kabul eden môsyö Benee, 
kendlılnl yeni kabinenin teelı:I. 

lloe memur etmle ve Dıı le · 
lerl Bıkanhğlnı da kabul et· 
meılol kendlılnden rica et· 
mlıtlr. 

Japonya 
lngiliz Tekljfleri
ni Kabul Edemez. 

Tokyo, 18 (Radyo) - Ge· 
çen aenekl denir. konferanıında 
japon delegeıl olup elmdl deniz 
kunetlerl bae kumandanı olan 
amiral Y ahı Möro demlotlr ki: 

.. Jopooy11 loglllz l t>klif lerlol 
kalhıl edem,..z Vfl mOulterelerln 
keeflmeslol intaç <'ise lıilr., mn~ 
terek bir hak vftcude ~etlrllme 
ıılol istemekte devam edecektir. 

ltalya Sulhu 
Kabul Etıniş mi? 

İıtınbol, 18 (özel) - Ro 
ma'dan gelen haberlere göre, 
İtalyanlar lnglllz Franııı ıulb 
leldlf lerlDI kabuC etmlılcırclir, 

Ankara 17 (A.A) - Baı· 

bakan İ8met lnöoa, Ta11rrof 
haf taaı dolayıııfyle memleketin 
her tarafındın aldıkları tel· 

graf lara k•reı tetekklrlertnl 
blldlrmeğe Anadolu ajan11nı 

memur etmlılerdlr. 

~----------------
Amerika 

Yeniden Y flz Htıcum 

Tayyaresi Yapıyor. 
V•elogton 18 (Radyo) 56 

bakanlığı, yftz hacom tayyuetl 
f çla bir fabrika ile makHele 
lmzalamıetır. Slparle olDDaD 
tayy.reler tek ııatıhlı •• made· 
ol olacak, aaatte eau 420 
kilometre katedecekler n ber 
biri beı mltralyGıle macehaa.. 
bulunacak, 20 bomba taf1ya· 
bilecektir. 

Ekonomik 
Konsey 
Busene Belgrad'da 
Toplanacak 

P•rlı 18 (Bedyo) - A napa 
ekonomi konıeyl ten komited 
toplanmıo, 1936 ekonomik kon· 
eeylnln Belgrad'd• toplaamuına 
karar vermletlr. 

Muallim 
Mektebi eri 
Mezunları 

fıtanbul 18 (Gzel) - Maal · 
llm mektebleri mezunlarının da 
Ankara hukuk fakGlıedae gide 
bilmeleri için tetkikat yapal· 
maktadır. 

Iogi liz'ler 
ltalya'oın istediği 

izahatı Vermiyt cekler 
Londr11 18 (Radyo) - RI· 

.kumet, ltalya'oın, Fran11•·İncl· 
Uz plAoı hakkında latedlll lu· 
hata hemen cnab nrmlyeeek· 
tir. Böyle bir cnab .ermek 
hakkı Mllleıler cemlyedne altdı. 

Viyana Yolunda Feci 
Bir Şimendifer Kazası 

Viyana 18 (Radyo) - VI· 
yana·Penğ ekıpreel lardo•I 
istasyonu yıklnlnde yoldan 
çıkmıo ve denllmlıtlr. 1 kiti 
ölmClş, 20 kiıl ymralaam ·ıtır· 

Orta Mekteb 
ihtiyacımız. 
ilk Mekteblere Birer 
Sınıf ilave Edilecek. 

lııınbal, 18 (Özel) - Bue· 
ne ilk melı:.teblere birer uaıf 
Uheat ile orıa mekteh lhdya· 
cının karıılanm111 ıakarrlr etmlr 
tir. Zamanla ilk .e orta mek· 
tebler blrleetlrllecek H Mkl• 
deraban~ll olacaktır. 

Taymis Gazetesi 
Sulh Projesi 
için Ne Yazı yor .. 

L•rndra l~ (Rıdyıı) - T•1 · 
mh t!R?;'"t;-el bir makated" dl· 
yor ki: 

"M. E:lcn 1 Crnnre'de lıı~i 
u~ hCıkum~tloio J .. a val · Hoer 
plinını adilAne v" llıtblk edlltr 
mahiyette olmadığıoı .e ••hrlt 
esul olmıyaa tccavtlze karıı 

olddetli btr l olltktlf raabvn· 
met yapılmaFıoa taraft.r oldu· 

gaau ıçıkça ıöyleme&Wtr. 
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ltalya'~ıııOüşün- _Ş E H İ11
1

R~!,,~A},~ 13· E R L E -R i 
celeri Anlaşıldı .. 

Vitamin 
____ ._.. ...... ___ _ 

-Başıarafı lci sayfatla
lmparatorun Fransız-İngiliz tek· 
lif lerlne karşı verdiği red ce· 

vabıns bildirmek Ozere Dessle 

den buraya gelmişlerdir. 

Sar.y çeveolerl bogüoktl şart· 

lar içerisinde mllzaken etmek 

ümhlerlofn boş olduğa kaosa· 

t1Ddadıdar. 

Ynbancı çeveolere göre, me· 
sel enin eulhın teevf ye edilmek 

lmk4nı kalmayınca ltılyan'lorın 
yeniden faaliyete seçmek lhtl· 
maileri vardır. Bu çevenler 
İtalya'nın teklif terden ne çı 
kıcağaoı bekllyerek Ogaden'de 

haber verJlen taarruzu gecik 

tirmiş oldoklarıoa işaret et 
mektedlrler. 

J,aval·Boır teklif lerl Frao 

ea'ya karşı hoşoodsozluk, İn· 
glltere'ye karşı da hayret u'ın· 
dırmıştır. 

imparator bu yakınlarda 
Adle-Ababa'ya dönecek değildir 

Ordu efirekll bir harbe hazır 

lacmaktadır. Çok miktarda le · 
vazım, alat ve edev t ve g11 

maskeleri satın ahnmık için 
milnıkaea açılmıştır. 

Cenevre, 18 (Radyo) - Ha· 
beş delegesi, MUletler cemiyeti 
genel sekreterliğine verdiği' bir 

notada, Franıuz 1ogllls teldlf· 
Jerfnin kabule ııayan olmadı· 

ğını lebata çah1Jmak.tı, fakat 
booları kat'i olarak rtıddetme· 

mektedlr. 

Ansızın Bıçakladı. 
Evelkl gece saat 22 de İo· 

kJlıib sokağında Anadolu ole 

linin kahvesine giden Mehmed 
oğlu Faik; orada oturan ve ön 

ceden bir alacak mee'eleslnden 

araları açık olan Mehmed oğlu 

lbrahlme ansızın bir tokat vur 

mı ş ve bıçağını da çekerek 
baldırından ağ.r surette yara 

lıyarak kaçmıştır. Tıklb edilen 

Faik; zabıtaca tutolmoıtur. 

Tahkikata devam edlllyor. 

Vali Muavini Vekili 
Kiltahya valisi Sedad Erim; 

yarın Kotahyaya hareket ede· 

cektfr. Vali muavinliği vazife· 

sini fekAleten hukuk ielerl 
mOdOrü Dilaver Argun gör· 

meğe ~aelamıııtır. 

r 
l\lilessif ölüm 

Gani ogollarından Adlı 

Bayman'ın hayat yoldaşı ve 

Mara11 llhayı Mustafa Adlı 

Bayman 'la Jtro ticaret ha neel 
maıılabatgilzarı Hakkı Bayman, 

mezbaha sosyetesi lııyarların 

dan Abdülkadir Bayman'ın 

valdelerl ve dılJ işleri bakan· 

lığı müsteear muavf ol Sene'nln 

kayın valdelerl Atiye Bayman 

sürekli bir hastahktan kortu . 
lawıyarak dün sabah rahmeti 

nhwana kavuşmuştur. · 
Aliye Bayman çok yüksek 

kalpli, çevresine kendini çok 

sevdlrmi~ nazik, şef katil bir 

kadındı. Ölümü, kendleiol ıe · 
ven ve eayanları derin acılara 

düşürınüetür. Bu müessif zıya 
münasebetlle rahmetlinin fela 

ketzede ailesine derin tees 
sür ve tazf yetlerlmlzl sunarız. 

Cenaze töreni bugüo Hat 

11,30 da yapılacaktır. Cenaze 

Karantlna'da Tramvay cadde· 

sinde Adlı Bıymın'ın hane· 

sinden kaldırılarak Karantina 

camllnde nam111 1ulandıktan 

sonra ıari kabrlsranda ihzar 

olunan ebedi medfenlne tevdi 

kıhnacaktır. 

__ ................ __ _ 
işçi, Esnaf 60ro· 
sonda Soysal Yardım .. 

Seferihisar' da 
Bir Vak.~a Olmuş 

---····· Mavzerle Ateş 

Piya!!a ve 
Mahsullerimiz ____ ......... __ _ 

K.S.K' lılar ...... 
Faaliyete Geçmiş 

Bulunuyorlar 
Hasta oldu~o f çlo· işçi Ye 

esnaf birlikleri ğeoel b6roıo 

tarafından bfttfin maıtrafı •eril· 
mek euretlle Haydarpıea emtı· 
zı sariye bastanehfne gônderfı · 

len esnaftan lokantacı All'oln 
burada bsraktığı Ye bakımlarını 

gf'nel bftroya emanet f'ttf ği 

Ederek Yaralamış 
Seferlhfsar'ın Utamıt ~yGn· 

de Ömer oğlo Hasn6 ile Kırlı 
H.aan Pğlo Mehmed Flerf)ke 
köyüne glderlerkea. bir çah 

Muhtelif dış plya111larda mah 
sullerlmfzln ıatıı Vf! f lat vazl 

yetlerl hakkındı dQa telgraf lı 
Tftrkof f ae aoağıdıkl maltlmat 
JZl'f ml1Jtlr: 
Üzüm: 

Kareryaka'da Ldkt ıloem~Bı · 
nın ıh kıımındı K .S.K. kolfibft 

tarafındın bir lokal açılmHı 

kararlrıtırılmıt ve muamelesi 
dftn ikmal edflmlttlr. 

Mldemlıe ıldı&ımız ııdı, bOf 
yemiıl tutuyor, yııatayor. 

gıdanı o tıemizllğf, bollu&u f 
ku neti nlıbetlnd•, yııpnnıaJI 
dirilik, t11ellk, ııtııde1l 1 ıır 

toplımyor, Batti, aCııa ve 1 
maka bot ve lezzetli gelmea 

den d1ade, gıdanın kun~ 
olmıııını arayornz. 

lnBBnın ( l•lk bllnyeslnıİ 
baılLa, bir de mane ,f, f ti 
bftnyesl vardır ki, insanla b 
nn ıraeındakt ayrılık ta · Dlld 
ziyade lote borada baıılıyor .• ı 

dört çocuğu için bayramlık 

elbise temlo edilmlo, ayrıca 

para yardımı da yapılmıştır. 

Bundan telgraf la haatanedekl 
All'ye de malumat verllmletlr. 
Çok mütt!haesls olan All'den 

ııu mektup gelmletlr: 
.. Telgraf ve mektubunuzu al 

dım. Orada bırakmış olduğum 

dlırt öksOz yavruma dört takım 
elbise Ue dört çift ayakkabı 

yaptarılmış ve harçlık ta veril 

mtştlr. Bo haber beni haeta 

yatağımda sonsuz bir sevince 
garketmio ve diyebilirim ki 

tek ciğerle yaeayan ou yord 
daelar tednl edllmlştlr. 

Eski Tfltftnler 
Toplandı 

Mmtakada mftatahıll •e Ulc · 

car elinde kalmış olan eski yıl 
lar mıhaolü tGtüolerl inhisar 

idaresi namına satın almakta 
bulunan heyet on gGoe kadar 

milbayaa işini bitirecek n İB · 
tanbol'ı dônecektlr. Bu suretle 

mGetahıll, Ulccar ve merhon 

olarak bankalarda eıkl yıllar 

mahsulOoden hiç tütQn kalma 
mıo oluyor . 

Sami Paukoğlu 
Trabzon gdmrilk baemOdür· 

lüğOoe tayin edilen l>aşmOdOr 

M. Sıml Pankoğlo dftn tanı 

dıklarına ve arkadıtlar1nı veda 
etmiştir. 

Sami Pankoğlo, İzmlr'de bu · 
louduğu mO.ddetçe · kendlelnl 

eevdlrmlt, vazlfeslnl dikkat n 1 

hassaelyetle görmÜIJ, halka ko· 

layhk göıtermlt bir idarecidir. 

Yeni vazifesinde de mo•affakf. 

yetler dileriz. ---
Ziraat Mofettişi 

arkHına ·••klaomıt olan biri 
tarafındın üze-rleıloe üç el 81. 
IAh atılmıt ve HüınQ bl9Ceğın . 
dan ağır surette yaralanmıetır. 

Z11bıtaca yapıhın ııkıı araştır· 
ma ıonuoda allAbın Htreke 

köyOoden Kayularh MoAtafa 
oğlu sabıkalı 0111ekb yaşında 

Mehmed tarafıodıın atıldığı an . 
Jaeılmıııtrr. Vak'a ıır11&ında atef 

eniği bir maner ile aynca bir 
Rus Ulfeğl saklad•ğı yerdt"n 

alınmıt ve kendisi atlllyeye ve . 

rllmletlr. 

MahsuJJerimiz 
A~balajların Muay
yen Olması isteniyor 

Ekonomi bakanJığıı f hrıcat 
maheollerlmlz için llnaç sırı· 

farında ıyrı ayrı ağuhk ve 
uzunlukta ambalaj lıı= yerine 

muayyen ambalaj ku llantlma. 

ıını muvafık görmektı ıdir. B 0 • 

nun için Tftrkof iııteu milta'ea 

letenmletl. Tftrkofie ve Tfoa· 
retodaııı bo mea'ele bd.:k111dı 
tetkiklere batlımqludır. Don 
bonon için Tlcaretoda&a salo 
nonda biltGo ihracat: ıacttlerloln 

işti raktle bir toplantı yapıl 

mıetır. Tftrkof h direk.tartı 

Ziyanın da bnlondQJğO bo top · 

lantıda muayyen ağırlık •e 
osuoloktakl ambalajlar mea•eleal 
görftşQlmGıt ve aetkede endA 
Ticaretodaeı tarafın.dan ene14 

bir mGtale. hızırlunmaıı mo· 
vafık görftlmOştftr. l Bu matalea 

hazırlandıktan ıon"ı tGccarlar 
tekrar oda da bir toplantı ya . 

parak görüııecek ve . son karart 

verecelderdlr. 

Define Bolluğu 

Loodra boraBBıoda: Tihk ma 

lı No. 7 peeia 36 43 sekiz 
vadeU 28-!lR Yunan Gzftmlerl 

Kandlye No. 3 peşin 40 59 
dört vadell 29 44 Kallfornlya 
tomeon pe11ln :l vadeli 24. na· 
tftrd peşin 8 vadelJ 28 A voı 
toralya yeni mal 42 50 Iran 

peeln 27 36 vadeli 16 23 şl 

llndlr. 

Hamburg borsasında: Tftrk 

ftzümlerl No. 7 pt'eln 14. 50 

ıeklz pe~io 15 dokuz peeln 16 
T. llraııı. Yanan Qzftmlerl Kan 

diye No. :ı petln 15·32 f 1. 
Kallfornlya fizGmlerl tomeon 

natilrel petln 5 85 dolar. Iran 

ilzOmlerl pe1Jlo 33 38 tlflndfr. 
incir: 

Londra borsae111da: Ttırk mı 

lı genuln natftrel pelJ'n ~·13 n· 
deli 22 ekstra pe11ln 35 ndell 
24 ıkeleron 4 cronn 1 llb. 

peıln 57 beş petln 62 altı pe· 

tin 57 yedi peıln 70 olllodlr. 
Bamborg borHsında: Tftrk 

lnclrlerl ehtrl&1lma vadell 24: · 
26 rh. genoln peeln 14 T. 
IJrası. 

Pamuk: 
Llverpol borea81nda: Amerika 

K. evvel 6 15 Mart 16 May11 

l O Temmuz 6 Mısır Sıkalı · 

rldla K. evvel 8 87 tobıt 68 
Mart 41 AgaıtoB 31 Upper 
K. enreJ 7-29 Şubat 28 Mayıs 
24 Temmuz 18. 

Nevyork boraaıında: K. evvel 

1·37 sa. 10 55 f lalı Şubat 31 
May11 13. ' 

lskenderlye boraa11ndı; F. g. 
f. Sakalarldfa K. ıınl 15·66 
Mart 15·26 May11 15 05 Tem· 
muz 14 85 f. g. f. K. enel 

13 24: Şubat 13 10, 13 23 Ha· 
slran 12-83 dGr. 

·izin 
Asliye mahkemesi zabıt kA· 

tlbl İhean'a sıhhi •eziyeti ıe 

beblle ilç ay izin 'erllmlttlr. 

Kamutayın Kış Tatili 

Lokalde kolühiln hfttilo spor 
şubeleri, bilha~ea denlzdllk 

fiyelerl çahşacaklardır. Kulft 

bfto idare heyeti için de ayrıca 

bir baro tahılı edilecektir. 

Şeker lstihsa
latı mız Fazladır. 

Şayialar Asılsızdır 
Tarklye ıeker fabrlkalarımn 

bu seneki istlhHIAtı as oldu· 

ğoodan lıtQrft A•ropa'dın 500 
ton kadar ıeker getlrtllmealne 

JGzom gôrOldüğft hakkında 
bazı tayfalar vardır. Ekonomi 
Bakanlığından ıehrlmfz ticaret 

odasına gelen bir mf'ktopta 
TQrklyc... 1Jeker fabrikaları Ttırk 
anonf m elrkellnfn fabrikalarının 
htlheal vaz!yetlerloln iyi oldu 

ğu ve hosoaf maksatlarla çıka 
rılmıe olması muhtemel bulu· 

nan bo eaylaların Hlı bolun. 

madı~ı blldlrllmlttlr. Bu gibi 
eaylılarsn oyandıracığı sol te . 

fehhOme U1ccarlarımrıın na11r 

dikkatlerinin celbi de llhe 

edilerek mektoptı deolllyor ki: 

"Bo ıene şeker lıtlhealltJmız 

normıldlr. Şeker Btokomoı 

memleket lhtlyacını karşıladık 

tıtn baeka ytızde 40 kadar da 

fızlı vardır. Hariçten şeker 
ltball ıırf hGkumetln glırdftAQ 

IGıom •e mevcut bfr kanona 
lıtioat etmektedir.,, 

Karmen 
Don lzmir-
de de Dinlendi 

Dan ıktam Moıkova devlet 
tlyıtroeonda oynanan Karmen 

operaeı radyo ile yayılmıt bo 

ırada tiyatro batlarken ve perde 

sonlarında Torkçe lıtbıt ve 

rllmletlr. Dan aktım, radyosu 
olaolrrdan bf r çoğu Jzml rdf'n de 

K armeo operaunı dlolemllJ 
lerdlr. • 

Ba ... o'da 

Ylyl'eek hneuıunda, canlı ol 
bfttOn mahluklar araıında tJ 
r•kf bir anlatma nrdır. 

aptal hayvan bile, ylyecet 
ıeç,.,r, onun kl"odl zevtiae 

lhtlyacıoa oygoo olduğunu 

ter .. 
Fakat bizi hayvan yığınlıu 

dıo ıymııo; ftıtftnlftk, yani iki 

ve Hıl bftnye ilzerlode, ban 
mlı, ne kadar baeaaııız; dilet 
mek gerek.. Manevi bftnyelt 

doAdo doğalı aç yaşımıf, hı 
tamamen yok olub gitmfı 

bedbahtlar nrl'fır?. Gene, 

bOnyelerlnl gtlode beı kur 
lok, yftz paralık bir gazete 

olsun tatmin etmlyen ne kıt 
çok tipler gôrftyoroa? Hem 
mllnevver, yırı mOoevnr. 

Tftrk yığınının okomı ı 
beti, bizde dumura ograı 

veya tatmin edllememlı 
maoe•i bftnye enk111nın d 
tetl nl glııterlr .. 

Birinci plAoda m~e, iki 
pltnda maddi ıevk ve menfi 

Oç6oca plAoda gene ban 
gibi Şf'yler.. Fakat ıe doı 

kafaya bir parçı •hamin Ye 

bl\mek hnıuıunda lm11kta, p 
ttllğlu rekorlırını kırıyoruı 

Cemlydlf', hldlaelerle, f U 
le olın bfttftn irtibatının b 
larını kopararak, kendi kab 
gôtnftlen bir inean, her • 
ve her ne olursa olıun, k 
tını yarı yarıra kayhetmfı 

mektlr. Onun ntaodıtbk 

insanlık Alemindeki ıeadat 

sinin iki ayagı 

yoktnr .. 
İtte bonon içindir ki, ma 

•f bGnyemlz, yarı çarpık 

f tkri clh11ımı• ve znlp 

bozuktur. 

Vitamin lhtlyıcıl. 
Gftn geçtikçe artın 

yaç kart11tnda gôıterllecek 

relerin birer biç, daıınedf 

nafile, 11tırab ve yesin de 

Moğlı ve Aydm havallsinde 
ziraat lelerlmfz Oıerlnde tetkik· 
ter yapan mıotaka ziraat mO 

cadele mafettl1Jl Nadir UyHl 
şelırlmlze dönmü1JtOr. , 

K.ıyserl'll Yuvan .dındı bir 

Rom, eehrlmlze gelmlf ve tfmdt 

süt damlası m6eısesealrıin bu. 

lundoğo yerde bir def ine ıra . 

malt için milli emlAk dlrektôr. 

lOğünden mftsaade Jııtemletlr. 

M ileaade nrllecektlr . .Menemen 

yolunda bulunduğu ihbar edil 
mle olın def inenin arattırma . 

sındı hiçbir tey bolonnıamıtlır. 

Ankara, 18 (öıel) - Ka 
matıyın bu sene kıt tatili 

yapmıyaca~ı &ôylenmektedlr. 

hnde olablleceğlnl anlama 
dık, hiç olmazıa kôhne bir 

Buglln Konferans Var ıelll taısrdık: Fakat .•. 

Orlıan Rahmi GiJ 

(T A y y A R E s 1 N E M A s l)nda 

BiR ASK GECESi 
' 1zmlrJllertn 1Jlmdlye kadar görmedikleri güzellikte bir ıaheaer, Nevyork Metropollıan openıının 

hiltlln kadrosunun l1Jtlraklle ve bu ()pennın bıe mogannlyesl olan billur sesli gılzel yıldız 

Gl{A CMMRE ile beyaz perdenin t.D çok TULLIO CARMINTI 
.. sevilen büytık &an'atkArı 

Tarafından temııll edlltn bu 11n'at harikasında heyecanlı bir mevzu ile berab~r Karmen'dl'o 
"Lımoor est eofınd Je Boheme,, ile Trulat'd• birincisi ve Mıdan Botterf ly'tn 3 ve 4ca perdeleri. 

.tYRfCA Foka ( düoya haberleri) - Mlkl Klng Koog ile 
r~ : ile Makine adamın boks maçı 

SE~NSLAR - Bn ~Oo 15 17 19 21,15. Comartt"sf 13·15 tall'be, pazar 13 de flhe ıeaoıı. 

İzmir baroao bogan aaat 

13,6 tı ıyhk konftrllD•larındıo 
birini daha verecektir. A vokat 

MOBtafa Nuri ıarafından .eri 
lecek olan bu konferanııın mev· 
zuo ( Cemiyeti Alnam tarafın 

dan tftccari ıenedl"r hakkında 

hazır Jının proje ile ticaret ka 
oonumozun mukayesesi) dfr. 

Konferans yalnız avokıtlara 

mahıos df'ğlldir. lstlyen mft 

nenerler ve vatıodışlar gele 
bileceklerdir. 

Kadın Yüzüoden 
1 ' Kardesini Tabanca ile 
IE:Lll=llAMRA T~~:::~ .. :~:3 IBUGlbJJN Kalhi~den Yaraladı. 

G 1 O ı 
Ôdemlt'in Adaglde a.hlyealne 

1 

0 .. nu·· yun arı bağlı Kazınlı köyünde oturan 
Koca İbrahim oğollarandan sa. 
leymın oğlu İımıll, bir kadın 

En nef le musiki ve çok zevkli, eğlenceli, neş'ell bir meno gösteren bGyOk film .. 
Baş rollerde Almanya'tım en çol~ set'İlen yıldızları: 

Adolt Vohlbrllk .. Renate Mililer .. Georges Aleksandr 

Ayrıca: Paramunt Jurnal'da Dünya Havadisleri 

ytlzftoden kavga ettiği karde1JI 

Mustafa tarafından tabanca 

koreono ile sol memesi altın· 
d•n ağır surette yaralanmıetır· 
Y uıh ÔdemllJ memleket hasta· 
oeılne kaldırılmıt ve Moatıla 

yakalanmıştır. 

lzmir Kazu~ı 
TOrk tarihi tetkik eemly 

nln lzmtr hafrlyatına y.r• 
olmak ftze:re açyftz llrı ' 
derdiğini ve daha gönderect 

bundan evvel yazmıttık. Hı 
aldığımıza göre tarih kartı 
baekanlığıodan lımlr Antll 

m0zl'lerl dlrektörlGğftntı gt 1 

son mektupta, önflmftzdekl 

ılm ndrlyıtı için ktıhOr f 

kanlığı tarafından dı ıy 

tabılıat bu ~akınlarda g6r J 

rllrcrğl bildlrllml1Jtlr. Bu 
İzmir kazısı daha geutı 

caktar. 

Takas Komisyon • 
TakH komlıyono d6n tlc 

odaııoda .. u Fasla GGle 

bıtkanlığındı toplanmıt, bld 

lıılerl Ç1karmı1tır. 

VilAyet 
Daire Mndnrlftğll 

Bıyındsr nftfua memura Sı 

yirmi lira m11th •llA1et d 

mGdlrlGiGDe ıtıomııtır. 
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Ateşin Hakimi 
Napoly.oıı Bonapart'ın Maceraları 

SIRINCt KIS1M - HiND YOLU 

Hem§ed general, hemeerl 

iaocf\part ba, ağrısından mo&la· 

1,ptlr, ıhltaz uzandı! .. 

OedJ. 

Fak.at lbu adının apıdald 

ıdunıı valllyetlnlo vakit kazan · 
mak ifade etd@I Aşlkftrdı. Adeta 

.dar .kapıdr bir siper vazifesini 

görmekte idi. 

General, LOlzl eert bir ta· 
~ırla çekti, merdivenlerden at· 

lıyarak indi; Oterl ôrtOlQ bir 

avluya geçerek oradan yemek 

dairesine ve buradan da ealo · 
onn kapıeına nrdı, yarı inik 

olan perdeyi tul ve içeri 
girdi. 

Jozefln borada, dekolte bir 

gecelik glymle olduğu halde, 

bir kanapenin yomoeık yaadık · 

tarana başını dayamış ve ozan· 
ı maşta. Ynzn yakında kflçilk 

ı bir mftBa Ozerlndeld abİjorlıı 
lambanın ışığı ile aydınlaoı · 

ı yordu 

Napolyon'u görftoce ne kor· 
ka, ne de sevinç eseri göster· 

medl. Yalnız gözlerini yarı açtı 

ve derin bir şekilde inledi! 

Vazlyette:ın endişeye dO~en 

Napolyon, karısına doğra fler· 

ı ledl ve blr elini tutarak: 

- Haata m111n?. 

Diye sordu. 

Jozefln 11hrab ifade eden bir 
ıeale: 

- Evet.. Bıeım ağrıyor! 

- Neden yatak odana çık · 

madm? .. 

- Yerimden kımıldayacak 

halim yok ta!.. 

Fakat tam bu 11radı, Nıpol· 

yon titredi; duyma kablltyetl 

çok olan kolığına yeni ve 

eüphell bir ayık sesi ıksettl 1 
bltltlk bir odadan ihtiyatla ayak 
eeıl gellyorda. Bu bhlıtk oda, 

Nıpolyon Bonıpart'ın it odası 

l tdl. 

Napolyon hemen iş odaaına 

koıtu; fakat balkondan atlayan 

bir erkek gôlgeel gôrdO. Na· 
polyon elmşek kadar seri bir 

hareketle, masa Ozerlnde duran 

dolu bir tabancayı kaptığı gibi 

pencereye koetu; ayık seelerlnlo 

geldiği tarafa doğru bir el ateı 
'etti. • 

Tabanca patlar patlamaz iki 
feryıd lultlldt; bunlardan biri 

dıtarıda yaralanmış şahıs tara· 
fındıo, diğeri de içeride Joze· 

fln tarafından aahnın fer · 

(addı. 

Nıpolyon, bir hain gibi kaç 

makta olan meçhul yaralının 

~rkaıiındın koemaya ba~ladığı 
tırada, içeride, salonna bir vd· 
:odun yere dOşmeslnden çıkan 

>lr gOriUtO duydu. 'efes, nele· 

e geri döndü, bu defa da 
tendisl hem hiddet hem de 

11tırab ifade eden bir feryad 

alıverdi . 

ÇQukQ, Jozef fn'ln hareketelz 

ılr vaziyette, sedirin ayakları 

lblode yere uzanmış olduğu· 

u görmüştO! 

Napolyon seri bir hareketle 
ul döndO; yerde yatan karı ı 

.zerine fğlldl... Ayni anda dı 

ulz Kampoao salona girdi ve 
ayak bir teldşla, kollarını 

:Jklere koldırmış olduğu halde: 

- Bıyaoam .. Bayanım .. Ya. 
·ılandmız mı yoksa?. 

,1 . Diye haykırdı. 
r Napolyon genç kadına hld· 
•ile baktı ve: 

- Jozellne ateş etmiş de· 

ğlllm! Hırıuna Ozerlne atet 
ettim ve hain herif 1 de yarı · 

lamağa muvaffak oldum. 
Dedi ve yıldırımlar aaçan 

gözlerini oda hlzmetçleloln göz 

lerloe dikerek: 

- Siz bayanla meıgol olu· 
ouz, ben bu haini dıtarıda 

arıyacağım . 

Dedi. 
Napolyon, kıbıaıunı asabiyet 

ile kavramıı olduğu kılıncJDdan 
batka bir sllib1 olmamasına 

rağmen aalondan dıtarıya fır · 

ladı. 

• • • 
Nıpolyoo, ealondan çıkınca 

çıkınca, Jozef in gözlerini açtı 

ve oda hizmetçisini karşısında 
ve salonu bo~ görftoce: 

- Betbıht Şarl!. Zıvı.llıyı 
öldürdft, değil mi?. 

Dedi. 

Lulz: 
- Hayır bayanım, yalnıs 

omuzundan hafifçe yarıladı!. 

Dedi. 

Jozefin korkudan tltrlyerek: 

- Fakat onu nerede fııe 

bulacak! 

Diye inledi. 
- Merak etmeyiniz baya· 

oım; ıervls kapısmdan kendlııl

nl kaçırdım. 

- Sabi ml söylilyorıun? 

- Evet!.. 

- Teeekkftr ederim. 
Jozef in, yardımc111nan nyı 

cftrüm eerlklnln eUnl tutmak 

istedi. 

Lull: 
- Aman bayanım, dedi, 

eiz hareket etmeylolı. Ben yu· 

kından ruh tleeslnl almığı 

gidiyorum. 6 
- KOçftk gardrobun çekme· 

ceefnde nrdır. Fakat ben ar · 
tık lylleetf m; ruh koklamaya 

ihtiyacım yok. 

Lulz bir taraftan ruh tloeıl · 

ol ararken Joıefln'e de: 

- Rica ederim bayanım, 
dedi, ılz baygın gibi kalmaktı 

denm ediniz. Ancak generalin 

hiddeti geçince ayılanız. 

Dedi. 

- Fakat hiddeti uzun ad · 
rerse .. . 

- Siz bu ciheti hını hıra· 

kanız. lote, general geliyor. 

Lulz hemen Jozef ln'ln ftze· 

rlne lğlldl, elindeki ruh tltealnl 
koklatmağı bıeladı. 

Napolyoo, dlelerlnl hiddetin · 
den gıcırdatarak içeri girdi. 
Takibinden hiçbir netice çık· 

oıamıeta. 

Bo adaman, yarala olmHını 

rağmtn naaıl n nereden firar 
ettiğine blrtOrlO akıl erdire

miyor, bunun için de hiddeti 

artıyordu. 

Napolyon bQtOu kapıların 

kapalı olduğuna kilitlerini mu· 
ayene ile aolamıetı. 

8tltün dikkatini Lul:a'e tek· 

ılf edtrek ıordu: 

- Ben geldiğim vakh siz 
nerede idiniz? 

- Bllyan Bonapart'ın yanın · 

da idim. 

- Benim le dairemden biç 

şOplıell gOrflhtl duymadınız mı? 
- Bayır, general! 

- Ben yokken karım kim· 
lerln zlyoretlerlnl kabul etti? 

- · Bayan Tılyefl, bayın 

Rebvelln, Letnrnor'le l\J ertenin 

bayanlarının ziyaretlerini kabul 

ederdi! 

- Sonu var -

Konsey 
Toplandı 

••••• 
- Başuırojı 1 İflıci sahifede 
Ceoevre'ye gelmlettr. 

ltalyı hendz reamtg blr mo ·. 

rahb11 heyeti gôndermle değil· 

dlr. Maamaf ıh, ltalya'yı lklocl 

murahbaıı M. Bonrkopa'nın 

temell etmesi muhtemeldir. 

Roma 18 (Radyo) - Cenev 

rede oluıılar soıyeteılnde Aııurt 

meı'eleeloln mOzakerealne 50 
fen Ye san'ıt delegesi lttlrık 

etmiştir. 

CenevN 18 (Radyo) - M. 
Lnal M. Eden'le mQIAkat etmlt 

Ye bundan ıonra Lehistan ha 

riclye bakanı M. Bek'I de kt· 

bol etmlttlr. 

Cenevre 18 (Radyo) - Ha 
beelıtan'ın Parlı eef iri de Ce. 
nevre'ye vasıl olmuş ve olue 

lır ııosyetesl bae sekreteri M. 
A venol tarafından kıbul edil· 

mittir. 
Bo mOIAkatta Fransız lngillz 

eolh teklif inin görGeOldOğCl 

111nılmaktıdır. 

Parlıı, 18 (Radyo) - Uluslar 

kurumu konseyi, bu eabah Ar 

jıntln delegeel M. Vlnnjo'nun 

bıekanhğı ahanda toplanmıştır. 
Konsey, bununla 82 inci top 

lantısını yıpmıt oluyor. Konsey, 
Sorlye'dekl Asod'ler mea'eleelnl 

konutmuı ve bunların nakli 
için yıpılacık ma1raf lan tesblt 
eylemek Gzere bir komlııyon 

tetkll eylemlttlr. Bo komisyona, 
Fraoea'nın Sariye fevkalade ko 

mlserl MOaytı Dömartel de yer 
alacaktır. 

Konseyin sabahki toplantı· 

11nda İtalyıt'nın delegeel yoktu. 
Konıey O.yeteri, hosoet ıurette 
M. Lnıl'la Slr Samoel Hoar'ın, 

İtalya ile Habetlıtan'ı yapmıt 
olduklar' sulh teklif lerl hık 
kında izahat lstemltlerdlr. Ge· 

rek M. Laval Ye ger kse lngl· 

lls delegesi buna dair blreey 
ıOylememltlerdlr. 

Habeı imparatoru, Uluslar 

Korumu genel ıekreterllğlne 

gOnderdlğl bir telgrafta, konae· 

yln fikrini ınlımık istediğini 

blldirmfttlr. 

Cenevre, 18 ( A.A) - Ro 
ma'dan kat'i talimat daha gel· 

mediğladea ltalyın deleğele · 
rlnln Milletler cemiyeti koaseyl 

kartııında alacığı vaziyet daha 

tamamen tavazzuh etmemlttlr. 
İtalyan delegesinin bugftn 

öğleden sora yapılacak toplan· 

tıya lttrak etmlyerek mea'elenfn 

tetkikini Milletler cemiyetinin 

kendiıılne bırakacağı tahmin edil 
mektedlr. 

Diğer taraf tan ltalyan dıe 

ltlMI mft&tötarı M. Suvlç tel· 

graf la Mllletler cemiyeti genel 

aekreterllğlne mQracaat ederek 

Babeş'lerin nfak çapta patlayıcı 

mahlmmat kollındıklatından 

tlkiyet eylemletlr. 

Cenevre, 18 (A.A) - halya 
bugün öğleden sonra toplanacak 

konsey lçtlmaında bulunmıya· 

caktar. İtalyan delegeleri, ltal 

yan h0k6.metloln ba gece top· 

lınacak olan bftyOk fa~let kon· 
eeyinln alacağı vaziyetten enel 

hiçbir hareket yapmak niyetin· 

de olmıdığıDI bildirmektedirler. 

Cenevre 18 ( Radyo ) -

Uluslar eoııyeteel konıeyl bu· 

gftn sabahleyin saat ll,15 te 
toplınmıttır. BQtfio delegeler 
hazır bulunuyordu. Yalnız Ce· 

neue}e gelemlyen M. ThOlesko 

yoktu. M. Lttvloof 'un ynlne 

M. Potemakl gclmletl. Koosf'!y 

eneli Irık'ta Asuri'lerln la · 

kAnı meı'eleııl ile meşgul ol· 

"'""'' rm:mt 

P aris PrOjesi Ve Gazeteler 
------------------------.. ,----------------------1 ş i razarlığa Döktüğü Tak· Uluslar Sosyetesi 

dirde Mevki ve Otoritesini Kaybedecek'ir. 
Roma, 18 (Radyo) -Fransız 

matbuatı, ltılyao Babeo ce rab 
ları dzerloe uzun makısleler 

neıretmektedlrler. 

Ba ccvablarıo ne dl yeccklerl 

merakla ve birazda endlee ile 
beklenmektedir. Muharip iki 

devle tin kararları bıkklDda 

birçok tabınloler dermeyan edfl . 

mektedlr. 
Parla siy •i mehaf ili, ltal· 

ya'mo cev bandu red ile ho 

reht etmesine imkan gôrma 
mektedlr. balya, ağlebl ihtimal 

Mısır'da Vaziyet: 

Ana Yasa, Milletin Dileği 
ile ilan Edildi. 

Vafd fırkası lideri Nalıas paşll bir ,Jiyev verirken .. 
(Iunarda yaralı bir talebe ve S<ıid Zaglul paşanın rcf ikası) 
Iıtanbul 18 (Özel) - Mı tir. BllAbaro de Neıılml paea 

sır'da 19l3 kanunu e&aslslnln letlfasım geri almıştır. 

Kral tarafaodan tekru mer'iyet İstanbul 18 (özel) - Mısır· 
mevldlne kooma,ı, loglllz slyafi da kanonu e111elnln merlyete 

mehallllofn tanlbl ile yapıl· girmesi siyasi birçok bıidlsele· 

mıt bir hareket değildir. rln birbirini taklb etmeıılne 

Kral Fuad, Neslml paeanın ııebeb olmaktadır. Vefd bıekını 
lııtllaaından bir buçuk Hat tlddctll bir nutuk lrad ederek, 
eonra, bGtfin fırkalar reisleri · nutkunu: 

nln ve eabık bakanların akdet· - Ya tam lııtlk1'1, yahut ta 

tikleri mtlblm lçtlmaın ittifak hiçbir şey! Diye bitirmiştir. 

ile harekete karar nrdiklerlol Polis herhangi bir nümayişe 

öğrenince, Metrotlyetln ll4nına mftdahale etmemektedir. 

karar vermletlr. Milli cephe, kaplUUasyonla· 

Kral, kanunu eıaslnln mer· 

lyete girdiği hakkmdakl irade· 

sinde " Batveldlln !ılebl Oze· 

rlne değil, fakat " Memleke· 

tin talebi azerlne 11 bu kararı 

verdfğlol ıarahıtle ifade etmiş 

rın da ilgasını istemekte, mem 

lekette, ihtiyaçlar ve menablln 

mO.saadeslne göre bir ordu 

korulmaaı ve Mısırın uluslar 

sosyetesine girmesi de meta

llbat arasındadır. 

Nişan Y iizükleri 
----~~~-------~--~~---

Dün Roma'da Büyük Nümayişlerle 
Hük Omete Verilmeğe Başlandı .. 
Roma 18 (Radyo) - BugOn 

bfttQn ltalyı'da kadın ve erkek· 

lr.r nişan yOıtıklerloi hOkft 

mele vermcğe baelamışlardır. 
Bn ııebeble birçok ndmıylt 

ler yapılmıştır. Nıımıyltc;ller bü· 
yO.k meydanlard•, kraliçe Ele· 

na'oın radyo ile verdiği not· 

konu dinlemişler ve bundan 
ıonra yOzftkler verllmtğe bae · 

lıomıetar. Bu me111lye halyın 
papazları da iştirak etmlelerdlr. 

Pek.az zarıaanda binlerce ynzok 
veril mittir. 

moe ve celeeye son vrrllmlttlr. 

Bundan sonra murabhıelar 
Uluelar soeaeteıl genel ıekre· 

teri M. EYeool'un ııalonunda 
toplanmıolar ve noktal nazar 

teatisinde bulunmotlardır. 

ikinci cel8"'de M. Eden söz 
atmıe ve Pula · Loodra pro 
jesl etrafı oda İoglltere'nto f lk· 

rint bildirmek Ozere koneeyln 
,ıleoi olarak toplanmasını iste 
mlştlr. Sanıldığını göre, logll · 
trre hOkılmetJ, ltalyan · Habeş 

lhtlltifınde Uluslar sosyetesini 

tamamen serbeet bırakacaktır 

Öğleden sonraki aleni top

lantada da Itılyan delr.gaayonu 

bulunmıyacaktır. 

Memleketin muhtelif yerle· 

rlnden alınan haberler, bu ha · 

reketln her tarafta ayni şeklide 

devam edece~lnl bildirmektedir. 
Bir dol kadın bQyfik harpta 

ölen oğluuuo yadlgıirlanm da 

ver mittir. 

Bamburg'da ltalyan' Jar ayal 
suretle hareket t>tmtşlerdlr. 

Roma, 18 (Radyo) - 1ıalya 
aleyhine ılınan zecri tedblrlertu 
tatbikatına başlıyah bogOn bir 

ay olmuotur. Hu müoa1ebetle 

meçhul aekn 4bldesloe bı11 0k. 

tören yapılmış •e genel eavaşta 

dul kalan kadınlarla ogulları 

ölmıle anılar da hazır bulun 

muştor. Bo esnada İtalya kra 

llçeel de gelmiş vo aluşlarla 

karşılanmıştır. 

Kraliçe Elena, meçhul asker 

abidesine bir çelenk koyduktan 
sonra k1ındl yfizilğCloQ ve kral 

Vtktor Emınoel'ln yOzOğünO 

iane komlteıloe teııllm etmiştir. 

Kraliçe, bundan sonra bir 

söylev vermiş ve İtalya'nın sc· 

lAmetl için genel ııavatta ölen 

lerhl hatırasını teyld eylediğini 
bugQa Afrlka'da harbeden hal. 

yan orduıuna eelAmlarını ve 

Aı·erıal, sosyete gcrıcl sckretef 

mQzakereyl kabul euretlle b~ 

cevab verecektir. 
Habetletan'ın, bazı teşvlldeJf 

rağmen, menaf U umumiye ff 

sulh namına bazı fedak4rhkl•f 

kabolOnft zaruri göreceği ıab 

mlo edilmektedir. 

Habeşistan, Parla teklif tol 
reddetmekteı ısrar ederse, İtaly• 
llleyhln" zecri tedbirler tezyld 
edilmekten başkz, kendlelnt 

kareı da bazı tedbirler lttlh• 
zını mechuri kılacaktır. 

Her iki devlet mQzakereyl 

kabul ettikleri takdirde uluslat 

sosyetesi konseyi, M. Madar· 

gaya riyasetinde bulunan beş · 

ler komitesine, sulh çarelerlnl 

bulmak eallibf yetini hemen ve· 
recektlr. 

Pulate'kl muhalefet men· 

sopları, ulnıılar sosyeteelnln pa· 
zarhk el yaeetlne düştOğQ andt, 

mevkllnl Ye otoritesini kaybc· 
drc ğlol iddia etmektedirler. 

Muhafazakarlar 
Çember la yn 'ın Başkau 
lığında Toplandılar 

Londrı 18 (Radyo) - Mu· 
hafazak4r partisinin dış işleri 

komitesi, Oatco Çemberlayn'ın 

başk11olığmda toplanmıştır. 

Komite, Samuel Hoar'ın 

izahatını dinlemede~ projeye 

kartı cebhe ılmımağa karar 
vermlwtlr. 

Papa 
Noel Mntarekesi 
için Araya Girecek. 

Roma, 18 (Hıdyo) - Papa 
PJ'nln Habeşistan İtalya mes'e· 

lesinde şato lhtllAfında olduğu 

gibi bir noel mOtarekt:sl yapıl· 

maeı için teşebbQate bulunacağı 

blldlrllwektedlr. 
~--~~~-----~~~~-

kralın selamlarına 1 al ettiğini 

söylemiştir. Krallçenlo söylevini 

bütün radyolar halya'oın her 

tarafına blldlrmlQtlr. 

Kraliçeden eonra Mu sollnl· 

nln zevcesi Madam Raşel de 

yfizOğüoil vermiştir. Rama'dıt ve 

halya'orn her tarafında bGtOo 

İtalyan kadınları yOzOUerlni 

vermektedirler. Mllaoo'da sa· 
bahtao ıkeımn karlar 54 bin 
yQıQk toplamışlardır. 8olçano· 

da ve Trlye te'de kiilliyetll yil · 
zDkler toplanmıştır. 

Salmooa'da da 4.: bin yozak 

toplamışlardır . 

Faşist genel sekreteri (Sta· 

raça) , yQzQk toplama faallye · 

tinin, gelecek hal ta da devam 

.edeceğini blldlrmlotlr. 

b 
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Urfa, Suriye Sınırında 
Büyük Bir Şehirdir. 

Y.eni Eserleri Vardır. Toprağı Kuvvetlidir .. Ve 
Burada K&çakçılıkla Mocadele Artmıştır. 

Urfa'nın 

Urfa, (Ôzel aytımmııdan) -
Baran ovaıının manteba11nda 
bulun.a oehrfmlz, Comurlyeı 

devrinde oldukça gellomlo ve 

tenkklye doğru yol almıetar. 

}'ranıız'Jut memlekete aokmı· 

yan n yer yGzftnde pekez mem
leketlere naalp olmoe bJr ce
lAdet ve kabramanhk deıtanı 

yaralan y eoll u ı fa, kırkbln 

nafoıo ile kalabalık oehlrlerl
mlzdendf r. 

Urfa or•yı, kaııabayı gftzelleo· 
tlrmek için çok fezla çaluJmıotır. 
Şarbay (Belediye relıl) Ômer'ln 
ıırf tahıi himmet ve gayretUe 
meydana gelen tiyatro blnaıı· 

nın bir eol daha Tftrklyemlıde 
pek azdır. Bina, gftael bir ti· 
yatro ealono ile 11hneyf, To 
katlıyan kadar mftkemmel ve 
aui salonları bul otel, alnıma 

ve belediye dairesinden lb"ret 
olup yalnız otuıbfn liraya çık · 

mıotır. Urfa, Atatftrk bulvarı 

gftzel bir eserdir. Yalnız iyi 
dlSof'nmemeal ve bu kıe yağ· 

morların erken bıtlamıe olması 
yftıOnden bazı cihetleri bozul· 
mottor. 

ANADOLU -Günlü Siyual Gazete 

Sahip ve Baoyazganı 

Baydar Riıodü ÔKTEM 
Umomf neoriyat ve yau ioleri 

müdürü: Hamdi Nüzhet 
f darehaneıi: • 

İzmir İkinci Beyler aokağı 
C. Halit Partiıi binan içinde 
Telgraf: fıımir - ANADOLU 

Telefon: 2776 - Poıta kutuıu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700. Oç 

aylığı 500 kuruotur. 
Y abaocı memleketler için eenelik 

abone ücreti 27 liradır. 

Heryerde 5 Kuruıtur. -GoQ geçmio ndahalar 25 kuruotur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Bir TOrk Genci 

HiND FAKIR.LERi 
ARASINDA 

14 Faik Şemseddin Beolioğlu 

kadar değl!n dört hançer, etime 
ltllye01edl! Diğer dlSrt Hlntll'nln 
de hançerleri ellerinden dilt 

tiler! 

Evet, ben, gözlerimle ııekiz 

Blnt'llolo ellerlnl felce uğrat· 

mıştam! 

Seklı haydod, hareketelz ve 
korkmuş bir halde bana bıktı · 

lar. Relılerl de: 
Hançerlerinizi belinize 

ıokanus! Emrini vermeğe mec· 
har kaldı. Ve bana dlSnerek: 

- Kaıarumuza ılf et! 
Dedi. 

görünüşü 

Urfa bir çiftçi memleketidir. 

Her çeıld hububat yetlılr. Hı· 
ran OHaının bire doban ver· 
dlğl geçmlt yıllard• kaydolun· 
motlur. Bogan de bire ondan 
ıpğı dftomu. 

Yeoll Urfa'mısın ekonomik 
dorumu, kaçakçılık yflıııGnden 

pek sar11lmıt nzlyeuedlr. Ka· 
!!abamız Suriye topraklarlle bir 

sınır bulunmak itibarile kaçık· 
çılar bundan fazla iıılfade et· 

mit ve bu iti aan'at ve meslek 
haline getlrmltlerdlr. Filhakika, 

gdmrtık koroma teekllAtı "Ve 

lbliıH mahkemesinin btıyGk 

hizmet ve gayretleri glSrGlaoilt, 
kaçakçılak, bu teoekktıllerden 

ıonra yara yarıya Halmıştar. 

Ancak; kaçakçıbğa hiç kalma 

mıı nazarlle bıkmıktı bftyGk 

hata vardır. Nitekim yukarıda 

da bunun ancak Ye nihayet 
ytızde elli 11almıt oldoAona 

kaydettik. 

Bu teşekkftller bllhıaııa b · 
file kaç.kçıhğıaın lSnGae geç 

mletlr. Arka kaçıkçıhk ile olan 
raGcadele de dnamdıdır. ÇGn· 

ktı zaman oluyor ki, çiftlik ve 

klSy aablbl zenginler, çahotıra 

cak kimse bulamadıklarından 

tlkAyet ediyorlar. 

Kıçık.çıhğın lSnOne geçmek 
için Ozerlode kıçakçıhk yapılı· 

gelen eşya f lıtlerlnl indirmek te 
gazel bir tedbirdir. Nitekim, 

oekerln fabrikalarımızda çıkar 

tılmakta bulunmaaından .e ff . 

atlerbıln dtltdrtılmeslnden beri 
teker kaçakçıhğı kalmamıtlır. 

lktaıadt ikinci derd de gftmtıo 
mecidiye ve eczaıııdır. Hu pa· 
ranın kararaızlığı yOzGnden 

fazlı zarar olmaktadır. Fakat 

ba paraların yakında plyaıadan 
kaldmlacağı haberi halkı çok 

sevlndlrmlttlr. 

Haydutlar da hebbh ağııdaa: 
- K.uıorumazu affet!. 
Dediler. 
Ellerinin ıerbeııtlalni iade et 

tim, hançerleri kınlarına koy 
dallı. Baydod relııl: 

_, Affet! Dedi . Bir A nopa 

lanın fakir olıblleceğlnl biç 
sanmıyordum. 801 cidden hay· 
rete ıayandır! 

Ben mahana hiç cevap ve:· 
medJm; bonon Gzerine haydutlar 
keııelerlnl ç ·kardılar ve bana 
oldok~a ruOblm bir yekun tutan 
para verdiler: 

- Mabedine laoemlıdlr! 
Dediler! 
Paraları aldım, blr11 evel 

baydotlann almak latedlklerl 

keseye koydum. Reli adımla 

rıa•: 

- Şimdi bu muhterem fa · 

klrt •hile ıkarabm! 

Manisa \'iliyeıinde A!tikite Zenginliği var.. ı 

\'lanisa V iliiyeti En Zengin Ve En Ye- ----nz-(lm-.. -tı,ı-an-
Borsada 

ç. Ahcı K. S. 

ni Zamanların Eserlerile Doludtır. 501 
T. oebh•• 

10 so 
iBO S. SGleymı. 12 50 

Maniıada yapılmakta olan 
Aoılklle mftıeel içle Manisa 
İlbayhğının daveti ftznlne İz 
mir mftıcısl mGdGrll Selahlddin 
Kantar, Maoleaya gltmlo ve 
dlSnmftoıür. Seltblddln Kanrar 

diyor ki: 
- Manisa 1ayın ltbayı 

Murad Germen, aatlkltelere 
çok önem vermlıtlr. Bu tarih 
ıel ve milbim lıler Ozerlnde 
dula bir aok ve ilgi Ue c;ahı 

maktadır. Yalnız Manlaada de 
ğll, İlbayh~ıo her taraf1Dda 
arattırmalır yapmakta, her ~it

tiği ve teftlı ettiği yerlerde, 
en ozak kamonbıylık ve izbe 
klSylere, bucaklara varınC1ya 

kadar antikite lzerlerlnln tes
bfll Ye onların mohafaza11 için 
gereken tedbirleri almaktadır. 

Manlaa gerçvkten çok zengin 
.e . çok lSnemll bir antikite ili. 
dlr. Antikite bakımından en 
eıklden en yenlytı kadar onblr 
de•lr Manisa llbıylıgı ıoprak
ralırını kaplıyor. Bunları oöyle 
sırahyablllrla: 

l - Hitit "Eti.,, Frlkya, 
l..ldya. 

2 - Elen: Eleniııtlk, Gre 
koromen. 

3 - Romen, Blsans, Selçuk. 
4 - ŞlSvalye, Osmanla. 

Mahlmdor ki İzmir ve cin 
rını bir zaman olSvıtlyeler de 
lııtllA etmlolerdl. Oolarm bırak . 

tıkları eserlerin en batlıcala · 

rından lıld Manlsuun Muradiye 
kımonbaylı~ının Uzaaburon klS. 

yGndekl Y oğortcok,leeldlr. Şa 
kadar ki ılSvalye ltgal yallarına 
cdnlu sayamayız. Şlhalyeler 

nmanı deyeblllrlz. Yok.arıda 

ıöyledlğlm devirlerden en bıota 
Eti devri gelir. Orada yani 
Manlaada Eti Frlkya deni, Splll 

ile glSklere bae ıllkmlıtlr. Bu 
İıpll-Spyle- Spllos yani Manasa 
dağı, Eti ve Frlkyıbların en 
lSoemll dağlarındandır. Jeoloji 
yônDnden de ehemmiyetli Ye 
kendine mahıuı bir tiptir. 

Ooon, Manluda~ının aumetl, 
haımetl, Hkar Ye mahabetl, 
bununla beraber bağrı yanık 
vtı hlSğrD delikliği pekız dağdı 
bolonor. Eskiler ona taptılar, 
onu tanrı belledllerae botau 
yapmadılar. ÇGnkfl ln•alana 
llAhlardı Tanrı tahıyytll Ye ta· 
snvur edebilecekleri her ne 
hıaea varaa hepsi İıpllde mev. 
cuttur. Bonon için Anadolu 

ana tanrısını İııplle Ye laplll 
ona yani bizim de kabul etti. 
ğlmls A vropa arkeoloji tf Yealle 
Slbele • Cybele atfettllerae de 
do~ru dftşftnmGşlerdlr. İtte 

Dedi. 
Biraz sonra, 

kayık sahilde 

bir yere yanı~ · 

t•; ben de ba 
bGy6k tehlike· 
den zararaız ol 
dok.tan başka 

klfl derecede 
kArlı olarak kor 

ıuldom ! 
Fakat macera 

hen tıs bhmlt 
dettldl; çGokG 
tam karaya çıka 
cağım 11rada, hl · 

se dotru bClyftk 
bir kayığın gel· 

mekte olduğunu 

Müze müdürü Selahiddin Kantar 

Krak.Grek hayal ve edebiya
tının Nlyobe efaaneıılnl oydur
mak.tan başka bir çare n 
tefılr ylSneml bulmadığı bu 
Etl·Frlkya tanrılar anası, Ana
dolu baı lanrıııı binlerce yıldan 
beri oradı, o yalc;ankaya ils· 
tGndekl tahtında, oimdl Atalanı 
denilen yerin kıble amacında 

bAIA aaataorı gurur ve tef kati 
ile cihana bakıyor. Elen hayali 
ona Nlyobe masalını taktı 

amma hAIA bu zamanın TGrk· 

lerl ona asıl adını verl1orlar 
yani Frlkyılıların dediği gibi 
"Pıpaa,, diyorlar. Bu papa!, 

bildiğimiz hırletiyan pıpaaı de· 
ğlldlr. Etilerden bir kol olan 

Frlkyıca bOyllk tınrı demektir. 

Sonra Frlkaya deni: Frlk
yılılar bGtGa Anıdola'ya ta 
Ege denizine nrıncaya kadar 
lstllA etmloler ve her tarafa 
nGfuzlarını yClrCltmGolerdl. Bı · 

ralr.tılr.ları eeerler arasında lSnem· 
Ulerl dağlar ve kayalar içine 
oyulmuş mesarlarıdır. Manisa 
llbaylığının her tarafında bu 

mezarlardan hem de çok ghel 
lSoemlllerl Hrdır. Bunlardan 
birkaçını ve husuıılle eveti yıl 

tetkikini yaptığımız Uıunborun 
klSylndeklnl Murad Germen 

kaıdı racıktır. 

Sonra Ltdya devri: İtte Şı 
bin kralların paytıhtı Sard 
harabeleri. Barptın evet Ame 
dkan arkeologları tarafındın 

hafriyatı yapılmıt, fakat henClı 
bltmemlıtlr. Sonra . Blatepeler 
Şahla krallar ıDIAlealnln batı, 
dQnyadı tik defa parayı 66Mıd · 
rup ılkke., lcıdeden bGyGk 
Lldya krala Glageeln ve onan 
torunu clhınıa en zengin kralı 

·&nukaddes kitaplara Baron 
aleyblıteelAm diye geçen· Kre· 

gören haydut· Hind'li bir fakir, gözlerinin kuvveıile yürüyenleri 
tardın birisi: durdurur, tohumları bir saat içinde I ilizlendirir .. 

1
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- EyHh! Diye bıAırdı. Zı· Baydotlarıa hepal de polia 
bı&a ka ı ı bbe do&ra eU7orl.. ka7ı1Jaa dopa, •e korka ile 

zftztın ve daha dlAerlerlala mu 
Hzam ve henGz içleri tama mi. 
le gör«Umemlı mezarları 

Sonra öteki devirler: Mani· 
aadı bunların hepıl var. Bo · 
gGn Mınlaa ıarının içi yığın 
yığın antika doludur. K.aldırı· 

lan Ye ılmdl pek geoit ıııbalar 
totao bfttftn eıld me1arların 

holha teh!ln altı antikitedir. 
Ancak ıimdlye kadar bualırlı 
meegul olan ve gere~l gibi 
meşgul olacak olan yoktu. 

Comurlyetlmlztn ve AtatftrkG 
mftziln amacı ve göııerdlğl yol 
(lzerlnde bogfto Manisa 1avın 

llbayı Murad Gnmen ınılkhe 
•ok Ye Uglılnln bDtftn eleman 
lannı eahsındı tatıyor. Ayni 
zamandı Murad Germen, Mn· 
radlye . cımlııl medreaeılnl An 
tik.ite mlı,.sl yıpmaAı dltftn · 
mftı Ye bunu yapmakla çok 
bGyGk isabet glSıtermfttlr. Her 
oeyden lSnce mimar Slnan'ıu 
oıheıerlerladen biri olan bu 
medreııe kendiııi bir mftzedlr. 
Şimdi Murad Germen orı•ı 
mClkemmel tamir ettiriyor. 

llay Mond Germen gerek 
Maolıa içinden, gerek illerinden 

daha tlmdlden bir bayii eıer· 
ler bolmot, toplattarmıt ve mil 

zeye geılrtmloılr. Banlar Clze 
rinde iptidai tetkikler yapıldı. 

Şimdi 11tambıj ve fotoğraflara 

ılmmaktadır. Yakında mevcud 

e11erlerln yerlerine konmHı ve 

ilk tHalf mlneddeııl yapıla 

caktır. 

Bay Murad Germen bir ta· 
raftan da arııtırmılarla met· 

guldftr. Ônce ıehlr içinde bir· 
kıç yerde sondaj y•ptıracık ve 

Uzuoboron'da İaplldaAı altın
daki bayak mağaranın içini 

araetıracık, sonra bunların Ve· 
rr.ceğl sonuçlara glSre 1ıkbahar 

\ 
kızı menlmlnde gereken yer· 
lerde hafriyat yıptıracakhr. . 

Turizm bakımından da Ma 
nlaa ve lıplldaaı çok lSnemlidlr. 

Bu dağda henGz herkeıçe ta· 

nınmımaı, blllnmemlt ôyle gl 
ıel ve hayret edilecek manza· 
ralar Hrdır ki birkaç İaviçre'ye 
bedeldir. Sayın İlbay turizm 
projeılnf de ılmdlden plılrmek · 
tedlr. 

Yeni neşriyat .. 

Havacılık ve Spor 
BugGsel eeerln ıon 1ayı11 da 

ıengln mGaderecatla çıkmıttır. 

içinde deterll ve merakla bir 
çok buacıhk yazıları nrdır. 

Karllerlmlze tavılye ederiz. 

baktılar. Reis: 

- Çabuk! Dedi. Bu oğorııuı 
yerden biran evel ozaklıeıhm! 

t. nelce kllrek çekenler dlSrt 
kiti idi; bu tehllk., kartııında 

yarım dGzGne Blnt'U kareklere 
a1ıldılar. Benim de içinde ba 

londu~om kayık, bClyGk bir 
aOr'atle ve akıta oyarak kaç 
mağı batladı. 

- 24-
llaydud sıfaıile polisin elinde ... 

Biz Oade, polis kayığı arkada 
epeyce bir mGddet nehrin su· 
tarı Gzerlnde dolattık; bu taklb 
ve f lrar bazı gGIQnç, baza da 
fect vaziyetler ılmıkıa idi. 

Bir arılık, zabıta kayıAındıkl 
polis Amiri durmamızı emretti; 
bizim taraf ba emri doyma· 
mazh~a gelerek kaçmakta de .. m 

etti; fık•t bu defı: 

- Darma-••ı •lef ederimi 

203 Y. t. Tallt 1 l 
ııo Alb11y. tlca. 8 
ıoa e. z. Ahmet ı ı 

50 S. Celr,rdf n 1 S 
ıs F. z. Abdol. 13 
1273 BugGakG yekun 

469091 DaokG yek6o 
.t70361 Umum yekuo 

incir •lllıtları 
Ç. Alıcı K. S. 

1087 M. alıcı 8 50 
Zahire 

Ç. Cinai 

640 Bu&day 7 25 
25 Arpa 4 50 
19 Bakla 5 25 
35 Sosa111 15 

1500 P. çekirdek 2 65 
138 Pamak P. 43 
35 c K.. 43 

Piyasa Vaziyeti 
Üdm - Dftn ancak 1 

çuval daGm ıatalmııtır. 

ÜzDm karomu birkaç gCla• 
beri plyHıdın mal alma 

tadır. 

incir - Oı1o 8,5 · 20 ti* 
10 78 çuval ntılmıot•r. 

Bugday - Dan de 10 · 
para bir teref fa glSıtermlt 

ılıcılır bu teref fGCl lhdy: 
fnlr.lade 640 çu't'91 mal ılm 
soretlle trmla etmltlerdlr. 
gtln için de mGbayeıy• la 
edilmektedir. 

N lihetçi Eczanele 
Hu akıam Kemer•hında f 

IAI, Gftzelyalıda Altıataı, 

k•llkte Faik n Etref~ 

Etrefpaıı eczaneleri açıktır. 

Genç bir adam 
tarlada öldnrol 

Balıkeılr - M•nyaıı kam 
klSylerladen birinde 6tey 
bir hiç yDıDnden clnı 

lıleamlt, bir genç acıklı 
eekilde lSldRrftlmClttClr. 

Vak'a eöyle olmuıtur: 

Bandırmanın Mınyu k• 

nuaı baAlı MGrGnetler k6ya 
den Sarı İbrahim otla Yala 

ça •ot, aabıhleyln tarluına pi 
rek çlf tini ıDrmeye bıtlam 
Yahya çnut, itile utraıır 

ayni klSyden bıcaaaAı Etref 
bClcamanı u~ramıttır. E 
Y abya'yı feci bir ı•kllcle 

hınca ile 6ldGrmlettlr. 
Katil cinayeti ltledlkten 

ra lzlol kıybettl~mek için k 
mıehr. Fakat cinayeti balM 
alın jandarma derhal faallye 
geçerek katili kıaa bir zam,.._..ıı• 
yakalımıtbr. 

Cinayetin sebebi 
değildir. 

Emrini aldık. 
lrıerlmiıe atet 

ıOphe caiz d~Alldl; çftak.Cl a 
hazırllklırını bizde glSrClyorW 

Eaa1ea polis kayıgı bizim 
kinden çok mGkemmel ve H 

idi; her geçen an ile aramJ 
dakl meaafe bir derece da~ 
1Zılmakta idi. Kaçarak korta 
mak bunun için mftmkOn o 

mıyıcakll! 

İkinci emrin de dlnlenm .. 
ğlnl gOrGnce 1abıta kayıl•D 

6zerlmlse ıteı baıladı. 
Kartunlar vızlayarak 

mlzden ~eçlyorlardı! Vulye 
mdhllktl; 11 Hftl huadan p 
çea kortunlar artık kayıAa tlı 
leabet etmele bıılayınca, laaJl 
datlar relıl bana: 

Fakir! Dedi. Banlar .... 
HDID ylltlnden olayoı. ... 

-Soaa Vu .. 



. 
OEUTSCl:IE LEV ANTE LlNiE 
"İSERLOBN., vapuru halen 

Umanamızda olup Anven, Rot· 
t terdıı.0. llımbnrg ve Bremen 

ı ~ için yük almaktadır. 

•·IONIA,. vapuru 17 B el. 

kanunda bekleniyor. Hamborg 
we Anvereteo yük çıkaracaktır. 

••llEUAKLEh.,, vapura 23 B. 
ı el kinonda bekleniyor, 27 b. el 

' ~anuoa kadar Anvers, Rottn· 
t dam, Hımborg ve Bıemen için 

1 yök alacakllr. 
1 AMFRIKAN ExPOT LİNES 

"ExARCH" vapuru 15 b. el 
kAnuuda bekleniyor Boston, 

1 Norfolk ve Nevyork için yük 
• alacaktır. 

0 ExAMELlA,, vrporo 17 B. 
el kAoonda bekleniyor, Nor· 

1 
!i l folk ve Nevyork tein yük 
i alacaktır. 

1 "RxCHANGE,, vapuru 22 B 
• el k4nunda bekleniyor, Nor· 
1 

folk ve Nevyork için yük ala· 
1 

coktır. 
1 

"ExlLONA., yaporn 26 bel 
kanonda bekleniyor, Nevyork 
için yak alacaktır. 

ARMEMENT H. SCBULDf 
HAMBUG 

0 NORBURG,, vapuru 30 8. 
el kAnunda bekleniyor. Anvere, 

1 Rotteraam ve Bam bor~ f çfn 

j yiik alacaktır. 

• DEN NORSKE Ml»DELBA. v. 
SLİNJE (O S. AS. SPANS

KELINJEN) OSLO 

Kömürünüzü 

Edvar Conson 
Ha1efinden Alınız 

---·---ikinci Kordon No. 88 Ticaret Odası Karşısında 

Ttüırk Antrra~ôtö 
S~mö Kok 

DngüOö~ Kok 
DngüUö~ Antırasütö 

En Ucuz Fiat. Telefon 3306 

~11111111uır1111111111111rıııııııııırıuııııııııırıııııırııırıırnırırrrııııırııırıırıııııııı~ıııııııııırııııııı ıııırırııııı ırıııııııırıııııırırm" 

~ Al~sehi Banl{ası -
= ' -·--a a o;agmor şulbesö 

İkinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasmda 
TELEFON: 2383 

HertDrlfi (Banka ve Komisyon) Muameleleri ·Yapılar. 

Vadesizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!tı ay vad<:Iiy~ % s 
Bır sene vadelıje % 6 faiz verilir. 

"BOSPHORUS,, vapuru l6 Zahire, azom, incir, pamuk, yapak, a!yon veHlre komisyonculuğu yapılır. Mallar geldi· 
1 Bel kAnonda bekleniyor, Dleppe - ~inde eablplerlne en milsald şeraltle avene verilir. 

-~------

ı ve N on eç il ma olarına yük -~ll!lil!'-IJl!~!IMl!l~'-"'""'•""-'""'""''-"'~!l!l!W!l!IJl!IPP.!!'-"'"""""'""'P!!l'l!l!l!""'P.f""'""'IPPIP.l'Pı""'""'""'IMİİ!! 
• alacaktır. ~11111u11111111111111 lllllllU lllllllllllJUI 111111111111111111ıuilUflf11 ır lllllUll llllllllU lllfllllf J f llU 

JOHNSTON V ARREN 
LINES·Lİ VERPOL 

"JESSMORE,, vapnru 14. B. 
ı el kAnunda bekleniyor, Liver· 
, pul ve Anversten yftk çıkarıp 
~ Borgae ve Kôetence lçln yftk 

ı 1 alacaktır. 

' ~ oı· · ş ı ıvıer ve üre-
1 kası Limited Va

pur Acentası 
Han, Birinci Kordon 

Tel. 244.3 
Londra Hattı 

~GROONO" vapuru 20 ilk 
ı kAnuoda Londra, Hol ve An· 

versten gelip h•hltyede boluna· 

cak ve ayni zamanda Londra 
Te Hol için yilk alacaktır. 

Ltvcrpool Batlı 

ı "FLAM1NIAN.. vapuru 20 
1 ilk kAnonda Llverpol ve Svan· 

ı eeadan gelip tahliyede balona 
l caktır. 

"FLAMN AN,, vapuru 27 ilk _N~A 
• J kanonda ~elip Ltverpol ve 

ı Glaegoy için vak alacaktır. 

ı DEUTSCHE LEVANTE Ll.NIE 
MILOS vapuru 16 ilk kô · 

·o 11 ıU ıı-1 
nonda EJawburg /ve Bremen· 

den gelip tahliyede buluna 

caktır. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

l inci kananda bekleomektP. 
olop yftklioQ tahliyeden son 

ra on dokuz btrlncf kanunda 
.. HERMES vapuru 8 ,., inci limanları t"ln yük alacaktır. 

• " ~ ,. Yokubama, Oeaka ve Şımhay 
•&ouoda beklenmekte olup yü· "ERLAND,, motöril 14 l 

J 1 klnO tahliye ettjkten sonra inci kanonda beklenmekte Mojl limanları için yük ala 
caktır. J Borgas, Varna ve Köetence 11· olup Rotterdam, Hamburg, 

1
• f mauları için yftk alacaktr;ır. Danimarka ve Baltık limanları dandaki geltr;ı gidiş tarihleri · 

J "ORESTES,, 16·1 ncl kıl · için yilk alacaktır. le navlunlardakl değlf)lkllkler· 
1 nunda gelip 20 1 inci iaounda ~ERVICE MARlT!M ROUMAİN den acente mes'uliyet kabul 

1 Anvere, Rotterdam, Amsterdam .. PELEŞ., vapnro 18· l inci etmez. 

• n Bamburg limanlara için kAnunda gelip 19·1 inci kA· Fazla tafsllı\t için ikinci 

1 yak alacaktır. nanda Malta, Ceneva, Marslly11 Kordon'da Tahmil v~ Tahliye 

SV .ENSKA ORlENT LIN lEN ve 8areelooaya hareket etle· hloesı arka@ıoda Fratelll Sperco 
0 GOTLAND,, motörü Uma· cektlr. Yolcu ve yilk alır. vapur acentahğına müncaal 

~ nımızda olup Rotterdam, Ham· NIPPON YUSSEN KAISHA edilmesi rica ofuour. 

) Qurh, Danimarka ve Baltık "TOYOHASHl"' vapuru 14· Tele. 2004 · 2005. 2663 
---------~--__:, _____ ___;_; ___ -=.:....:.........-

Milcellid Ali Riza ~ 
Yeni kaeaflar çar~ıeı No. 31 

- --• 
Üniversitede Dôçenı, 

(Muavin Profe&ôr) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

llaetalara h~rbrO.tı öğleden 
eonra bakar. 

letildıll caddeei No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TAN BUL 
Telefon : 49250 

Sayfa 6 11111 

~1111111111\llllllllllllllla.. l l lllll l il llll il l il il I il 

: A. 
-

e o a y 
--- Bateriyolog ve bulaşık, salgın hastalıklar miitalıassısı 
§§ Baıımahane i11t&11yonu kartı!!lD.daki dibek sokak La~ında 30 ııayı = h ev ve moayenehaoeeinde eabah saat 8 dan ak~am eaat 6 a koda 
:= haııtalannı kabul eder. • 
S .Müracaat eden hastalara yapılmaeı liizımgelen •eair tahli14t v 
:= mikroekopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevaz gö 

rülen Pnomotorake muayenehanesinde muntazaman yapılır. 

•llllJllUllllllflllllllllUlllllllUlllllUlllllllHlllllltHlll TeltıCon: 41ı5 1111111111 

ınlzmir Defterdarlığından: 
Eski gümil!J mecidiye ve aksamının 1 şubat 935 tarlbind 

itibaren herhangi bir kıymeıle milbadele vasıtası olauk kol 

mlamıyacağı 2257 sayıla kannn mucibince llAo edilmişti. 

Müddetin bltamJDa az bir mftddet kalmış olmaerna meb 

balkın yedinde mevcut bulonaneskf gümüş paralar malsandıkla 
vasıtaslle gerek vergi borçlarma tediye eltlrllmek ve gerek 11.7.9 
tarJhlode tamim edlleo 54 kuruş üzerinden mübeyea edllm 

maliye vekAletfnden bildirilmiştir. 18 1.9 4018 

•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H111111111111111 

~ Dr. Zekai Tarakçı 
-=: Merkez hastanesi Dahiliye Mütehassısı 
_ İkinci Beyler sokağı Türk mOzayede salonu lttlsollıtde = numara 45. Hastalarını öğleden eoora 15 den 18 e kadar = kabul f'der. TELEFON : 3806 

ii lll il l l l l l il il l l il l il l lll l l l il lll il l l l l l il l l l l l l l il l l l l l il il l lll l il il l l l l l il il l\ll il l l l l il I 111111111 , 
Dr.Operatör Arif Yurc 

Merkez Hastanesi Operatörü 
Hastalarını her gön 15-18 e kadar ikinci Beyler sokağı Tür 

1 m6zayede ealoou karşında 78 N.lo moayenebaoeetnde kabul 

eder. Telefon 3:l93 
......... ! ............................ .... 

Akhisar Uraylığından: 4.002 

Urayımız için (enoi ehliyet bayınd1rlık baL.enlığıoca tasdik 
mühendis veya fen memuru ile hesap ve makine işlerinden an 
lar elektlrtk şef ioe ihtiyacımız vardır. Ieteklllerlo hal tercilme 

lerile nraylığa yazı ile başvurmaları flAo olunur. 17 ın 21 2:J 

Devlet Den;ıiryollarından: 
20,12,935 cuma güoO. Q3maneU köprüsüoün rlpaj ameliyesl 

yapılacağından mezkur tarihte 6, 7 ve 8 oomaralı yolca ırenlerl 

Haydarpuşo . 61lt"clk kısmını hlernlyeceklerdlr. 

Ba sebeple l8112,9;J5 tarlbfude Eldzlzdeo 19,12,935 torlblndE 
Fevzikaşııdan çıkan 1107 ve 19,12,935 tarihinde Adana dan çı· 
kon 407 vo Mereloden çıkan 507 numarala katarlarla . devamı 

olan 207, 7 katarlara ve 19, 12,935 tarihinde Jzmfrden çıkaıı 
1107 katara Bilecik · Haydarpaşa (Blleclk hariç) oraeıodııkl lstaB 
onlar l in olcu kabul edllml ec ktlr. 



Yeni çıkan çifte ispiralli 
MET ALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 

ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKAMENTOL) ökaflrllk 

tekerlerini tecrllbe ediniz .. 
imi!_ ...... 

= ..... 
Bu lambular emsallerine nisbeten yü:.de 

20 daha a: sar} iyatlıdırlar. Bunu ay sonun 
da ödeyecegini: ilk fatura ile kolayca anlı

yacaksını:. 

~ = = ~ 
~ 

Mehmed Tevfik = = ~ 
Elektlrlk, telefon mılseme depoıo n 

Slemenı fabrikllın mftme111H 
= = Peııemalcılar 77-79 Telefon 3332 ı.. 
~ 
l~ 
~ 
~ 

lzmir Harici Askeri Kıtaatı ilanları 
Kırklğaç dlyıde alayı ıatın alma komisyonundan: 3856 

Mecmu Beher kilosunun Teminatı muvak· 
Miktarı tutarı tahmin edilen f 1. kate akçeıl 

Ctnııl Kilo G. Lira Kr. Kr. s. Ltra Kr. 
Arpa 39,000 2340 6 00 175 50 
S•man 36,000 548 1 60 •o 78 
Odun 216,000 2700 1 25 202 50 
G11yağı 6,0lJO 1560 26 00 117 00 
De. s .. 

11. komara 212,000 3180 1 50 288 50 
MGa11kua ihale tarih gGa •• eaatı 
Şek.it Tarih GGn Saıh 

Açık 25.!2.935 çarıımba 11 
.. .. .. 11 
w .. ... 15 
c w ... 16 
.. ... w 16 

l - ~ırbgaçtıkl kıtıall ukerJyenln ihtiyacı olan iki kılem 
yem ile Gç kalem yıkacıgın yukarıda clnıl ve miktar· 
Jarı yasılı bir kıt'a flltname ile ıyrı ayrı hJHlerında 

y11ıldığı 'teçhile ıçık ekıiltme ıuretlle mtlnakaıaya kon . 
maıtur. 

ı - ihaleleri blalarında yasılı tarih gftu n ••tlerde Kark· 
a~ıçta piyade alıyı ıatan alma komlıyonu blna1ında ya· 
pılacaktu·. 

3 Ş.rtaamelerl ~ergGn komlıyoade gGrtlleblllr. 
4 Ieteklller ticaret odaıında kayıtlı olduklarına dair veılb 

gOıtermek mecburlyetladedlrler. 
5 Ekliltmlye lttlr1k edecekler ~'90 namarab arbrma n 

ebiltme kanununun iki ve GçGncft maddelerlnde n 
.. rtnamelerlndekl veılblarlle teminatı monkkate mak· 
baı n bınkı mektaplarile birlikte ihale gfta n eaa· 
tinden enel komlıyoodı h111r balonmalan. ( 8 14 19 

Kırkağaç pfyıde alayı 

Miktarı 

Cluel Kilo G. 
Sığır eti 56,000 
Sade 6,300 
l'uz 12,000 
Zeytinyağı 2,400 
l.uru ftıGm 6,000 

MGnakaııa 

Şek il 
Kıpah .. 
Açık .. 

.. 

ıatan alma komlıyonaadıa: 
Mecmu Beher klloıanon Teminatı mu· 
talın tahmin edilen fi. 'fakkate akc;e~ı 
Lira Kr. Kr. S. Ura Kr. 
7840 l( 588 
5355 85 401 63 

600 5 45 
816 
900 

34 
15 

f bale ıarlbt gClo n ıaat 

Tarih GGo Sııat 

24.12.935 .... 15 
w 

c 
w 

c 

.. 

.. 
w 

... 

15 
16 
16 
16 

51 20 
67 50 

l Kırka~açtakl kıtaah aılı:erlyenln ihtiyacı ol1n yukarıda 
clnıl ve mlktarl1r1 yazıh beo kalem erıık bto kıt'a 
J 
oartuıme ile ıyrı ayrı blzalıranda yaaıldığı veçhlle iki 
kapılı ıarf ile OçG de ıçık eblltme ıuretlle mQn11ka· 
eaya konmaıtor. 

2 - lhatelerl hlzalıarıada ya11h tarih gOo •e ıutlerfnde 
K1rka~açta kıılada eatın almı komlıyouno blna11nda 
yapılacaktır. 

3 Şartna111elerl btrgln komleyonda ı~rlleblllr. 
~ istekliler ticaret cda11oda kayıtlı olduklarını daıılr veılh 

göetermek meeburlyetlndedlrler. 
S Ekılltmeye iıtirak edecekler 2(90 namarah artarma n 

ekelltm., kaııonuauo iki ve tlçGncG maddelerinde •e 

ve Pilrjen Şahab'ın en üstün 
bir miiahil ıekeri olduğuna 
unutmıyınıs. Ku\'vetli mOı· 

bil iniyenler (Şıhab Sıhhat 
Sargiin HapJan)nı maruf ec· 
zanelerden araııınlar. 

ıartoamelerfnde yaııh veeafklerlle ve teminatı moHk· 
kate makboılıranı ve mGhGrltl teklif mektuplıu it.pıtı 
ıarflar çf D ihale ıaatlndeo eoH bir ıaat enel komfı 
yona nr~ff bolonacaklardır. Açık ek:ıtltme için de ka · 
nanda ve taıtnamede yazıla nılkl n temlnaılarlle ihale 
Hatfnde komlıyonda hazır bolanmıluı. 4 8 14 19 3855 

Kırkığaç aııkerf 11. ıl. ko. nundan: 
1 - Kark:lğaçtıkl kıtaatı aakerlyeolo 108,000 kilo nn lhtl 

yacı kapıla ıarf usula ile mGoaka11ya konmootor. Iha· 
Jeıl 26.lcl ktnuo.935 perıembe gGnG ıaat 16 da Kırk· 
ağaçtı aekerf Htın alma komlıyon blo11ındı yapılıcaktat. 

2 Unan tahmin edilen mecmu tutarı 16.200 liradır. 
3 Beher ktlo için 15 kuruı flat tahmin edllmlttlr. 
4 Teml" atı muYakkate ak~eal 1215 liradır. 
5 - Şutnımeal bergto komtıyonda RGrGleblllr. 
6 - leteklller ticaret odasında kayıtla oldoklHıaı dair nılka 

gGltermek mecburiyetindedirler. 
7 Ekıiltmlye fıtirak ededecekler 2'90 numarala arttarma 

n ekılltme kadaoanon 2 n :J ftncG mıddelerlnde ve 
prtnameelnde y11ıh veılkalıl'lle teminatı mankkate 
mıkbuılannı ve mlhClrlcı teklif mektuplarını ihale Na 
tinden en.. bir ıaat enel komisyona nrmlt bolu 
nacaktır. 4 8 14 19 3858 

lzmir Mıntakası Kadastro Mndor
Ioğonden: 

Kemer caddeıl ltel 10kığı, Karekapı ve birinci 10k1k ve Ah· 
dulbb ef. ıet.ıı, Kepekb ıokağı, Rana 10kıtı, BedHa ıokağı, 
Tıhap eokağı ile eenllmlı Hha !çerlılnde bulanın n Abdollıh 
ef. mahalleıl diye anılan mahalle içinde bulanan gayrimenkul· 
lerln kadutroıu yapılmıya Uta tarihinden onbeı gtln eonl'I baı . 
la nacaktır. 

Ba mahalle içinde gayrimenkul mallar veya gayri menkul 
mlllH tlzerlnde ayni hakları baloaaalar oabet &ID geçtikten 
aoara bir hafta içinde ba mıhıllede bulanacak kldHtro poıta 
larına mtlrıcaatle beyanname •imalatı ve bunları aldıktan ıonra 
doldurup nya potta memurlarına doldarıap en çok bir ay için· 
de teknt poetalan tapa Mınedl n6fuı kiğıdı 9eya Nir veelka· 
lerı dı gGıtererek geri vermeleri ıkel taktirde gayri menkul 
mallarla banlar Clzerlndekl ayni haklar 2613 ıayılı kınanan 
20 inci maddedaln C fıkruı mucibince vukuf erbabından ah· 
nıcık mahl.matı lıtlnaden tahdit ve teıblt edileceği, bu mah•l 
lede gayri menkul nya gayri menkul mıllır tızerlnde ayni bık 
ları balanın klmeelerln mu16mu olmak Gaere ilin olunur. 4029 

İzmir l inci icra M. d1n: 
Bacı basan ali ve o~lu muetı 

fanın emltk ve eytam bank•· 
ıındao GdGnç aldığı paraya ma 
kabil bankayı ipotekli bulanan 
ve geçen ıeae yıpılaa •tıı; 

2280 numaralı kanuna g3re 
tecil edildiği halde bir ıene 
içinde birinci takılı borç 3den· 
medlğladen ıon •e klt'i olarak 
tekrar miluyedeye konan fz . 
mlr'de mahmudiye mahalleelntn 
bGyGk tnbıflyeclltrde 8 namı· 
rah belediye ıdaııada Ula 85 
numarab GıtG oda folmık Gıue 
2 katla .,, 1000 ura:~kıymetll 
mıtazon1n mtllklyetl açık 
artırma ıorr!llle •e 8'4 na 

marala Emllk. 'fe Eytım b1n . 
lııeeı kanuna aıaclblnce bir de· 
faya mahıuı olmak ve kat'i ar 
tarmaıı 3 l · l · 936 cuma gG. 
ad IHt 11 de lzmlrde hGkd 
met konağındaki 1 inci icra 
4falreılnde yapılmak tlzere 30 
gChı 111Gddetle eatıh~e konuldu. 
Bu artırma netfceetnde Nhf 

bedt1H her ne olarea olıun kıy. 
metine bakılmayarak ençok ar· 
inanın tlzerlne lhaleıl yapı 

lacaktır. Satıı peola para ile 
olup mClıterlden yalnıa ybde 
lklbaçuk dellillye munfı alı· 
nır. ltbu gayri menkul ise· 
rinde ber b1ngt bir tekilde 
bak talebinde bulunınlar elle· 

Italyan'larıo 

74 Numaralı 

····-Roma, 18 (Rıdyo) - Mare 
pl Badoğllo'nuo 74 nomarıh 
reımlğ tebliğinde deniliyor ki: 

Meykoaten ve Mıyklae ha· 
rekıtaodaa sonra kunetlerlmlı, 
dG1m1nın mGeellıb mGfreaele· 
rlnl dağıtmııtar. Bu harekat 
eanuıada düımaoın 600 deq 
f11!1 telefat verdi~I teeblt edil 
mlıtlr. MaeademeJerln baılan 

pcından 17 Blrlnclktoun nt · 
hayetlue kadar 7 zabltlmtz n 
20 kGçftk zabitle 48 Erltrtll 
nef,.r ôlmflotftr. 2 sabhlmizle 
196 neferlmlı de yınhdır. Bun• 
Jar meyaoıada 25 yerli nefer 
vardır. 

Tayyarelerimiz, Makallenln 
cenubundıkl dftıman mevılle · 

rint bombardımın etmlıılr. 

Deayaakaıe Sebatler kabile· 
ılne meaıub birçok aıkerler, 

Azlde'kl kunetlerlmlse mftra· 
caat ederek teıllm olmuılardıl'. 

Denab cepbeılnde ellmlse 
ıeçen yerlerde ıılıhat yapmakla 
meıgalb Bujlede g6ıterdfğlmbı 
aear, Ogaden'den birçok kıbt · 

lelerin gelip bize teeltm olma 
ııaı temin eylemlıtlr. 

Yt'.nl cephcmbıde e•ıb ter· 
tlbat ahamııtır. 

Tork Mohen-

Fransız Parla-

.... -
Pulı, 18 (Radyo) - ParMI 

mentodı bogOn yalnız endm~ 
ler çalıımıftır. Fr1nea denla b• 
kanı MGıyG Plyetrl, deniz e11 

cftmenf nde haalr bulanmuı 9 ( 

encftmen Clyelerlne usan IAluı 
verralttlr. Bu arada Londra'•" 
dnam eden denfa konfenDI: 
hakkında da mtlkilemeler ol 
moıtar. Deniı bakanı, bu m!'ı'e 
le hakkında da f lkrinl bey.., 
etmlıtfr . 

Tork Vapur
culuk Sosyetesi. 
Devletçe 
Satın Alınacak. 

İstanbul, 18 ( Ôael) - Tlrk 1 

Hpurculok ıoıyeteıl marahhM· 
Jara Aokan'y• dHel edılmlf· 
lerdlr. Soıyetealn, dnletçe •· 
tın ahn1caAı ıöylenlyor. 

Gazetelerin Sabifele 
Ankar1, 18 (O.el) - Dalat· 

llye encClmenl; guetelerla •· 
hlfelerlnln tahdidi lıakkuadakl 
ltylhay. r~detmltdr. 

inhisar MOtetti,leri 
İn~ıarl1r bat mClfettltl 111· 

nlr Ata n mGfenlı Rıu N• · 
man tefttıte bulunduklan Ay· 
d~n bıvallılnden tehrlmlH 
dGamGılerdlr. 

disleri Toplantısı * n 
Muallim Dokıor 

Ankal'I 17 (A,A) - Ttlrk 
mdhendiıler birliği bugGn Nıt 
17 de birlik bln11ında GçGncCl 
yıl koagreılal yıpmııtır. Kon 
grede Baıbakanbk ve Bayın· 

dırbk Bakanltğı maıtef8rları 

da bulaomaılardtr. 

Kongre beıkanhlını mClte· 
ahhld n mfthendlı AH Bay· 
dar ıeollmlı ve geçen yıl Glen 
mftbendlı arkadaılarıa hıtıra· 

lara anıldıktan eonra idare he· 
yeti ve heeab mClfettlılerl ra 
porlırı okonmaı 'fe kabul edl. 
lerek idare heyeti 1eçlmt Y•· 
pılmııtır. 

Katil 
ftniversitede Kayıtlı 

Değildir 
lıtanbal, 18 (A.A) - Üai 

•ereite dlrektGrlfiğClnden : 

V esnedar Hfteeyla HGsaGyG 
ötdClraıeklt maznun Abdall•h 
Ünhereltede kaynla değildir. 

rlndekl reımf ve•lk ile bir· 
llkte yirmi gftn adında lzmlr 

linet lcraıına mtlncaatları ltıım · 

dır. Akel halde hıkları tapu eld· 

lince me16m olmadıkça paylaı 
madaa bırlç kılarlar. 20·1·1936 
tarihinden itibaren ıartoame 

berkeıe açıktır. Tallp t'lanların 
yGzde yedlbuçok teminat ıkçaıı 
veya mtlll bir banka itibar 

A. HulOsi Alata 
· iç ha1talıkları mftteb1111111 

Şamlı sokak No. 20 

SIHHAT 
Balık Yağı 

Norveçya'nın Halil Mo
rina Balık Yagulır. Ser· 
beı Gibi içilebilir. iki De. 
fa Sazülmüştür. -Biricik Satıt Yeri 

8AŞDURAK 

Hamdi N llzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

Anadolu gurteel direktir· 
lGAGne: 

18 birinci klnun 935 tarihli 
g11~teniıde Ramla'in 1arbot 
olarak beni tokatladı~··· ya•· 
mıpınıı. Benimle kavga eden 
oğlum l11et olda~onu •e Ra· 
mlı'ln sarboı olmadığını •e 
Rımlz'lo bana el bile kaldtr·I 
madığını hakikat namına yu· 
manı11 yal tararım. 

mektuba ve 33 22(25 doıya DO· Sabriye 
manetle l•mlr 1 inci icra me· ANADOLU - :.Ba haberi 
mnrluğuna mGncaatlerl ilin biz 11bıta nporoadan alarak 
olunur. H. ı, . No. 342 y11mıottk. 

ı------------------------------------~-------------------------~~~--------



Q Yirmi beetocl yıl 
- No. 6402 

Perşembe 

19 

M. Benes 
1'Çek,)sJovakya Cumur Başkanı 

Oldu. 
Btrioctkllouo l 9:i5 

...................................................................................... 11111 ...................................... --

Jtalyan'lar Bir Hezimete Uğradılar. Ras Seyyıım ve Ras 
: Kassa Kuvvetleri ltalyan'ları Takip Etnıektedirler. ______ ....._ . .-............ _. ___ _ 
· Bir Habeş Kolu, Takazza Nehrini Geçerek Hücum Etti, Fakat Geri Çe

kildiler. Diğer Bir Kol da lt!llyan Ordusunun Sağ Cenahını Çevirdi. 

Rus Sey)um 
Loodrı, 17 (A.A) - Cenub geçerek İt•lyınlara bukın yıp 

' cepheelnd mllhlm hiçbir hı mııtır. Bidayette lralyao'lar 
1 reket yoktur. Buna mukabil eiddetll bir mitralyöz ıteştle 

tlmıl cepbeılnde hılyıo meo· BıLeo'lerlo taarrozooo bir mild 
bılarındın çıkan bıberlere det durdoubllmlelerdlr. So 
gOre iki Hıbee kola Tık.11ze ouodı ylrml ldlomttre kadar 

' nehrini geçerek İtılyao'ların geride bulunan Dlmbeglnı ge 
ileri menllerloe bacom et· çldloe çekllmftlerdlr. Ocıdı 
mletlr. Bu kollaran bfrlııl ge· tılnfye kuvvetleri ılmıelar ve 
cenin kıraalağıodın letlfıde Hıbeo'lerto t11rruzunu kar mı 1 

1 ederek bo ayın oo beelnde l11dır. 
taehrl V mahlnleot yılunlırandan Ô~ledeo ıonrı yirmi tayyare 

v,. taoklar Rebroleri dağılmış 
!ardır. 

İkinci tıir Bebf't kolu ise 

tm noktadan yaz ldlomrtre 

ludu ôtı-rll"n ve Aksurn'uo 
guhıoıivn Takaza nı-hrlnl ~,.ç 

mit VI" ınnlu·zl Akeuıu'ıl11 bu 
luoao lıaly110 ordu~uııun ee~ 

Ct pb,. ioi ç ... vlrmf'ge lt'1'"b 'ı üs 
eıml~ıir. Hu kol Slre mınraka 

ıııoa lı:adu ııokolmu~ ı~~ d~ 

.. vvı-IA lıalyao bava kuHl'tlf'Ji 
müsaıhm .. ye f?irl~rul"ıh . ifo 

müaadl'mı-nln nr.ticl"ıl henüz 
öğr,.nllemı-ml, tir. 

Mareşal Bat/oglio 

Adiı Abıbı, ıs (A.A) - Don 
akeım buraya halyan'larıo Tc 
gııjj~ suyu bölgealnde bir bPzl 
met-: uğradıklarına dair Roma 

dan habf'r gelm11$tİr. Hab,.~'ln. 

auyun kouy kı~mında ünf"mll 

hir Zı1fl't knaodakl.muı iıJdl11 

l'!dl) orl11r. lıaly arı ·ıar ric'at f"l 

mekt" ve R •) Kil~!!l ilf'! RH 
Sı-yyuro'uo &luvve ı l,.ri ıerarın 

ıfan konlırnrnaktıdırlıtr . Jc11ı 

yao'J11r ç .. killrkeo yol flstündf" 
b irçok yaralı bırakmıı~lıırdır. 

Hüktlmel bu haherl .. ri ne 

teyld, oe Je ı~kzlb etml'!kt .. dlr. 
Pari~, l ' (R•rtyo) - lhbe 

oletao'dan gr'eo 800 habnlt'fl'! 
• göre Tıgre Cf"pbesiode bOyilk 

bnbler baolımıotar. 
Tokaee • Gt:fe hattı Qzeıinde 

kınla milsademeler duam et· 
mekıedlr. 

Erltre taburlır1 Bıbeo'lerl 

pOaktırımn,ıer ve sGogQ bQcum· 
luı ile fedaklrlık yıpmıolaıd1r. 

Bu tıburları bacum tankları, 

tayyare filoları da yardım et 
miolerdlr. Bo suretle Bıbet 

mobıclmlerl dı1ğıtılmııttr. 

Yerli ••kerln Jıılyen'larlı 

birlikte Uerlemloler, bfrçok Ha· 
bet yerlllerl hılyın'lara iltihak 
etmlelerdtr. 

Habeş doktorları Jaralılnra bakıyorlar .. 
Hna bombardımanı herb ziioe lnamlar kaynaklardan hı· 

11baeından dıe1rı kmmlerda da her ılındığına g~re Adoınıo 

denm etmt, ve birçok Bıbee altmıo kilometre ,f m ıll garbi· 
kıt'eları dığıtalmıttır. ılode Aksam clvarlarında d• 

laııobu\ 18 (Ozel) _ I..ou kanlı muharebeler denm et· 
mektedtr. Mıkalle'ofo tlmallode 

dra'dan •ertlen haberlere gOre 

btr 811beo kolu deha taarruza 
geçmlo ve verdlklul bir moha 
rebede ltalyao1arı hezimete 

oğrıtmıolar, Tıkoye eehrlol 
letfrdııd eyJemfolerdir. 

Adlı·Ababa 18 (A.A) - Sô 

Tembfen mıotıkasaoda ve Ge• 

nlte ıyıletlnde de mOblm mu· 
harebat olmaktadır. fıılyıo'lır 
ehf'mmiyetlf Hylııa nğrarnıılar· 

dır. Mobırebeler iki gGodenbe· 
rl devam etmektedir. BeoO• 
baeka tlfeflAt yoktur. 

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

Yunan Kralının Halka Neş
rettiği Beyanname 

· ltalya Muvatakat, Habeşistan Red Cevabı Verirse Laval 
1 've Eden işin içinden Sıyrılmağa Fırsat Bulacaklarmış. 

' :Proje, ihanet Olarak Tavsif Ediliyor. 
J 

Barış Konseyi de ·Projeyi Reddetti. 
--~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~ 

lngiltere Kabinesi Hücumlara Maruz Kalacaktır. 

• A. Kamarası Bugün Toplanacaktır. Vaziyet Naziktir. 
Londra, 18 (Radyo) - İo · 

•iliz kabinesi M. Bıldtln'ln 

rlyaıetlndc toplanmıı ve m6za 
kere uıan olmuetur. 

M. Bald•in, Slr Nı~hll Çem 
berlıyn ile blrllkt" M. Sımuel 

1 ltoır'ıo nfoe gltmlıtlr. 
Hariciye lolerl ıekreterl Slr 

Rober VınellH, Samuel Hoı · 

rın neıdloe daha enel gltmlo 
bulunuyordu. 

M. Eden, kıbloedeu aldıSı 

tıllmat ile Cenene'ye gltmlotlr. 
1 Ceanre'de fogllıere'olo dt>ğlt 

mlyen ıly111etlnl taklb edecektir. 
halyı'nıo Loodra eef iri M. 

Graodl'alo lıtedlğl lııhah ver 
mesden enel, laglllz hOk\lme· 

4 ti kamındı mankerelerlol ya· 
' pıcıktır. 

ltılyı'oın Fraa11 ıef iri tı 
rafıodao da lıteotltto bn 111 
hıh Fraaııı dı olmdlllk ver· 
mlyecektlr. 

Jıılya'nın letedlğl izahat, ın · 
eak anm kımıraeınıo mnza. 
keresinden ıonra •eritecektir. 

Romı'dı, nzlyetln değlolkllk 
gftıtermedl~t ınlıo•lmıktıdır. 

Roma, Londra ve Parle'ten 
ıafılllt bektemektedlr. Sinyor 
Mouollol, P111rteıl gaaa Fran· 
H'oın Roma ıef irini, dftn de 
tnılltere'alD Romı ıef lrtal 

Soldan sağa, eski maliye bakam Snonden, dış işleri bakanı 

tloar, başbalwn Baldvin, ılf. !Men; dış bakanlığa getirileceği 
söylenen Neı•il Çemberlu)'n. 

klbol etn.lo olmakla beraber, Londra, 18 ( A.A) - Deylt 
nıfy, tte deglolkllk g0r61me· Telgraf g11eteel bogfto Parla 
mektedlr. planını teoklt etmekte n bu 

loglllz eef irinin Sinyor Mso pli01 bir ihanet olarak tavelf 
eollol ile mQIAketındı ltılyı , eylemektedir. Gazele, bu karı· 

Babe, lhtllAfından hiç bıbee nn ınıııın 11hnm11ın1n lııbı 

dllmedlAl ıOyfl'!nmektedlr. mtlmkGn olmıdığım blldlrlyor. 

Loodra, 18 (A.A) - Barıo Loodrı, 18 Radyo) - Mo· 
koneeyloln icra komlte&I dün bıllf matbuat, Frao•ıı İngiliz 
kebol ettiği bir karar eoreılode ıulh teklif lal dubeltımekte de· 
Parlıı teklif lerlolo ne Milletler 
cemiyeti pıktıoa, ne de btıktl· 

metin eeçlm ııneıoda derplo 
ettiği ılyaeayı ve ne de ulosnn 
genel manevi blaelyataoa uygun 
olmıdıAt bildirilmekte n bOktl 
mellen bo ıekllf leı i grrl ılmaaı 
letenmektedlr. 

Kırar sureti bo tekliflere 
kırıı ılmdlden proteıto mGca· 
deleıl ıçılmHını derplt etmek· 
tedlr. 

nm eımekıedir. Bo matbuata 
gOre, halyın'lu muvafakat n 
Habeo'ler ademi monfıkat ce· 
nbı verdlklerl takdirde, M. 
Lnıl ve M. Eden lofn içinden 
ııyrılmık için bir netle bolmuı 
olıcaklardır. 

Bu ılyııet n nzlyet, mD· 

bıllf mıtbuıtı gftre Uluılu 

ıoıyeteml otorlte1Jnl ıollıtlmal 

etmektir. 

----------------------1 .. ----------------------
8 üt Q n Partiler, Kı·alın Hareketinden Son Oerect' 

Memnun Kaldıklarını Söylemişle dir. 
Roma 18 (Radyo) - Atioa· 

den haber nrlllyor: Y onan 
krah tktnct Jorj, Yunıo hal
kına oeoreyledtgı bir beyanna 
mede, Yonınhtan'ın ee'Ametl 
için p1rllmentoyu feshetmek 
ve eaylav eeçlmlolo yeniden 

yıpılm1111nı temin eylemek mec 
bortyetlode kıldığını bildir · 
mletlr. Krai, partiler arasındaki 
lhıflAf ları ortadan kaldırmak 

lçlo bitaraf bir btıkumet teılı 
dtlğfnl ve aayln eeçlmlolo, bu 
ıuretle daha ı,ıalfm olacığmı ve 

logiltere ve Japonyanın 
Uzak Şarktaki Faaliyeti 

Nihayet 
Bulundu 

Ingiliz Sefiri 
Teşebbüste 

leıınbul, 18 (Ozel) - M1111r 
guetelerl, lngllttre'oto ıarktı 
taklb euigl hodg4m elyaaetl 
yllzftodea yıkın enktakt bOyOk 
mevkllnl ıımamen kaybettiğini 
y11maktıdırl1r. 

Loodra, 18 (Radyo) - Tok 
yo'dın bildiriliyor: 

loglltere'oln Tokyo eef iri 
Slr Klıy, hariciye bakanıoı zl 

yarel ederek M. Blrota ile mtl 
lAkıt etmlotlr. Bo mtllftkıtta 

Jıpouya'oın Şimali Çto'dekl 
poliıik111 Oıerlae oaıarı dikkati 
celbetmletlr. 

••• 
lngiliz Gazeteleri ve Kahine Vaziyeti 

Loodra, 18 (Radyo) - Deyll Meyi gazeteal, Slr Sımuel Bou 
ile M. Bald•ln'ln mCUAkıtaodın bıheederek: 

" Sulha temla edecek yollar •ardır ve Bıldvin bbloeıl de 
ıolbon tn kı11 · bir samında temini ılyıeettnl gftdmekıe.tlr. ÇOn· 
ka logiltere'oln yen• bir harp mıcerıeını glrmeğe niyeti yoktur.,, 

Deyll Elupree: 
.. BGktlmet peroembe gaaa A YBm kamarasında tldddl bir 

btıcum k1r,ııındı blıcık ve bu taarıoz 1931 c!ektnden olddetll 
olıe1kt1r. BCltlD t~ırruılar n bacumlu, luglhereoln daha cead 
bueket etmemtı oım .. ı noktaııadan yıpılac:akt.r.,. Demektedirler. 

halk ne leıeree Oyle yapılaca 
ğıoı, AllAbın emrine ve balkırı 

arıuauoa göre bir parllmeoro 

vilcude geleceğini llbe eyle· 
mlıtlr. 

Perle 18 (Rıılyo) - Atin•• 
dan haber vertltyor: 

Ahali partlel bıohoı M· 
Çıldarle, eoo n&lyeueo dolayı 

memnuolyetJot beyan eylc

mlıtlr. Teotokb, Meııkeı~ 

ve Kondlliıı de fnk.ı14de mertl 

non kıldıklarına a6ylemlelerdlr· 

Liberallerin lideri Sofollf 
ile Kafaodarle ve Pıpaaaetı•• 

parllmentonun feıblle Kralıı:a 

habet f'tllğlol ıôylemlolerdlr. 

Atloa 18 (Özel) - Hal~ 
pırtlel bııklm M. Çaldarle ıo· 

tlbıbıtıo tehirini mdııamıha fit! 

karoılamıyıcağıoı blld.Jrmlıtlt· 

Kondlllı haktımetloln çıhraı•• 

olduğu 50 kıdH kanun me•· 

kli mer'iyeuen kaldmlmıeut• 

Mecllıln feshinden, ÇıldarJI 

mGıteıını bGUio parti 

lın memouolyetlerfol 

mlolerdlr. 

Yeni aayln ıeçlmlnln eerbet1 

olat1k yapılıbllmeıl için bO' 

kdmtt tlmdldeo tedbirler el• 
mıktıdır. 


