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ngiliz Dı~ a anı a i eden, 
ildi er 1 ta Y. 

. Heriyoda PartidenÇ 
••• w •• Y~.pı1u. 

Ingiliz Dış B:ıkanı istifa Ettı. Sebeb 
Mussolini'nin Nutkudıır. Paris ve 

Avrupayı ını Saracak? 

Italyan-Ingiliz Darbı Çıkarsa Italy 
nın ilk Hedefi Iskenderiye'dir. Cenevre'de heyecan Var. 

-------ı~-------

lo gi l tere Boyok Hazırlık Yapıyor. Hava Kııvvetleri 1914 den Beri Iogiltere'de Böyle Bir Hidise G6r01memiştir. 
Proje Soya DOşDyor. Fransız Siyaseti de Sarsılacaktır. istilada, 
M. Eden de Rol Oyuamıttır. Kabinenin Mevkii çtlrllktflr. 

de Italya'ya Faikdir. lskenderiye Limanı, Harb 
Gemileriyle Dolmuş, Taşmışdı ·. 

Loadra 19 (A.A) - Kabine 
s. .. eı Boar'ın lltlfalıoı bb11I 

et•ltllr. 
Ce11HTft 19 (A.A) - Reemt 

çe•ealer Sir S.m11el 8011r'ıa 

llll,..n4an derin bir tee11lr 
daymattnr. Ba çennler ba 
bAdieeyl la~lltere'de 1914 1e 

ne1l11denberl •akaa ge:mlr olan 
bldleelerin en beyecıqlı11 ıay · 

maktaclar. 
Fna111 çnealerl bllhaua 

heyecan lçladedlr. Zira laglllı 
a.ka .. naa lltH... Krçenlerde 
akdedllmlı olan Lnal · Boare 
ttllt6nı• bir aetlceeldlr. Fran 
as '89ealerl Pull ... abnlerl 
•nae•d• Sil' S.mael Bear'an 
glllermlı oldap ceuret, rea· 
u.. n ylbek g6rlı gibi me· 
slyetlerdea babeetmektedlrler. 

Milletler cemiyeti çnenlerl 
M. MOllOllnl'ala 16ylemlı ol· 
.... aatka ba lltlfayı içtinabı 
_.abll bir bale getlrmlı ol 
dapa• n bu lltlfaaın cemi· 
yeda mlllakbel mlukerelerl 
lserlade acı Ye derla aklılerl 

olwl••• beyaa eylemektecllrler. 
Loadn, 19 (A.A)- Matbuat 

Slr S.mael Boar'ın htlfuını 

... gblerln eakınılma11 lmkh· 

.. bale ıetlrdlll bir baıihe 
o ..... k telakld etmekaedlr. 

Deyll Fk1Pr•ı paleti ma· 
llafuakir parti •I cenabın 
zaferini n Parlı tekllflerlnln 
ıerkedllmeelal eeefe liyık bir 
btdlle uyıyor. 

Taynalı paeteel Parll teklif 
lerbda bandan bGyle Gllme 
mabkdm oldaia•a kaydediyor. 

Mo ... tng Poeı gueıell bGtla 
ba babran Milletler cemlyednln 
buıp bir tuylk nya bir an· 
laıma nutadle tedı haea11an· 
dakl .ty ... 11n•• maHffakıyet 

•Hilal gGrmektedlr. 
Deyll Telgraf blktmetln ba· 

gtl• meıclllıe kalılr bir ekeerlyet 

kasa••~•• 16yllaor. 
Uberal Nlyu Kronlkl gue· 

lell, blkdmedll yanılma• bir 
a.ıllllk yabat affedllmea bir 
taty.aet nyabat baalula ber 
ikWDI birden )'•pbl'•• yuıyor. 

Hyork 19 (Radyo) - Nn
york Taymll psetell, Slr Sa· 
m•el Bou'ıa latif• dolaJıılle 
M. Bald.tn'ID çok kanetll bir 
arbdaı b1bettl1'na yumak· 
tadar. 

BerllD 19 (Radyo) - Alm•• 
guetelerl, Slr Samael Hoar'ıD 

..U. lçla y•pbl' 10adajlarıa 

.ı..ıu IOl)'etetlal mltkll nal 

\ 

Sir Stunael Hoar llJyliJyor 

1ngilU donannaaa 
........,. 18 (A.A) - yolaaa aça111k 191• laAllla do· dealaalıı gemileri ile ,..,... .. 

Royter ajana bU411rlyor: uamauu blcam edilecektir. n b11 blcom RaclOI •e 

Parle, 19 (Raayo) - Aj••• ı grafla, Fran• Slr Samael Bo . 
BHu'ıa Loacln'dan .. dllJ tel· - Sonu 5 inci saAifeth -

Fransa'da Da Karıtıklık Mı? 
Umamf banla gere, İtal· ÇClakl llı11r •ldllerl l.gtllı adadan &e•clb olaaaeakbl'. 

M. Herı·yo da ou· n Par- Y•• İııglU. bubi tüdlrlade doaaamaaaıa koatrola altıada keaderlye'de lagllla do 
Bladlllaa yolaaaa aubtan blthkp, Ubya'dan Japllacak ııaa meaıab 80 barb 
olan lekaderlye, ltalyaa'lana bitin harekat bakim kalmaya balaamaktadlr. Limanda 

tı· 81•0deo Çekilmifiltir ilk laeclefl olae•kn Uhya'daa mabkAmclar. gemiler için yer ka••a .... 
~ "'( • llerUyeeek İtalyan n••etlerinln İagllla donaDIDUIDa blcam - Sorıu 5 inci salıif ede 

................................................ ~ ................................................. ,... ............ ___ ~111' 

istifa, Heyecan Uyandırmıthr. Sebeb, Laval'la 
Beraber Çalışmaıu azerindeki Tenkidlerdir. 

Kon.ey Mtlzakereleriude Habeş Murahhassı, Bir Mektub Verdi 

Uluslar Sosyetesi Konseyi, Sulh Pr 
jesini Tetkik ve Tasvib Etti. -Cenevre Paktı Tehlikede mi? Konsey 13 ler Komitesi 

ikame Ederek Mesaisine Son Vermiştir. 
Ceanre 19 (Bac110) - Ulu· M. Beaeı'la tlmcll memleke· 

lar 1otyeteal koaeeyC İtalya H tinde claba nafls bir mnkl lb· 
B•be•taa'ın Parlı tekllflae ra etmeli ele, Ulaılar to1yeıeıl 
•ereeeklert cnabı beklemlfdr. lltlkbaU •e maYaffakıyeılerl 

Koaeey, Çekotlonkya y•I iti• hlr Ur addedilmektedir. 
camar beıka.. il. 8eeee'e Rellla bu ülerlae, M. Lnal, 
tebdkatta klaamaflU. 11. Eden, M. Potemkln, Tnflk 

M. Vlaa• Çelkoalonk J••I Bitti Aru, M. Aatoayadl, M. 
caw relalal• Ulular IOIJele· llaflaryap teıalr dnletler ma 
dne n cllad ı•lll•aa J8P"l1 rabbua Ye dit itler bakanları 

M. 11eryo ve gaaeıeciler hls•eded ....... yadetmlt •• da lıtlnk etmltlerdlr. 
Parlı 19 (A.A) - M. Beryo , .hgaadaa lltlf~ e~mlıtl~. Ulular '°'J•leelade iyi bir 811ndaa ıonra, Ulaıler ıoı 

radikal ıoıyallıt partlıl bqkan· - Sonu 5 ıııcı sahi/ed. - nam bınkt•I••• 16ylemlttlr. yeteel Hheterl, Uluılar ıoıytı· ................... ~ .................................................................................................................................................................. .. 
Dün, Avam Kamaras1oda Nadir Görülmüş 

Gürültülü Bir Celse Aktedildi. 
••••• 

M. Laval 
tedıala içtima• ela.eti ....... ...._ 

Sir Samuel Doar, Saylav Sıfatile izahat Vermiş ve Bir Harp Karşısında Babetl•t••'•• 1a1eb1a1 •ne 

Eli · B J e· e ld K 1 f•k•t kome1 •oı•m• ...... Ingilterenin, en ağ ı ır a e a mıyacağını Söy !emiştir. oıdaı• ıçın a•••• ·-·· 
Parlı, 19 (Radyo) - l..on· ılf bir kalabalık H elçiler lo· lldfa eden dıtlflerl bakaı Slr gldbımea lal ceaab 1ayla•lan cet olmadıl••• karar 

dra'dan haber •eriliyor: caluıada biti• elçiler huaı S.mael Boar'claa batka bltla tan" ... • tlddetle alkıılaadl. nrllmlıtlr. 
Anm kamanıı, bagln 6gle· balaaa1orlardı. Ba daram, top· diler bekaları. beraber kama llaa• mlteaklp celM atıW.. Ba anlık lfıbet •ıll:ilB 

den IODra toplınmııtır. Ba top· laDbDID fHblAdellltnl gGtte· ra7• ıelmltd. Blru IOlln Slr Glrlltl o bdar ook idi ki, llabet blk6metiala ,. •• 
laaıı , pek nadir gGrllen top rt1orda· Celee ataldaklaD bina Samael Bou, tayı.• •faille •1ı..taı blrMrlerlle git laaUe _..., ftnllt. fabl •I 
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Çin Hadiseleri Manasebetiyle: 

Çin Tarihine Bir Bakış 
Ve Türk Medeniyeti. 

Günün Tenv·azo Haberıerı 

Son gilolerde Çta'de yeefdell 
lr takım önemli bAdtaeler ol 

mokıadari fakat, biz bu yazı · 

•ada bu bAdlttelerln mahiye· 
nl ve bo hldfselerdeo neler 

•o-kablleceğlnl yazacak ve ırao 
llll'acak değlliı. Yalnız Tftrk 
jterlhlnl ara,tarma koramomozon 
neırelllğl t1rlbln birinci cll 
~inde Çin'e alt k181mdın alın 
:••ı bazı notları kaydedeceğiz. 

Çin; ( Ooblr milyon 11eksen 

' bin) kilometre murabbaı ge 
1 
aitliğinde, (440) milyon nft 
fbılo bir memlekettir. 

Coğrafya ırk ve tarih bakı 

auDdan bir ilk gösteremez. 
k' Şimal ıınuları büyOk S.:dde 
F.ı.ıyanaa, ıark vı oenobo Çin 
ı•eutzile, garbı da Seçuın dağ 
)adle çevrlleo parça Dili Çlo'dlr. 
:luçorya, Mogolyı, Çin, Töklll, 
nbet lıe yabancı koloniler ma 
•1a1yeılnde Glkelerdlr. 

Aııl Çfo; Sarı ırmak (Boao· 

1
Bo) ve Gökırm•k (Yan·çe 
Kiyan} la birbirinden ayrı iki 
'61geye bftllnlr. Sarnrmakla 

"·--aaa kollarında• Akçay n 
dllerlala tetkll elliği yerlere 

1 
tCla'ln Şimali) G61urmakla Si 
Kiyan çayı Hdllertnden tefek 
• .'lll eden yerlere de (Çln'la 
Ceaubo) denir. 

• • • 
Terkler,. ıkllmln değltmeıl, 

anklık ve kıtlı~ın glulkçe 
arr•a11 ylsGadea aaayurddan 
ayni~ 'H yer, yer ve k111m 
kuam daha nrrmll ıopnklar 

V..llk lçla elYerlfll gGrdelğl 

yollaıa tutarak medeniyetleriyle 
'8111lter d~rt bacap yayılmağa 
..... dıklan z1maalarda Çin'e 
lbmltlerdlr. Çhı'ln ilk aekeaeıl 
at ayn ırktın terekkab tıtmlt
Jlır. Bunlardan biri ye611 halk, 
llekl de Orla Aeya'dan ~elerek 
-let ... t.nı teıkll etmlt olan 
llledenf7etçl rAlımclrleT zflm· 
temlcUr. 

Çin; tarihin ilk gtınlerlnden· 
tJterl TClrk lllertaden ardı, ar· 

ketııitmelllzbı gelen akın· 
lan uğramıttlr. Şimali Çin'e 

he, TGrkler en eakl dnlrler· 
Aleaberl hftytk topluluklarla 
J911P yerleımlılerdU. Çia'Jıa 
.ptbındall vllAyetlerden Kınm· 
la milyoaluca lnııan hAla bo
aalmamıı T4rkllklerlnl sakla· 
paaktadarlar. 

• •• 
(18,a llyual tarihi 1.a doğ· 

.--ı• iç bin yıl kadar lhıce 

im ılrea bet imparatorlu 
ile bıılar. Banlaran en 

1<~•* da birinci lmpantor 
BI) gelir. Çln'de bDıGo 
ladle 111 bir de•let karan 

imparator Kanıa •tliyednde 

l •al yan ']arın 
75 Numaralı 

Çin'<!e cereyan etmekte olan Resmi Tebliği.. 
lıadiseler miina~ebetiyle.. . . • • • • • 

doğmahm ~e TlrklDL •o Romı, 19 (Badf~ - ilan· 
lruparator denini taklb e .. n ıal BadogllD, 75 •mar.&. reı.ı 
Oç ea1A1enln korucular da Türk tebliğinde diyor kl: 
idiler. Keu bu 6ç e6llieala Muhtelif cephelerde bfde 

şayan hiçbir hareket olmamıı 
halife bırak mı yan ıon hOkOm· 

tır. Y aloız Takaze kıyılHıoda 
darından aeora Tin Sin ıOIAlesinl balou.n ddfman meullerl, tay · 
ve Çtode ilk defa ılyaeal vah 

detl haiz bir imparatorluk ku· 
ran, Hurafeler ve Hurafecilerle 

çarpıen, yazı n hırf lnlull· 
hını yapao, 111eılaur Çla meddi· 

nln bıntıt olın Çenk Te dola 
yıılle Tfnıla 411eıi de Kansu 

bölgesi beyliğinde bulunan 
Tllrk kabileleri menıopların · 

dandı. lıa'nı• doiotonan içti•· 

ca asrandan ıonra Çin ayra 

ayrı Tark devletlerlnlo ve 

Cengiz oğullarıoan ve 1644 

den 191 ~ ye kaiar da eedlııl 

Toogurlar olao Maoçoların lda· 
reılnd., blmııtar. 

Çtn yerllıinl tat dnrlnden 
çıkararak medeniyette lnkleafa 

eevkedenleı Tftrklerdlr. Çin 
edeblyahnın en yGkeek dHlr· 
lerl TGrk ıaltlelerl zamanlarıdır. 

Rasim Egdemir 

Berutta'ki 
Gizli Cemiyet 
Bir Çok Italyan Ko
lonisi lsticvab Edildi 

Beraı - Glsll oe.ayea laak· 
kında yapıla• talaklbl -
ıaf balanaa geltalfdr. Baadan 
6Doe h bil~- efbl .. 
cemiyet bir Anb l•pn•torlağu 
karmak hl1,.ılyle tetekkll et· 
mit pr.alDIM a. bG gayeye 

ermek için bllr çok tedlilı kokaea 

eellften me•deter kof••ımr. 
Cemt~t h•kkuıa. tlmtl iki 
cephMeo teMbat yapltmabdn. 
Birisi mtlıaadeıls eelld'9t m· 
mı\. tkhıcld ae blkllmet dar
beli JıHırlamak ve dahlY em . 
niyeti lhlAl etmek. 

Kuvvetle •Gyleadljlae cöre 
oeımlyetln kuralmuuıda ltat. 
yan'Jarın btlyGk roll •ardır. 

İtalyan koloaWndea bk oek 

klmıelerln de tahkikat hakimi 
tnaft11dan llllcnb edilmeli 
boaa teyld etmekledlr. iller 
tnaflao Rlyak h.rltaıının aı· 

km t>lr kıymed o1-•A• .ıı:a. 
nı harbiyece yapılan letklkler· 
den anlııılmıt n hskayı ya· 
pan mDheadlı ıerbeıt bırakd· 

mııtır. 

Yeni Çek Kabinesi 
Prag 19 (A.A) - Bosda 

yeni kablaeyl ayni elemularla 
tetkll etmlı •e dıt itleri ıtaaka· 
hAım kendi Oserlne alm1ttır. 

yarelerlmlı tarafından bombar· 
dıuıan edllmltılr. 

Lf eeyell mıntakaııında Gora 
lıa)d'cle Uı&lva .a.mek tar&U• l•· 
ıh ol ... n vll!yetle Kerlegoyi· 
yl eh ihtha eylemek Gzere lh 
daa oluaan 8ol11ey vlltyetl İ4alya 
krala batolJla lenyt htllune haş 
lamıılarder. Bu mtloaıebetle bO 
ydk tlnnler 79pılcmfhr. 

Italya'da 
Senato 
Toplandı ve Kont 
Ciyaoo da Bulundu 

Roma 19 (Rıdyo) - Senato, 
celeelerlae dnam ederek bir 
tnım yeni kanaalan kabu\ 
etmlıtlt. 

Son celeede tyu uıları 

keadllerlal• H Ailelerinin, öl· 
mit olaa cedlerlnta madalya 
ve nl .. alanaı hDkdmete ver· 
mltleratr. 

Meb•aua da .... kerelerine 
Mft• ederek, gtsU Wr celeede 
35 karaname kaltal etmlttlr. 

Koaı 0700 mecHee plmlt 
n hal• larafıadaa ala.atlarla 
b•-•fbr. Ba ef'bede ha 
rlçlekt ıa.1,.. mekteplileri 
lııakk11ıda mlukere Ye •öna 
bta&. y.pe ...... r. 

M. Benes 
Tebrik Edilmektedir 

Pette 19 (Redyo) - Peıt 

Wılap M. Beoee'ln ÇekOllo
nkfa oamar relıllline •ntibab( 
dolayJll'-' Detretlljl bir yUMia 
u.11. Beau'•n ... edil llJllle· 

tlnha ~-•••r• ... ..,..aen 
...__ ... bh-tdl•'*acağı 
mallıadL"kwbırr • ., •allae~tedlr. 

ı.a...... l~ (Osel) ·- il. 
Benes"tn clftlnlr rtyultne intl· 
hain ber tarafta ip teılr yap 
llllfı '-•Y etllıiısıh-relerl eına· 
11nda bu laılhab •evıoobahlı 
otmuı, kendlılne telgraflar çe· 
Umlttr. 

Aydw Balkeviode 
Aydın halknl yOnetlmkurula 

din aqam llbayımııın husu 
rlle toplandı. Bu toplantıda 

tubeledn çabıma protramları 

n bDDlaıdan tlmdlye kadar 
b8tanlanlar berinde kODUf· 
malar yapddı. İJbayıaus halk· 
evinin çahfmalanna yakmdaa 
tlgtleaeıek her tada yadımı 

ndetmltlerdlr. 

AYYARE SINEMASI 
51 TELEFON 3151 

'llagıa IUt 21,16 dea ldbaren çok ıcıvllen, kahkahalar krala George1 'Mlkoa'aa en glsel 'filmi 

Para l(ralı M·ııon 
Fransız.larm meşlıur "Commte obbgodo" aperetinden iktibas rilen büyük şarkılı komeJi 

Bu f Um Parlelo meıbur moda ear•ylarmaa ve bOyllk barları oda çnrlldl~taden en ıoo modı 
tanleıler teşhir edildiği ~lbl Parlı eglence bajatlnın H parla kibar Aleminin lçylaltrl de 

canlı bir ıurette göıtetllmlttfr. 

A YRJCA • Fokı ( T6rkçe e6•1fl dClnya lmberleri ) Mlkl ( M~I Ue 
• Kin~ Koag kaı eı bqıya ) 

Seaaılar her gaa 15-17-19-21,15 Camuteıl lS 16 talebe ıemu panr i3 de lltH •~a•ı 

Bugün Çok beğenilen Bir Aşk Gecesi Sen t1eı. oa.rak 
çok alkıılana• g6atertleaettlr 

Hükftmet, Bütün Maden 
Şirketlerini Alıyor 

Ereğli Şirketi MurahhaslarJ 
kara'ya Geldiler 

An· 

Aabra, 19 (Gael) - Tarklye'de bulanan bAtAo maden kö 
marlerlnl i,letmek için reokll edilen tltketlerio idare ettikleri 
madenlerin devlctce aatıo alıomuı kararlaştırılmıştır. Ereğli 

tlrketl morahhulah Aokaraya gelmi' ve ıataı mftzakert:lerlne 
baelanmıetır. 

•• 
Kamutay Müzakereleri 
Türkiye-Rusya, Tilrkiye-Yugoslav
ya, Bursa Ovası ve Ankara Suyu 

Ankara 18 (AA) - bugla Fikret Silay'ın beıkaolığmoda ya
pılan bmutay ıoplanlııında Aaklra eehri içme ıoyu itlerinin 
tamamlanm111, gençlik parkında havuz yapılmuı ve Bora• onıı 
ııllball ltlerloln blllrUmeal baıaılırını gö4terea •e hanlara ald 
tabıl11tlara ihti" eclen kanon IAylhalarlylc hudutta çıkacak fh· 
tllU larıo tetkik ve hılllne aid Tılrk Roı mukavelesinin iç ay 
daha aatllmHına etd kanooau lkloel mflzakerelerl yapılarak 

kabul edllmiollr. 
Geae bu toplantada bakdmetlmlzle Yogoıluya kralbğı arHında 

akdolanaa adli, medeni ve dcar\ huıaılarda karıtlıklı mflnaıe· 

bellere dair mukavelenin tudlkloe ald bnonon birinci miza 
kerell yapdmıfbr. 

Dün Avam Kamarası Gü
rüliülü Bir Celse Akdetti. 

•• 
•lqaWllyor._.. Ba Milada, 
.... •1a.•lu, oıardeldan yer · 
dee eordalu: 

_ ................. ,an 
petrot .mt.rgo ... tıott4'11~ ••· 
tirde ltaly• bııno haımane blır 
hareket telAkkl edecek ve bize 
harp llAa edecekmlf. Bu ha 
herler için hftkdmeUen luhat 
lllerlı. 

Ba ıoal e11nfne Str Semtrel 
Boaı • almıı n klreaye 
geleNk ıu.ları IGy&emlfllr: 

- İngiltere, bir bırb kor· 

kaılle ••ıı b11•ra •gHdAr. 
Farzı mahal olarak ıôyledlğlnfı 
gibi İtalya bl•e harb açaeek 
oe--. e11er1m1s1 b.f•,....,.. 
dl\lla-. il• de harbla maka. 
bele elmeje hazırız. Bilmeniz 
ı....ı.r ki, ltalya bl•e ••I 
111rette llladıarb edecek olar•, 
mltecarlı yerlae geçecek n 
batla devletleri bl'fl•ada b•. 
ltcakbr . 

Slr S.mael Boar, lsababna 
devam ederek, Ulmlar kura· 
maaDD teklif 1 ile Fruıı• bat 
bakam M. La•al'le blrllkte 
ltalyu. Babee ibdlAfa hakkında 
bir ..U. projeli taulm etdkle· 
rlnl ve ba haılllla İaglltere· 
Fran1a al'llllncla mltterek bir 
tekilde hareket edildiğini, ba 
ıoretle banf8 hlsmet etmek 
lıtedl~lal ve dlnyayı mltee11lr 
~den bir bAdllenln ortadan 
kalkmaıı arzaıondaa batka bir 
emel beılenmedlAiol ı6ylemlt, 
ha proje ile laglltere'nla rlcu 
etm1t na•arlle balnlamıyacag1Dı 
l .. ve eJiemlfdr. 

Slr Samael Hoar, bu ıôılerl 
eöylorken bfttllla trlbtlıılerden 

ve •aA cenıhtm ilcldetle •lkıt 
laaıyorda. 

Eeld dıt bakanı, alkıt keall· 
dikten ıonra ıöztloe devamla 
aedl ki: 

- Petrol ambagoıu mr.ıı'~le 

ıtnde Franıa ile aramızda bir 
ihtllAf baıgöalerdl. Fran11, lıat,a 
ile fazla hozaı ak tetemiyordu, 
hatlt bir urb IDhVl'llnda ~se 
alalr olmak lçla ••ılda da bu· 

lumayor•a. Bls l1e1 kendi ba 
11••• barba gfr•ek meı'all 

yetlal Gserlmi•e alamuclık. 
Slr S...el e .... ba a6slerl 

e6ylerken mobıfa11ktrlar, gnze 
~arpacık bir şekilde aaablyet 
gö!terlyorlardı. 

Saylnlardan ( Atler) ıöz al 
mıo, etki dıt bakaaı Slr Sa 
ıaoel S,,.'ıa verdiği izahatı 

kat f g6rmedf~nl, başbakan 

Balddn'ın, tatminkar iBalaıtta 

balanm ... nı veyabat ta iktidar 
mevkllnden çekllmeeinl lele· 
111f1tlr. Bua11n ftseılae başba· 
*an JI. ıBel•tin, 4'GrlftJe gel· 
mlJ ve loglllere htlktimetlnio, 
ıauUa pcojeilal .k,Oat dpa$ içi• 
ht•ıettlğl mecbıırlyet hakkında 

lzıhıt nımlıllr. Bıldvln, ıOıle· 

d11e detamla tonlara ıGJNlttlr: 
- Utaelar karama GelMliade 

mee•aı eldoğomıa.a uaa&taamak 
ü.ım4l11. Bls, diğer dnleder 
gibi bu bGyGk mGeneeeye her 
ıaretle b'Abyı•. 

Uhular karamandan g•yrl 
bir poletika talrlb ettlglmls lak· 
dlrde buaaa arkuındaa oabeak 
btdleelerln akıbetini hiç klmıe 
takdir edemez. 

Batbakan bundan 10nra eıkl 
dıt bakanı Slr Samael Boar•ı 
mldafaaya geçmlı •e demltdr ki: 

-Veıaltl aakllye flkdaaı do 
layıılle Slr Samoel Boar'la M. 
Lual araıında Partı•te cereyan 
eden mlukerelerden haber ala· 
mıyordum. Pazarteıl gllııfl, bir 
mektab aldım ve mea'elenln 
bltmlt oldoADD• matalli oldam. 
Bjltabl, Slr Sımael Boar'la M. 
La .. ı araeında talHrrGr eden 
ıekle aab çekmek mecburlye
llade kaldım. 

Biç tahmin etmiyordum ki 
batkaohğında buluodağam par· 
&lala be aerece ılcldotll ltlr•· 
zına maraı kalacağım. 

laglhere'ııJn •lyaıa11, dl~er 
devletlerle ber-ber kollektlf 
bir ıekllde hareket etmektir. 
Boaa koıktoğamdan dolayı 

ılıe ıöyleaılyorum. M,ak .. dımız, 
almlar .aoeyetealal kanetlen· 
dlrmekdr. 

C. Bnyar 
• •••• 

Dost Devlet Artist· 
terine TeşekkOr Etti 

AÜaN 19 (özel) - Elma 
mt Bakanı Celal Bayar, d 
ak11am Moıkon'da Devlet 
yatrosuuda, Tarkçe izahat v 
rllerek oynayan Karmen op 
raaa dolay11lyle1 Devlet artt 
lerlne teeekkarlerinlo lblAğı 

Moıkova b01ftk elçlmiz ZekA 
den rica etmletlr. 

Kız San'at ve 
Dikiş Okulları. 

Ankara, 19 (Özel) - K 
aan'at ve dikit mekt.,b1erl içi 
K61Ulr Baka11lı~ınca bir tal 
raatna1De baı11rlıumaktadır. lJ 

talimatoameyr göre ilk ve or 
mekteb mez11Du olmıyan b 
gibi mekteb •e yard mlda 
leri imtihana tabi totulaca 
ludar. 

Yozokler Uokô 
mele Veriliyor 
· Roma, 19 (Radyo)- Ktlçl 

bir şehir ola• Poaılmlya k 
ıabae1Dda dtlo ltalyan kadıala 
ylsflklerlnl .erdikten aoaN 9 
kllo allan, 2'0 klln gtl•lt 
2 bin kilo demir vermltlerdi 
Roma'da ılmdlye kadar 25 
hl• ynzDk toplanmıttır. Şi 

dly~ kadar toplanan ahın mi 
darının ağırlığı 10 to•dor . 

Veznedarı öldflrenl 
den Biri Daha Tutul 

ı~ıaobul, 19 (Özel} - Gal 
ta postaoeıl nınedan Bftıeyl 
HlındyO taammtlden katlede 
terden Yunoı O rkilp'te nbıt 
ca yıkalanmııhr. Yakında hta 
bal'a getlrllecektlr. 

Belgratta Talebe Gre, 
1111aubol, 19 (Radyo) - Be 

gr.atta tlnlverdte talebell gre 
llAo etmlt sab• ile .aaleb 
aıuaoda kanla mCllade~el 

o'muflur. 

r 
Gençlik ve [de 
biyat Sahifesi 

Gasetemlsla ytnl •t.Aı it 
eahHe, yanakl •yımıHadar 

Orada, blroo'&: edebi yas• 
ara11ada arkadafaaH& lr 
ftazar'ıa cla glsel bir parça 
ııaı bulacak11nı•. 

Diğer devletler blslmle 
raber gelmeden bir harp çı 

ıa ne olacagını dGılnlyoru 

İıterlı ki, 10n defa olarak ko 
lektlf konetl himaye edeli 

Zira akıl takdirde harp atetl, h 
kellen ev•el blse yalun bal 
nacakt11. 

Son bir aôylevlmde bey 
ettlllm veçhlle, behemehal ı 
yıpmak ltumdır. Zira 
rldlr. Baoaa için, ıladep it 
ma~ reyi lıtlyorum. 

Batbakaa bu eınadı ılddetl 
•lkıtlandı. 

M. U.Wvlndea .oDra O. 
ÇembeılAyn klreOytı çıkanı v 
ulmlar .kurumunun p-.kı 

g~re hareket etmek IA•ımge 

dl8'nl ileri ıtrrqlftQr. 
OdeD ÇemberlAyaqa 10nr 

l>lrçok •ylı•lar ıôs llyleml 
ludlr. 

• •• 
Gazetemizi makineye 

ğlmls dakikaya kadar ava 
kamaraıının, Baldvln klbineı 
ltimad reyi •erip YefDI • 

hakkıada hiçbir haber gelm 

mltd-
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Italya'da lç Du
r.um Ne Halde? 

• 1 ••• 

llfflya-Heba learl» araıuıu.al 
siyasa bakımından teı"ik edil· 
melJ.e 68faher~ #Jarb clalayisiUı 

lıalyaıdaki iç durumun nasıl 

olduğunun gö:den uzak ıutalmu, 
man da gerektir. AşaRıda ya· 
:ılanlar, bu dnrumtın nqsıl 

oldugunu anlatıyorlar. 

Halkın vasiyeti 
Şe•k ve it.1ecan yalms sahi· 

ridir. Netice itibarile, eon harlu 
görmeğe yaıları müeaid olmıyan ve 

'kendilerin• ıelecek harbı göklere 
çıkarma iti öpeth fafiıt paçleri 
hariç tutoluua, İtalya'da wevk ve 
heyecan yoktur denebilir. Sinema· 
Wda Mıiuôliai'oin g6iiiidlfil ve 
aakert geçit alaylannı anoak. birka9 
kiti albılamaktadır, Daha yatlı 
adamlar •e hattı bunlardan fapst 
roaetioi tapyanlu bile, hnıaat mu· 
bavoreler Mnaıulda Habct mace• 
rasınuı kendilerine delice bir ceaa· 
ret gibi görüudüğüııfl açıkça itiraf 
etmektedirler. Mu110lini'nin barba 
giden koeal&nn1, ~ullannı ve 
eeTgililerini ceuntle 1e1'mla111ağa 

cpkarchit kadıiılar, MYdikleri kim• 
eelcriıı karp1aftıldan tehlikeleri 
dtljillldflkçe pek eevinmiJorlar. 
1orkwıç bir vaziyette kalmıı olan 
tacirler ve otelciler hoınud değil· 

lerdir. Birçek aker ve memurun 
balandap Roma'da bile netice 
itibarile herk• barba muhalif tir. 
Mazaioi ve Garibaldi'nin demokn· 
tik aoaaelerinin heııüıı canlı ol· 
da&a Ceoeve'de ve bütün 14gorya 
kı,Uannda bu muhalefet tabiatile 
çok daha kunetlidir. Napoli'de 
ve cenub taraflannda bulunan halk 

gisli gidi ıöyleamtıkle bttaber devlet 
adamlannı alkıılamaktadı'r. Hemen 
hemen her tarafta ltalya'mn bir 
felüete gittiti auıiliyoro 

Roma'da halkıa billeriai iyi 
göt&erea: bir hikAy• ,gialiden gizliye 
anlatılıyor: 

Boğucu gazlar mes'elesi için 
ebper olarak Romı'ya gelen bir 
Framiz ~myageri, Maaaolliıi tara• 

fıadan ltıbol eiileoeği V eoedik 
urayına gitmif. J.>rofeeör; Maitoli· 
Diye takdim edildikten aoma. Daçe 
baDu yanm saat kadar ayakta 
bekleterek birtcylerle meıgul ol· 
muf, Nihayet baııaı kalduarak 
profesörü gören Muuolini, ona 
ıormuı: "Elı kunelli ve ea teh· 
tikeli gaa baagilidir.?,, 

Alim ıa cevabı ftl'm.İF "Kilİ• 
aelerde yakılua güalükl.. 

Şllpheaiz bu .. k'a belki de 
bir etsanedeD' b.fka birıey değil· 
dir. Bununla beraber epi manidar· 
dır ve halym 'lan bplalDlf olan 
rahataazhk hiseiai iyi ifade et· 
mektedir. 

Nev RepGblik·Nevyork 
iç durum ve diplomasi 
Aitlatmashk ne ttirltl bitene 

biuia, Fn....,.halyao aBlqmammı 
çöplüğe atılmağa liyik kof bir 
formill haline gelmeaiaden korka· 
labilir. halya yenilitee Anglo · Sak· 
eon devletleri& boyuaduftJio alaıu 
girecektir. Galib ~lirse İngiltere 
ile banfllabiliefttir, ~il illti1'8r 
Albi1on ııiaei Ye hain görüomlıae 

d~ politikuuııa devamhlıpuıa ve 
inadının, kendi kuvvetinin yeni 
bir deh1iai de göıtermiıtir. Görü· 
ntııe göre İtalya 0Resmiğ Franu .. 
yı kendlaiDi yalan yanliı ilaıidlerh 
nauup.Mıı clOlayı hi91ir zaman 
af fe&lllİJecektir; karareaahk. zaaf 
ft korbklak .. aiyı11da bir .... 
zeret değildir. 

Fransız ıeref İDİ brtaaa,t üeo 
dimizi biraz idame ettiren birteY 
varsa o da, Frama'oın her tara· 
fıDUD. hllıi61M1e karp yapdu 
sClld pro&eatOlaıdJr. 

Fqilt putili. fD öc gddflcii 
eöaleri ıatıyan leTbalar baatırlDlfbr: 

"İugilia'Jerdea hiçbir oey. hatıl 
dOl&lak töaleri bile ubD almayı• 
ıııa. lıbllann peraum altuala öd• 
yoraa. Doelluk eöaleriai ite kam· 
masla ödedik." 

Birçok ma1...ıar3. hemea 
"lagilisler,, lr.elimetinin yanma 
°Fnmıalat,, lr.elimeai de konul• 
m111tur. 

Öf keleamiı olu ftalyım'lara 
banludan dolayı kim eitem edebilir? 

Zaten Berlin'de M. l!'ramun 
Poa1e ile M. Bitltr aruuıda ya• 

HAS.ERLERİ 
DOşOndflkle • 

Tifo Vak'aları Ve 
Yamanlar Suyu. 

Çoeok Mlrıeate kM 
bayram te~rlkl ye JlfauJ 

Yftzme Havuzı .. ·nun Sula· ıa1•n• kuramıverm,ık, 
• "1' l••l•daflerın dabı geoit M 

K d ı 
in 1ı•ı•k n.efı• bor . rı )'11D Isı ı acak. yerine ıetlreceklerlai 11111 

V yor. 

Bakteriyolog, Kimyager Memduh Say "Y &• 

manlal' Suyu En GOzel Sudur,, Diyor. 
Yamanlar 111711 hakkıada ... bab;oJmamat ollan. Ber 

malitellf .. ylılır el'•n .te..m ftklt Vem •• 0.-•la be 
etmektedir. Son samanda gö· lecllye aulan. yarın Halkapınar, 
ralmlt oleD .._, nk'..la11•• M• il" Mr Şa..a slhl dalma 
bu ıadan ileri geldlğf de bu bir dedi koda mnıua, dalma 
taylmlar aneıad9chr. Bir mahar· bir •akit 'eçlrmek menou or· 
rlrlmls din lllmyager MemdBb bhkta deftn11 eder aarar, ba 
Sa1'ı g6rmlt. uayıp pdea ba •lmrey• tlllıU Ymaaolır da 
ıoyla n dedi. kodularan aebeb ka11lacaktar. O da yeni bir 
lerl hakkında mahlmat lıte me.na tetkll edecek n etmlı · 
mltdr. Memduh Sıy; guele· dr de .. Tabii yeni oldugo lçtn 
mlıe 111 lıabatt vermlıtlr: al4ka da o derece feılaclar. 

- Yamanlar ıuyu gerek Eaaı ltlbaılle Yamanlar ıa· 
membaı •e gerek eehlıde lale yaıamı batlangıcuula beD de 
terıı ltUtarlle ıayanı emniyet moarıı oldotam bılde ıtmdl 
bir 111 eti>l•n.ttillr. Son. •· banredl ta•l•tiall9clıan aado 
manlarda çıken ıaylalnın •· looıbUlrlm. Zira ıo IAeml 'fe 
beblerl lkldlr. klmyeYI bin•• hth.ırlle fzmfr 

8&1; ba mMalmde ber Hman 
görftle11 tifo Hk'ılarının görCU· 
meal, lklac:llf de blılm.- llUlb4I 

olan ıahlf Heri mlıln bllhıua Ya· 
mulllr 1111:• haUillildakıl tel· 
klklerlml•ia ayni amana le• 

dlf e1meatdlr. 

ıahallllll ·Ş•l mlıt•m olmak 
ftsere bepalne faiktir. O halde 
"Haılıde temlıllk M plıllA( ile 
mlktan ....,..9eled •e•nahebe 
olar. Miktar hlbıer!le boglnlak 
lbdyaca IM.lipn ... heli~ kan. 
dlr. l'emlslllıı •e pblik meı'eleel 
lıı* foat b01alariaa PQll&ell n 
membalardan do~radan dograye 
kmpUlre edlhneel dolayıtlte te· 
mlz addolonda~o gibi defini 

-------~------ı~~~~~--~ Kftlttlrparkta Dnrt Havuz Ycptınlacak, Elek· 
tirik TeBisatı Yer Altında Olacaktır. 

Yeagaa ytıriH. bele4Hr.ece aeyalultlade gGrtleil M0tkon 
yaphTaleak otnı K6lı8rpnk kapab ytsme hına• Gnaek 
• 11• 'bir amanda a~açtandırıla tatalmek ıaretile yaphrala· 
mkhr. Belediye fidanlığındaki oaktır. 
fidanlar yetmlyecek olaraa, YOsme anoaoaon ıalera kı· 
yakın vlllyetlerdeo fidan getl · pa lluıloriferle 11ılalarak ylz 
rtUecektlr. Klhlrparkın 96se geçlerlD kıı .. yas faallyelte 
çarpacak Jerlerlae llkebom bulonmıları temin edilecektir. 
·~•olu cllklleeektlr. Yeni paneyar yerlade n kCU· 

Parkta ıtadyamdan enci, t6rpak içinde 11rıca dört tane 
hant ilk it ot.nk bpalı yft•· havuı ine- eltlrllecektlr. Bu 
me hHazu ile panayır yeri havuzlardan blrlıl Atlna'dakl 
•Gcuda getirilecektir. b6y6k hna1 pllnıaa gere yap 

Şarbayın Moıkondald etld uralaoak •• geceleri elek&rlk -------
Ekmek 
Ucuzluyor 
iki Nevi Ekmek· 
ten de Tenzilat Yapıldı 

Beledlyeee yıpılaa retkik· 
terde bo~day 'fe oa flaıkrlnde 
teaeszll oldo~u aalaıılmaı, 

birinci H ikinci nnl ekmek 
flıllerlnde 25 ter ••tim ( OMr 
pan) tenıU.t yapıl•tlM. 

Menşe Şaha· 
detnameleri Ka
bul Edilmiyecek •• 

•tıklarlle ıalu aydıolatılacektar. 

Bu havasler için Anapeoın 

Nsı teldrlerlad~a plUlu 8e· 
tlrtllmek heredir. Almaaye'nın 
pekçok ıehlTleriode yllaaae ha· 
•usları ympu m6blm bir mi· 
eıaeaeden de pl&olar getbtlle· 
eektlr. 

K.Clltlrparluı balanaa •• lı 
tlrahat edea laallua balfıdeal 

bakamından muhtelif yerlere 
hoparl6rler konacak, bir yerde 
verilen konferaaı •e Hire bu· 
ndan cDnlenebllecektlr. K.fll· 
t6rparkın içindeki H clnrın · 

dakl bulvarlarda elektrik teıl· 

&atı J"'flltından olacıkt1r. Yıl 

nıı gece aydınlık için beledi· 
yenin teeitıtı bnaf yapılacaktır. 

Fenaya llıam yok, 
n •lounımııın kapı11adı 

ba yaftalar aııladar. Fakat 
Alnl keka k•k• giden kir 
ldmlı, ba yal tanın dlblae 
lince, kapıya ılrtlnl7or. 

Bir yurddaı, din 
dl ki: 

- Çocuk ealrgeme 
çok lyi dlılnmlı, fakat 
blrtey daha d6tlndlm: 

- Nedir o? 
Diye ıordom ve f'l 

aldım: 

- Bayram için yapılan 
teıebbtıa, yılbaıına da 
edilemez miydi? Ne olar, 
batının ve hele 1ılbatı ı 
fozolf maaraf n larefl 
bu o~urda barcan•ydı? 

• •• 
Evet, ne 76kHk bir ce 

TC vicdan hareketi olurd 

çek, kamat. eıya, mleet 
teker, çukolat veıalre ile 
evlerimize koıarken, ne 

vardır ki, bir baba eli la 

ıc;ılmıyacaktar •e o gece, o 
köhne çatJnın altında, 

her akıamld ılnlımlt ae 
göI,elerl ıltreylb duracak 
o ıkf8m, blrçoAumus 
m•ıılırının bııında "TaU 
Demet w namı ahında a 
dolaıu para harcarkea, 

Halbuki blılm Yamanlu ıa.ya.: 
bakk..- J8PllA•_. tetklldilr 
mncad haıtebldarla ıllkadar 

değildir. Bir ıa; bir ıehlre l•le 
olandağo aman bunun muh· 
ıeUI m&nlmlerdokt tage11Gr• 
tant. tetklkı • ımet Ye ıoyan 

lui-aıa banlop bMalmadıA 
te&lllk wıe kontrol eylemek DRI· 

dendir. 

bir kntrolh de •~ olmuı 
temlıll~I ~ bh nman teıkll 
~debllfr anaedfyOl'OGI. Bfnne· 
tlee Y amaam mya lnlgtln IÇtn 
rçthneğe, iollnnlmap aallti; 
temüı bfr 111 •ennebllctllf Kiti• 
malttlı ıaylalann dla hlobfr 
etielİİllliyetf, hiçbir feDf 1•1· 

Ankara Tlrkoflt •erkeala· 
den ıe larlmt. Ttibf it .. INllDe 
plee bir mektupta hlhltrl~lne 
pre 6 Apııoa 935 ıartlill yeni 
ftrktY.,-Fraara enla11Da11 met· 
Dinin geç 1Gaderllml1 olman 
bııeblle 16 Eyldl &arlblnden 935 
tarllklne kıder eakl modll'fl 
Hadiye balb formlller ftsesia· 
clıBa ltaıı mea~ phade&a ... e 
lerhıla laDlılm we IUtlk edllmlt 
ol•aıu ul .. almııtar. 15 Eylll 
935. tullal.... 1 Tefdolenel 
935 talibhM a.Mr .W bmll 

Baronun 
Konferansı. 

• ıaraf teki yobul 

Y .... alar IDJD yeni 18111 
edllmlı bir 111 olma11 haaeblyle 
mahtellf tadlaWı mllllalalea•· 
elan, e.terden moatnam fMa, 
lalarla nlmaneler abp bnl ol· 
da~o bektertled tayin etmek· 
teylz. Bil..._ J8Pnldann te· 
elrl olup olmadığını, mecarının 
hangi noktalarda daha temiz 
oldoğano, hornlarda kalan bazı 
mnadın tamımlyle izale ola· 
nop olunmadığını ılnlrll •e 
hauaı bir ıorette tekibetmek 
teyiz. Binaenaleyh Yamanlar 
ıoyonon Ttfo vakayll ile hiç 
bir allkaı• olmadı~ı gibi Tifo 
çıkan nlerde de Yamanlar ıu· 
yo kullanan hemen hemen 

• 
yoktur. Sa oıeaeleal lıerlnde 

aiemlek~6tMea6erl b .. 
eaılyet Hrdır. G6a yols&ar kt 
lsmlr'de blr ıa meaelt1I meT. -pılan koautmalar- ltalya'da Ftaau• 
nın balyan doıtluğunu kaybetmek· 
ten dolayı rahatça teeelli boldugu 
ve Briyan'ın eski polldtMJna dliaa 
daği yol11Dda bir in&iba uyu• 
dır-..ır. 

Monpelye'de çıkan Ekler ga• 
seteeinin Roma aytanndaa 
Fiaıler yükseliyor 

Ba ,.Wa b.flİMIUaberİ İtalyada 
toptan ticarette yilzd• 24 niıbetin• 
de bir ytlk:ialme olmuttar. 'f flk· 
.... 1-iı yıl &ıceW f ildne gön 
ya.de 27 fi. bUe b'111memntıdlı-. 
Son samanlarda perakende f iatlu· 
de, fapıt partilinin yibelitiD 
öaüae geçmek I~ çok gayret 
urf'elmeaille rapa. artırmaya 

dotru açık bir temayill Tardır. 
Tabiii yabacı memlelr.ederdea 
getirilea mallar, ftalyaa aaaUarma 
göre daha kanetll bir tekil• 
yGtaelmettedirler. 

ltalya'da et fiatleri n bilbuu 
daaa eli temmasdaaberi AN ya• 
karı ylzd• 50 niebetiad• yflbel· 
mittir. Buğdayın fiati yüzde 20 
niabetinde artmııtır. 

Temmmda 85,5 olım toptan 
f iall•r encliei timdi 103,4 dir Ye 
yübelmegı olan temayil artmak· 
tan geri darmunaktadır. 

Rayhı poıt • Viyaaa 

aadı yoktur. · 

Sami ~ank 
Dnn lstanbola Gitti 
Trabsoa g&mrlk ......... k . 

l~e atnmtı ohm' tebilmla
glmrllk baımlldllrll Sami Pallk 
dfta Et• nporayle İllaabola 
haııeket etmlt nparda .. 11 
mm•lnl Sedad Erim ile l.plS., 
Yanan ve Çekoılonk konloloı-

ları, hukuk lıltrl modlfl Dili 
ver, lthallt Ye diracat glm 
rlka.d midir •e mematlan, 
glmiıılk muhafau alay kllman · 
danı lıhaml, tahmil H tabllf.e 
lılert tefleri, gftmrlk komi .. 
,_cular blrUll heyeti, aaaarl 

aUl~ N•-. •us. CDIM· 

rlyet merkeı, emllk ._..._. 
Ue Tir kof lı mldll manini, 
blrook dottlart Ye llleler laft. 
fındlıa yaparcfa aprlanmıttır. 

lılıadlılae TC refik•na buket· 

ler ••rllmltlir· ----Yunanlı Emlllri 
Din mllH emllk dalredm.leki 

utıt tomlıyonnnda Yaaah 
emllldaden 23 parça uta .. 
.- 1 ... 9 ,, • • .... 
bir lımı ga7'1 mClbıdlr. boao· 
..,.., utıllDlflaa 

6urtmea _ ..... IUllk 
edU•lt. ol• --.e ..... .,..,.. 
••hı•• illi ...., ... ..... 
olmak lwe kabn ••il• ,. 
Bakauler kurolo karHll• ... 
qfat 1wtme.fll1. 

Kuşadasındaki 
Tarihi Top 

Ka .. duıacl'a bulanan terlhl 
kıymeti hm bir topun mahal 
llnde halka 'fe mekteplilere 
tqhlrl manlıi g6rllmlı H 

top lçln bir bide yaptarılmua 

..Wlkaen ita..... bJ. ..... •· 
hA•na blldkllmlıtlr. 

• Yılbaşı Hazırlığı 
Adtiye .dUrelerlada YıMtat• 

mlwet.dle ıabktkalı Hnb· 
Dın maameleleılela aılr'alle ..... •at ıMtr - ~ 
ym deuedlleaık ewnkıa taa· ............ "'-· 

...... 
Avalrat M. Nori'nin 
Konferansı Çok 
l&titadeli Olmuttor. 

Bnonan aylık konfermılı· 

rın din dtJ de.,.. eclHnilırir. 
sat 15',30 dı baro •ltnunada 
afllkat etki litro nht Mawtafa 
N.t'• •er .. l Mf ... erH 
Jtoaf9reaı •tldm, •takat •e 
mGnenerlerden • alab ... k bk 
pap diele.tı te ç• l•lfade 
•tmltlerdw. 

lloDlerlNllÇI~ alaıt.r IO~teıl 

aaıh.-n blaln •llletlerce 
bbol etll&mek' tlmere laeıırl••• 
liarl teae•ler kn•11 projeılnl 
•e bundan enel bu hoıalla 

Lttıey'lle y.pı&.a tı.ırltlıl .. rı, 
ticaret kaDCUN•GSDD be ~ 
taW hlkl•ledM a..a.t... H 

makıyeıe etmı-. ...... b«hln 
alaıler tarafından medeal, lfearl 
H ceul bakek ..-...- ka· 
•nlırm Wrlefdrllmetıl lçla ileri 
ılral• .... leıllrla aiular 
oemlfed tue6..- ba laaıaeta 
yapılan teıebblalerl Ye llıanaala 

elde edlleb ..alcelerl, dnlet· .... ............ 
uılaaaa •aım.,ı. Koldeıuı 

IMfel lilr"llüa ll'e dtnl~ibftd;, 

Balkam1S1a ea çok aeTdlll •• ber filim•• alkıta.dılı 

Joan Kravtord • Klark Gahle • Robert Montgomery 
Zetklae, a"f811oe, gGaelUll•e doyum olmaya btl7Clk bir filmde tekrar balaflalar. 

Kiralık Gönül 
• 

Framızca s6alıl bılyilk lcomedi 

AYRICA: Puamaat jarnılda ea IOD ddnya laaberlerl n Berlla ıeafoalk orkeeın. tanfmdu 

MAVi TUNA 

evlerinde yere ıerllen bir 
gının ClıtGode, bir parça 
ekmekle bir toAok 717 
beılanmıı bir iki aebıe 
ıından baıka blrtey &.alaa 
cattır. Ba mGthlı teHdt, 
olurdn, arkadaıımın f lbl 
ortadan kaldırmaı oın,dık 

Orhan Rahmi 

Ağa~lanma Faali 
lımlr'e yıkın rilAyet Ye: 

ıaba belediyeleri •la 
itine bllyft~ ebe'IDmiyet 
meitecflrf er. Bontia için 
dıH lrtltdlyeıt1n1n ffclialal 
a~aç f ldını ütenDnı~ dt 
dly'eath y.ptınca8• katti 
fala fldaa 11'11111 olh 

rllmektedlr. 

Melteplere YarcJI 
8.&kevl yHdım komk~ 

rafandan gereken okallan 
dım edllecegLden bo ok 
korama heyetlerinin yarclım 
kendi iyeleri o1an çoeuk 
larının aylık taabbldle 
baıka blrıey lıtenmemell 

llhen allkıdarlara blldlrllm 

Define Aranıy 
Y ancın yerinde S6tda 

yakinlncle din def ine 
..... tk Pi nkte kadar 
ıey bolunamamııtar. Baga. 
araıtırmayı deHm edllee 

Setiad Erim 

Bir ôlllm 
ı...nw, 19 (Gsel) -

•lella camureld 78 Jetllf(~ 
6lm6tttlr. 
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Ateşin Hakimi 
Napolyon Bonapart'ın Maceraları 

BiRiNCi KISl/V\ - HiND YOLU 

1 
- Yani bet dlrektörftn ka· 
arı.. DlrektGrler gelmediler 
1 hiç?. 

l 
- flfçblrlsloln geldlllnl gör· 

'edim. 
Barrae ta gelmedi mi? 
Bayar! 

lı 
ı-
lqdı. 

Batb, batka? 
Parlı mnkl komıodını 

1- Jftno mu? 
l 

Evet, general! 

1 
Murat tı mı? 

- E'et .. Ayol zamanda kar· 
'Jılerlnlz 1 oaef ve LGıyen de 
1 
1ldller· 
1_ Ve ... 

Napolyon ıGzftne devam et· 
1 

11;,df; biraz ıoatu, gözlerini 
tlz'fn gGzlerlne dikerek: 
c - M. Şırl de gelmedi mi? 

1 

1
' - General, M. Şarl boraya 
L.ın İtalya'dan döodGğiloGz 
imandan beri gelmlt değildir. 
''N 
1 

ıpolyon bo muhavere de· 

1 
im ettikçe hiddetini kaybedl 
rdu. 

1 Oda bbmetçlslnln verdiği 
"fablara tamamen· lnınmımıı 
makla beraber kar111nın bo 
lpbelerden uzak kalmıeıoı 

1 
•ediği aılkiirdı . Çankft Joıe· 

~I seviyordu. M11mafth bir 
ıl dabı ıormıktın keodlslnl 
ımadı: 

- Ben yokken borayı tOp · 
ı ll hiçbir kimse gelmedi mi? 

Evet, general .. 
Kim? .. 
Kırk yatlarında, hadden 

ıla iri, ılyah btr mıoto ve 

dakl1rını kadar geçmlt bir 
pkı giyen ve bir gözO bığb 
ılunın bir adam .. 
- Siz bu adftmı göıda. 

lz ma? .. 

- Ben görmedim, geoerall 
ıpıcı Şarden görmQe! 

Ne istiyordu bu ıdım?. 
Bllmfyomm 
Kimi görmek lıtemlt? 
Hiçbir klmıeyl. Sadece 

nerıl Nıpolyon'un seyahatten 
ınab dönmediğini ıormuş .. 
rden de bittabi "Hayır" ce· 
hını vermlf. Avdet tarihini 
renmek için Adeta 11nr et· 
le; kapıcı blhoedlğlnl bildir · 
it. 
- Şarden ılze bu ıdımıo 

nebi ılvesf nden bahsetti mi? 

- E'et, general... İngiliz 
reelle konuetoğono söyledi. 
- Emin misiniz? 

ı - Tamımlle gentırall Kapı · 

yı haraya getirmeme mfts11de 
ıyurulor mu?. 
- L'fizom yok. Sıbahleylo 

ı hoaueta malumat alırım . 

Lulz'fn cevabları, Napolyonan 
lı:ib edece~i izleri birbirine 

karıotırıcak mahiyette idi. Her 
ıeyden evvel, gizli l~ıkın f lrarı 
lçlı: uzun bir mGddet bıhıetmlt 
oldu. 

Do h&dlsenlo en bOytlk mı · 
nası da, ]ozefln' fn Nıpolyon 

tızerlnde bAIA bir ntlfuzo o\. 
doğudur. ]ozef in, Nıpolyon'a 
Terör ıaraf1Dd1n ldım edilen 
kocHı 

ltncmı 

ıodın 

idi. 

general Boarneı'tn kı · 

oğla Ôjene getlrdlğ\ 
itibaren teshir etmlt 

Veodemler kabıımını, btlUln 
arzusu hlllfına : olarak hAIA bu 
kıdının ndfuz ve tesirinden 
kartolmuı değildi. 

HAll yerde ve baygın gibi 
yatmakta olan Jozef ln'f Na· 
polyoo muhabbetle seyretti; 
kadın ha perfıan •e hareketsiz 
halinde her zamandın dıbı 

~Ozeldl. 

Nıpolyon Lulz'e: 
- Bını lAmbı tut!. 
Dedi. 
Lulz, kaçak maea tlzerlndeld 

abajurlu IAmbıyı tuttu. Nıpol · 

yon baygın roltlnQ pek gtııel 

oynamakta olın J ozef in 'f ku. 
cıldıdı, bir tarafını incitmekten 
eakınırak kıldırdı. Bu suretle 
dlSner merdlTeue doğt'a yll · 
rftdfl. 

Lulz de elinde IAmba Nıpol· 
yon ve Jozef lo'l tıklb etti; 
hepsi de NRpolyon'oo yıtak 

odasını nrdılırf 

Y ıta~ odHındı birbirine 
yıkın iki karyola •ardı; kar · 
yolılar broua renginde boyın· 

mıı fakat kıymetli tıbtalardın 

yıpılmıo ve gftntın mod111D1 
uygundu. 

Napolyon, h41i ıyılmıdığını 
aandığı kar111nı karyolalardan 
birisine yatırdı, bir bıo ltaretl 
tle Lolz'e gltmeılnl emretti. 

Lulz gidince, Napolyon karı· 

eının oıbzını bıktı; nabız gıy. 

rl muntazam idi. Kılblo hare. 
kederini de tetkik etti, bu da 
öyle idi. 

8414 Atıklık devrinden çık· 
mımıt olın Nıpolyon nabız ve 

ve kalpte.ki bo gayri tabiiliği, 

kendi lehine tel&kkl etti; bu 
arılık Iozefln gözlerlol açtı ve: 

- Neredeyim? .. Kimdir ora· 
da? .. 

Dedi ve sonra gözlerini Nı · 

polyon'un üzerine dikti ve 
ıaşklD bir halle, ya Hf, yını: 

- Napnlyoo!.j 
Dedi. 
Napolyon, bııını Jozef ine 

uzattı; fakıt Napolyon'da kok· 
lımık letedfğl gfllGn dikenin· 
den tOphe eden bir çocok en· 
dlteıt nrdı. 

- Sonu Var-

Aydın'da 
Haf ta T~zah Oralı 
Aydın, (özel) - Ulusal ek.o· 

noml ve artırma haf taamın 
ilk pazarına rasthyın DllnkG 
.Pazar gflnft Aydın okulları 
ellerinde ekonomi ve artırma 

ııarlarlle Hılknlne gelerek 
salonda loplanmıtlırdır. Top· 
lantıda ilbay, komutanlar, parıl, 
hılknl baıkanları, urbay ve 
kılıbılık bir halk toplınmıotı. 
Toplantıya halknl mmlkasının 
çaldığı erkfnllk marıı ile bıı · 
lıodı. Ulueal ekonomi n 
arta:rmı koroma brtkını Ha· 
hlsl Akıudoğıo, hılkeYlnden 
A vnl Denfz ve her okul.dan 
birer talebe bir eöylM verdiler. 

Haf tı mGnaeebetlle halkevl 
mftze ve sergi oubeelnln açtı~• 
tarım sergtıl her gao birçok 
Aydınlıltr tarafındın gezilmek· 
tedlr. 

Nazilli'de 
N11llll, (Özel) - NHllll'de 

ılbncı artırım n yerli m11lı 
yedi gtln bfttQn yurddıtlar ta· 
rafından kutlulandı .. 

Halkevl Onftnde bir tören 
yapıldı, bu USrende ırtırmının 
faydaları ve yerli mallarımızın 

değeri hı~kındı mate11dlt kon· 
feıanılar verildi. 

G,ce Halknlnde de (Ekonomi) 
hıkkında bir konf eranıı verildi. 

15 ·12· 935 pazar gftod ak· 
ıamı Evimiz orkeıtrHı çalarlan 
Söke'ye giderek garb moslkltl· 
nıslıranın klAslk eserlerinden 
ve ulusıl havalardan mftıekkep 
bir konser verdiler. 

Ortı okul muılkl öğretme· 

nlmfıı de (llk musiki Te ula11l 
moılkl) bıkkındı bir konferans 
•erdi. 

SGke'll kardeolerimlzln gös· 
terdJkleri ılAka takdire oayan 
dır. Balkevl baıklnını ılent 
teoekkGrlerlmlzt ıunarız. 

Orkeıtra heyetimiz yakındı 

Bozdoğan ve Soltanhfhr'a gl· 
derek konserlerini tekrırhya· 
cıktır. 

Mugla'da 
Muğlı, ( Özel ) - Moğla'da 

Ekonomi baf ta11 çok iyi geç· 
mittir. MOeımereler verllmlı, 
gösteriler yıpılmıttır. Bu iti 
bıeırmık için kuralın komisyon 
Ye mekıepUler çok çıhımıılar· 
dır. Ceçen cumartesi gClnCl md· 
ıımerelerle geçti. Orta mektebin 
11lonandı mektepliler tarafın· 

dın zengin procrımlı bir mft· 
ııamere verlldJ. 4koımı da gene 
umuma bu mft11mere tekrar 
edildi. 

Pızar gftnQ göıferller yıpıldı . 

İlk ve ortı okullar ellerinde 
yeril ınılları ve artırma koro· 
lanon resimli ve yazıla fıoleri 

olduğa halde ıehrl dolaımıılar 
ve oehrln muhtelif alınlarında 

ıöy\nler vermlılerdlr. 

Hanların yağıelı gitmesine 
rağmen mGsımereler çok kala · 
bıhk olmoo ve g~ıterllere halk· 
ta katılmıetlr. Moğlı bu önemli 
giinlerl çok iyi geçlrmlo ve 
yeni ıoy ekonominin ne dedlek 
oldoğuno bılkı anlatmıştır. 

Orıı okul dlrektörd Oımın 
Nuıl'nlo verdiği konferanı ta 
çok değerli idi. 

SC>~ I-1~13E~ 
TEl.EFON TEJ,GRA I' ve TELSiZl.E 

Laval'ın Durumu NazikfMevkide 
~~~~~~~~~~~!111~~~~~~~~~~~ 

Pıdı 19 (A.A) - Slr Samuel Boar'ın htlfıeı burada çok heyecıolı blr]teılr:CC, ıpmııtn. Baha· 
ıus kl M. Horyo'non istifası vaziyeti daha zlyıde karıeık hale ıokmaktad1r. Bundan dolayı Lı· 

'fll'ın durumu oldokçı nazik telakki edilmektedir. Str Sımuel Boar' JD latlfaııına M. MuHollnl'olo 
Pontlnld'dekl nutku ıebeb olduğu 11nılayor. ______________________ .. ____________________ __ 

lngiltere Siyasası Bir Dönüm Nokta
sıdır. Kahine de Kurtulamıyacaktır. 

--Amerika Gazeteleri Alay Ediyorlar. Pot Kırıldığını ve Iogiliz Ka· 
binesinin, Bataklıktan Kurtulamıyacağını Yazıyorlar. 

Londra, 19 ( Rıdyo) - Slr noktasında bulunduğunda mOt· 1111 dıı itleri bakanlığı yanında 
Samoel Hoar'ın istifası kabine· teflk.tlrler. bir de Mtlletler cemiyeti ba· 
nln v11lyetlnl kunetlendlre· Slr Sımuel Boır'ı Nevlll kınlığı nrdır. Do itibarlı 

cektfr. Gazeteler, İngiltere ılya · Çemberlayn bılef olacıkttr. Fı· dıt itleri bakanlığı tensik edl· 
ıaeınm muhakkak bir donftm kat bu da monkkıttır. ÇOnkG lecektlr. 

Japonlar Hopey A yaleti
ni Tahliye Ediyorlar 

Çin Talebesi Nümayişler Yapmıs· 
tır. japonlar Protesto ile Beraber 
Şiddetli TeşehhOsatta Bulundular 

Nankln 19 (Rıd10) - 3000 talebe tehlrde nftmıyltler yap· 
mıı ve: 

- Kıhroleuo Japonya! 
Diye bığırmıılard1r. 

Tiyen Çin 19 (Radyo) - Milli Japon haktimctlnln Şlmıll 

Çfn'de mevklinl tık•lye için yıptığı teşebbas Jıpon ıskert er· 
kAaı tarafındın fena kırıılınmııtır. Çin konseyi Şimali Çln'de 
muhtartyetln llgaıını lstemlt ve Jıpon orduları kumıodıoı kon· 
ıeyln bu kararını deAlttlrmeılnl temennl etmletfr. Japonlar; bu
rada mubtır ve ıntlkomDnlıt bir hGktımet görmek lıtedlklerlnl 

blldlrmlılerdlr. 

Deyll Telgraf ve Tıymls ga· 
zetelerl, son nzlyette Sımael 

Hoarı ıahsen meı'ol göstermek· 
tedlrler. Deyll Berad ise, onnn, 
zecri tedbirlere kurban gittiğini 
yazmaktadır. 

Deyll Nlus, bu bl dlsede in· 
gtlteıe efkarı umumlyeılnln 

kendi konetlnf göıtermiı oldu· 
ğuno, Te Baldvln'ln geçmlo za. 
mındakl bo ıadık ırkıdaeı fır· 
latıp ıtmıklı kıbioeslnln mn· 
kllol kurtırımıyıcığını kaydet· 
mektedlr. 

Nevyork, 19 (Radyo) - Da 
aabıh çıkan gazeteler Boar ve 

Lnıl'in Parlı ınlaım11ından 

ve Hoarın lıtlfaaındın dolayı 

Hoar ile alay etmektedirler. 
Nevyork Taymls bir yazıııııdı, 
logiltere bilkumetloto bo ıiyı11 
ile bir pot · kırmıt ve parlak 
bir hezimete ugramıt oldo· 
ğonu, diğer bir gazete, bu 

Tlyen Çin 19 (Radyo) - Jıpoolır; Hopty 
de bolooın mfthtm bir çok noktaları tabliye 
dlrmltlerdlr. 

ıyıletlnda ellerin . lstlfınıo, htıkumetl içine dtlt · 
edeceklerini bil· dftğft batakhktın kortarımıya· 

cağını, Deyi Herald, ıon de· 

Japon'lar talebe nftmaylılerlnl protesto ederek milli Çtn 
kamları nezdinde olddetll teıebbaslerde bulonmoılardır. 

ma· rece pıtan1&ızca idare edlten 
ve bir zımanlır yOklek bir 
diplomat olduğu söyltı.en Sa· 
mnel Hoarm harcanması ile 
neticelenen bu acılb tol ao· 
hyamadığanı yızmıktıdır. 

• 

~ .. 
bedeııeıı H' rulıeıı }Oıgııııs.ınız H' tıııııd:ııı dola} ı ı:ıııı , crınılc \alı~.ıını· 
\·ors.ınıı, ışlerıı111111 •) ı gıırııcsırıi nasıl ı stc) cbılıı sııııı ! Unuııııa) ınızki 
hirkJç gecclık tı)kıısırlluk sı11 bu Jı.ık sok.lbılıı. 

6romural - k'.noıı .• 
~ınİrlcıİ yaıı~t ~ı~r, ll}kll)ll CClırır, 1:ırar~11 , tcc:ırı hoş \C Clllllİ)Cllı bir ıl~ç 
olup sınırlcrınızın sııkiıııuıııı çol.. kıs:ı lıir l:ını:ıml:ı ı.1dc ı·c lııı -sa) ede si1i 
> tniderı Jıııçleşt ırecek olan tı} l..urıuııı ıcrııııı cdeı. 

10 \r :?O l-.om111ımc,ı hJ.ı ıuv· 

fı••\!C" fCl3nrlt"uJr ı r\ ~'l" ılc:-"' 111111. 

Kn oll A.-0 .. ki ın ycvi ınaddcler ı.ıbrıbları, Lııdwigslıatcıı sıf~lıiıı. 

Mısır' da 
Mektebler Açılıyor 
İatınbul 19 (özel) - Kabl· 

re'den gelen haberlere göre, 
hOkiimet, aon hAdlııeler dolayı · 

ılle tatil edtlmlt olan mekteb· 
lerle Ezber medresesini aç· 
mıttır. 

Tekirdağ' da 
Peçeler ve Ka· 
fesler Kaldırılıyor. 

Tekirdağ, 19 (ôzel) - Pt.:çe 
Ye kıfeslerln kaldmlm111 için 
936 ıeneei martını kadar bir 
maddet konmuetor. Bandın 

eonra yordun her yananda ol· 
dogu gibi Teklrdı~ında dı peçe 
ve kafeıten eser kalmıyıcakt1r. 

f Ekonomi ve Artırma Haftası HeriY erde Hararetle Kutlulandı. 

l - AJ d11: 'da, 2 - ıl111Bla 'dn,~ 3 Na:ıilli 'de haframrı ıezalııiraımdnn .. 
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, [, __ B_o_rs_a_d_a_I lngiJiz DıQ Bakanı F'ransa'da Da Ondüliisyoo Makineler~ 
-=- Y Karışık•ık l\1ı? 

Dün istifa Etti p .... 19 (R~:;.ı _ Mn.; , Kontrol Ediliyor. Ozüm satıtları 
Ç. Alıcı K . S. K.. s. 

490 S Silleyma. 12 75 
305 K.. A. Kıh. 12 50 
281 T. Debb&1 10 
110 M. j . Taran. 12 75 
93 Y. l. TalAt 11 
87 B. Alyed 12 25 
80 P. Pacl 13 25 
49 B. z. Ahmet 12 25 
48 Beşikçi z. 14 
38 Albayrak tlca. 9 
36 Manlea b . ko. 12 75 
34 M. Hıfzı 12 75 
14 Koopera. itti. 1' 7 5 
10 A. Alberıt l~ 50 

1675 Bogftnkft yekdo · 
(70361 Dilnk6 yekt\o 
472036 Umum yektlo 

incir satıştan 
Ç. Abcı K. S. 
133 M. alıcı 7 50 

18 
14 25 
12 75 
13 50 
14 
14 25 
13 25 
12 50 
14 

9 75 
14 60 
12 75 
14 75 
12 50 

K. S. 
9 50 

-Baştarafı l ci sayfada

Patle, 19 (A.A) - Bezlları 
Heryo ve Hoaı'ın istifalarının 

Musaollal'nln dftnkil eöylevl 
teelrlle vokubnlduğo mOtaleı · 

aındadır. Bu Jkl istifa Parla 
gazetelerinde derin bir heyflcan 

doğnrmnııur. 

Jurnal; Boır'm Cenevre'de 
bomba glbl patLyan istlfaıının 
Musıolfnl'nln notkoadan ileri 
geldiğini eôylüyor. Ve Londra· 
mn İıaly11n eaneörftnOn dikkatle 
111ldadığı bazı telmihleri haber 
aldığını, ve buoon Qzerlne ko· 
pan bir hayret fırtınaaının en 
mohafazak4rları bile ayaklan· 

dırdığını yazıyor. 

Zahire satı,Iarı Londrı 19 (A.A) - Tıymla 
Ç. Cinsi K. S. K. S. gazeted avam klmaraemda ya 
300 Ton bogday 6 625 7 10 pılacak olan mdzakerelerle bil 

30 Buğday 6 625 7 10 yak Brlıanya'oın bOUlo peree· 
294 K.end•r ı. 5 5 tijlnl ladeten tealee kat'iyyen 
350 Toa p. çeklr. 2 65 2 65 karar vermfı olması fcabettlğlnl 

1582 Ken. pala. 4RO 570 yas yor. 
276 8 . pamuk 42 44 Londra 19 ( A.A) - Uma 

t Piyasa· Vaziyeti ı mlyetle eamldığına göre Hoara 
- Oaten Çemberlayn halef ola 

Üz4m - Diln 1675 çonl caktır. Halefler araeanda Növll 
eatalmııtıt. Vuzlyet normal ve Çemberlayn, Loyd Corç ve 

teref06 mdsalttlr. Lord Halifakaın adları da gtÇ · 

lncir - 133 çuval 7 ,6 · 9,5 mek.ıedlr. 
tan eatılmıotar. ar'ın laglUı kablneelnden isti· 

Bo~day - Haber verdiği faeım ve biraz eonra ikinci bir 

tnlz veçhJle dan de buğday telgraf la da bu latlfanuı M. 
nıubayeacılarl istekli olarak BaMvln tarafından kabul edil· 

bonaya gelmişler n 300 ton dlğlol öğrenmlıtlr. 
ile 30 çuval boğdıy almışlar· M. Bıldvtn mobafazıkArlar 
dır. Flatlerde pek kGçOk bir kolObiladt, bu buhramn haHl 
teoezzftl vardır. Buna rağmen olacağını enelden haber ver · 
)'Qkııeltme gayretleri denm mittir. 
etmektedir. İngiliz el kArı umumlyeıl M. 

(Nöbetçi Eczaneler 1 MoHollnl'nlo Pootlmlyo yeni 
- · kasabasınm kiişad merasiminde 

Ba ekıam K.emel'altında it. söylediği eôzlerle fazla galeyana 
llhat1 GOzelyalıda Altıuta~, Jr . gelmto ve bandın iki ıaat 
&ıtpazarmda Asri, lklçeome· 110011 da Sfr Samoel Hoar isti· 
ilkte lklçeşmellk ve Alııncaktı fıllnı vermlotlr. 

lozef jlllyen eczaneleri açıktır. Slr Samuel Hoır'rn letlfaelle 

ANADOLU 
-------

Günlük Siyanl Gazete 

Sahip ve Baıyazgam 

Haydar Rfi~dü ÔKTEM 
Umumi neıriyaı ve yazı ioleri 

müdürü: Hemdi Nüzhet 
f darehaneei: • 

fzmir lkinci Beyler eokaAt 
C. Halk Partisi bina;ıı içinde 
Telgraf: İzmir •• ANADOLU 

l'elefon: 2776 - Posta kutuıu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
lıuıaı 1200, Altı aylıgı 700, Ôç 

aylığı 500 kuruotur. 
\' abancı memleketler için ıenellk 

abone ficreti 27 liradır. 

Heryerde 5 KuruQtur. -~lluü geçmie nılshalar 25 lmruetur. 
~ -

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

s 

buhran geçmlı addedllemez. 

ÇagkG bu gOrCllld Avam kama· 
raeında da mfthlm bidleelere 

ıebeb olacaktır. 

Eeaeen amele partlal tarafın · 

dan verlhnlı bir takrir vardJr. 

Bu takrirde hılyaa Hıbeı lhtl
lifımn doatıne halli kabul 
edilmek.le beraber, bu eurell 
hallin Uluslar so~yete81nce ka· 
bole oayan olmaeıoao oart ol 
doğu miloderlçtlr. 

Slr Samuel Boar'ın bu lali 
fa11 Fransız kabinesinin vaziyeti 
ile dtı al4kadardır; Franıız 

etyaeeılnl de aarııacak mahiyet 
tedlr. 

Londrat 19 (Radyo) - Ha 
vaa Ajaoaı düo akşam 18,30 da 
Slr Samuel Hoarın istifasına 

t hlldlren Londra telgrafını al· 
mııtır. 

İstifa keyfiyeti ancık 21,30 
da haber ahnwıı n bundan 

bir eaat ıonra, bir tebliğ netr· 
edllmlo, radyoy•dı verllmlttlr 
ve blraı sonra, Samoel Hoarın 
evi anonde muharrirler ve 

ealr al6kıdarlar toplanmıı, fa 
kat hiçbir klmıe Samuel Ho· 
ula mdlikat yapmığa munf fak 
olımamııtır. 

Muhalefet reisi M. Lınıborl 
de bu letlfa etrafında beyıoaua 
bolonmıktan tetinkif etmlıtlr. 

Loodra'dakl Habee ve İtal· 
yan eef lrlerl de beyanat ver· 
memlolerdlr. 

Tahminlere göre hariciye 
bakanlığında 1114hat yıpılıcak 

ve Eden'ln nzlfeel de ıyrıla · 
caktır. 

Hariciye bakanlığını M. Oa 
ten ŞamberlAyn'ıu getirileceği 

Banılmalı.:tadır. · M. Samuel Do 
ar'ın de~lvmesl etrdıuda çah· 
şanların yanında bu zat nrdır. 

lngtHz kabine alanlarında 
ılmdlye bu vekilde bir istifa 
kaytedllmlı değildir. 

M. Baldvln, hali Uberal par· 
tisi ile muhafazakArların bir 
kıemı tarafından ta&yik R&r. 
mekte n Paris kararı dolayıslle 
m61'kftl nzlyette kahuıktıdır. 
Bunun için, Samuel Hoar7ıo 

lBdfıu, İoglUz kabinesindeki 
buhranı izale etmlı değildir. 

Çtlnkft kabinenin bir k•amı, 
İlılya'ya verilen tnlzıta çok 
mAoaeıı bolmıktadn. 

Şimdi De 
Harp, Avrupa
yı Mı Saracak? 
Hıttıi Ud kruvazör liman ha . 
rlclode demlrlemtştlr. Gece· 
glndaz İoglhere'den birçok 
gemilerle gelen harb levazımı 

karaya çıkarılmaktadır. Bunla 
rın ırasında tayyareler, otolar, 

kamyonlar, seyyar h11taneler, 
1ankhr ve binlerce dlkenlttel 
ör~Glerl vardır. 

İakenderlye civarındaki Sey· 
dl . Beıtr bir ıakeri ıehlr halini 

ılmııtır. Şehrin etrafı tel ôrgl· 
terle çevrUml~tlr. Pek yakıoda 
yeni asker konetlerlnln ve beş 
bin çıdmn geleceği eöylen· 
mektedlr. Garb çôlft memnu 
mıntıka ilin edilmiştir. Bora 
da yalnız aakerler ve tayyare 

eller bıılunınakıadar. Bu mıo · 
mrntakaya ancık bus'llei mGaa 
ede ile gfrlleblllr. Mevcud tay· 

yare mitarı gizil totoloyorea da 
İngiliz hava konetlerlnln Llb· 

ya'dakl ltalyan hın kuvvetle· 
rlnden çok dahı fazla olduğu 

maltlmdtır . 

Her.yo, radikal ıosyallıııı parthl 
icra komlte11lolo son lçtlmaındı 
demiştir ki: 

- laglhere'ye kar11 o!ın 
ltlmall1rımızı muhafaza edelim. 
Y~OdGğdmQz soth yolunda 
İaglllere'yl dalma yanımızda 
bolıcağız. M. Lual'ın lıalya'yı 
da bizim yanımıada bolundor· 
mak leıemeeJnln yanlıı oldo 
guna kani değlltm . 

Dedikten eonra ıuno llAve 
etmlotlr. 

- halya'oıo bagGn bir hak . 
eızlığa kurban olduğauu ınla · 
saydım onu mfıdafaa ederdim. 

Ve icra komheel de bu 
taktiği kabul etmlttlr. 

M. Herlyo'nun istifası Fran· 
eı'nın eiyaet mehlflUnde ve 
ılyasi dbaaı iUerlnde tlddetll 
mO.nakaoılara yolaçmııtır. ~ 

Icra komitesi mtızıkerelerl 
eeaaıundı Azıdan bld1 kendisini 
ılddetle tenkld ederek; Cenevre 
andlaım11ı •e prensipleri hllA· 
fında hareket ederek hlktlmetle 
elblrllğl yaptığını ıöylemletlr. 

M. Herlyo bundan çok mOte · 
eeelr olmuttor. K omltenln ura 
rnıa rağmen lstlfasıDI geri al· 

mamıthr. 

Parla 19 (Radyo) - Radi 
kel Soıyallst partlelolo icra, 
komitesinin lçtlmaındı M. Her 

yo putl bıtkınlagındın isti · 
faeını vermlttlr. 

Bu leılfı, Ropiibllk gne 

lesine göre ıöyle olmuotur: 
"İçtlmadı milnakaıaların eo· 

nuodı çuk had ve mQblm bir 

bAdiııe olmnt n izadan btrlıl 
MSı alarak: 

- M. Heryo, fırka reisi 
olmakla beıraber bftkdmet Aza 
eandan bulunmakla, beıl teraf· 
tan da fırka Azası bu kabine. 
ıleyhlne çıhşmaktadır. Bu Dd· 

ııl lottr7" Demlotlr. 
Bn h4dlıe Qzerlne M. Heryo: 

- Ben hOkdmet erkAnındın 
1'e taraf larındanım. Blnaena 
Jeyb lstUı edJyoromI Demiş ve 
lattfae1nı vermlıtlr. 

İatanbol, 19 (özel) - Sa· 
mani Boarın çeldlmHI Ue 
beraber ayol meı'ele Oıerlnde 
M. Heryonon da kendi parti· 
sinden ayrılmıt olmıaı, Fransa, 
İngtltere, hal.yı, Cenevre ve 

her yerde fevkaJAde bir ehem 
aılyet ve heyecanlı karoılan 

mı~hr. 

Parla 19 (A.A) - - Radi 
kal Soayallat parttel bftroau 
crkAn•; lıllfısını geri almaeı 
için Heryo'ya gltmlılerdlr. Dö 
Dft@lerlnde Heryo'non kararıD1n 

kat'i oldoğono söylemişlerdir. 
Parla 19 (Radyo) _ Radi 

kal ~osyallst büroım ile M. 
Buyo'oun dostları, bugftn ôı1: 
leden eonn toplanmışlar ve M. 

Bu Makinelerde Zehirli Likitleriu 
Kullanılması Yasak Edilmiştir. 

---------------
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

VekAleılnden Valiliğe gelen bir 
bildirimde altı Aylık oodGIAsyon 
makinelerinin ınkı kontrolı 

tabi ıotulmaeı ve oodOle içi n 
bazı berberler tarıbndan kul· 
lanılan ve mflthlı bir zehir olan 
( Pervazll) mıylfulo meoedll 
meal blldlrllmlttlr. Bu zehir 
elek.tfrJk cereyıolle fevkılıtdc 

1&anarak saçlır1 tQkU fermekte 
kollınalmaktadır. 

Belediye makine ve elek.tlrlk 
mflhendlıltğl taraf1Ddan lzmlr 
berberlerinin ondOllayon ma. 
kloelerlnln tetldldne baelan· 
aııotır. Tetkikata gftre lzmlr'de 
17 ondQIA9yon meklaeel ıaıdır. 

Bunlardan baıka kollaoılma · 
. maoı lhumgelen, eski uıulde ve 

tehlikeli bir halde daha bazı 
maldneler de vardır. Bunların 

kollanılmaaına mfteaade edil· 
mlyecektlr. 

OodfllAsyon mıkloeııt kolla. 
nan berberler; belediyece eh· 
llyet imılhanına tabi tutolacık 
ve muvaffak olanlara her yıl 
ehliyetname verilecek.tir. 

Son r.amanda bazı berberler· 
den şldyet edllmlotlr. lk.1 kı· 
dınıo 11çları elektJrlk cereyı· 

omdan kıımeo yanmıthr. Alta 
aylık ondCUAıyoo makineleri 

belediyece 11kı bir kontrol al 
tında boloudurolacaktır. 

----------------. 
C.H.P. Aydın 
Kam unları 
Kongre· 
leri Devamdadır 

K6ok, (özel) -Parti kamon1 

kongreıl d6n Uyankurolumoı· 

dan Rılf GOnıydımn bııkan· 1 

lığında toplandı. Kongrede k:ı· 1 
muabayımıı RıdHo bulunarakı 
dilekler Qzerlnde kongreyi •Y·l 
dınlattı . 

Yeni kıman yaakurolona Meh· I 
met Salbaı, Mahir Ural, lbra· 

1 

hJm Tokaaı, Lalld Altm oğla ı 
Ali Koo ıeçlldUer. 

Dalam.a: 
Partlmlı kamun koogreel 

dan tlyGnkuralumuıdan Rıif 1 

Aydoğdooun baıkanhğındı top · 
landı. Kamonbıy Sallh de kon· 

gıede balondu. 1 
Yeni kamun yaokorolanı 

Kemal Yığe•, Mehmed Adanır, 1 

Mebmed Y ılm111, Mnhırrem 
Balcı, Rıold Erkol seçildiler. 
Kmuoomuıda yapılacak okul 

yapısı hazırhkları ııtlrmektedlr. r 
Son OD bet g11nde köy halkı 

1 
650 araba ıaı ta11mı111r. Kay 

Yılan Balığı ihracatı heyeti 2070 araba ıııın imece ~ 
Orta Anapı ve bllbauı Al auret!le tııınmaaını kararlıotlf · 

manya gibi kOlllyetll miktardı aiııbr. ~Tat taıımının yakında 
yalın balığı hhal eden memle· ırkaııı ıhnarak kireç yakılmıtğa 1 
kellere eskiden yılın balağı lh· baılaoaeaktır. K.ımon unmn· 1 

racab yapmaktı oldoğomoz hal· dan geçen Yenipazar Aydın 
de eon 15 yıldı bu ibracıt yolunun batak yerlerinin da · 
yavao yanı tenegzG.l etmlı ve ,emeel yapılmaktadır. Bonun 
bonon neticesi olarak ıuları · lçlo köy halkı 800 ırabıdaa 
mızda mebııalen mevcud olan fasla tat ba1ırlamıı ve imece 
bu ein11 bıbklırdan fasla latl · aoretlle berafln d6pmede amele 
fade edilememektedir. " 

temin etmlıtlr. 
Son yıllarda Alman ltbalAt 

f lrmaları tekrar TGrklye ile Yenipazar: 
yılan balığı ticareti yapmak Partimi• kaman koogremlı 
istemektedirler. toplınmıı n yeni kamun y6n· 

Yılan bıllğının gerek nlama kurulo11a Hasan Çiftçi, Meh-
tarzı, gerek nakliye ve ıatıt med Tenloğlo, Mehmed MGmln 
oırtları diğer cins balıklara nls · oğla, Btza Tekeli, Ahmed C•· 
betle huııaslyetler gösterdiğin · htuı seçllmltlerdlr. 
den lhrac1t1Dın canlandıralmaeı Kamunumoz hın korumu· 
için umumi tekilde tatbikatı non çahımatarı ııllrmektedlr. 
geçmek ihtiyacı bellrmlıtlr. Eko Bugfine kadar hava tehUkeılnl 
noml bıkanhğı hona dair ma· bilen Gyelerden 867 yardımcı 
himat latemlı ve Ticaret oda· ayelerlnden 1205 Ura ve yGıde 
s1nd111 hızı ıualler sormoıtur. 1,5 tırGolerden de 313 lira 

Odaca 14zımgelen malumatın toplanmııtır. Yakenllcn mlkdar 
alıik.adarlırdan toplanmHını baı bonon 4ç miılldir. Kımuno· 
lanmııhr. ' muza Aydına bağlıyan yolun 
------------- kamooumuı çevrealadeki kııımı 

Heryo'ya milracaaılı Radikal 
Sosyalist partlal bışkanhğındın kışın çok batak yapmak.ta ve 
istifasını geri alması için tekrar gidiş gelltl g6çleıtlrmektedir. Ba 
ricada bulonmağ• karar vermlı yolun daıeme yapılması için 
lerdJr.Son gelen haberlere göre, llbayhk para yardımı yapmıştır. 
mösyö Heryo, latlfaamı geri İşe batlınmaeını llgllllerdeo 
almıyacaktır. dileriz. 

~r Tnrk Genci j 

iND FAKIR.LERi 
ARASINDA 

mışll. Çünkü bu eırada yaylam kayboldular; hen korsan kıyı l lann yanında bulunuyorum. fakirlik ııevdaeıua düotöğdm ıa batlı bir şart1dar. 
ateş yeniden başladı; bizden ğmda yap yalaıı kalmıotım! Sen klm11lo?. mandınberl ikinci defa olarak Ne y~ptılarea, pıra etmedi; 
bir kt~t de bir kılrşonla ıağ Bu gibi şeylere alışkın btr Bir adam... Bir fakir! tahalldr ettim. Bunlar, benim nlhıyet karakol zabitine: 

15 Faik Şemseddin Benlioğlu 

e l du" eltfğloi anlıyorum! 

cf' ... ~ v ı:rmedim; c;üokü hay 
~lld retslaln oe demek istedi 

huı blrdeo oolıyamamı~tım ! Be· 
lf olkayet mi ediyor, yokea 
~•oa dehal1::t mi?.. O , sözftoe 
1e,am etti : 

- Bunoolı beraber kabahat 
tntn de!lldh; hala bizdedir. 
Ctınkd bir fakire el nzattık! 
)iındl btzl bo mtlokil va1iyelten 

llrtaracak aocak ıenstn! 
Dedi. 

elinden y11r11laodı. Bunun için adam değildim; aoora benim Bono elbet anhyacağız. ou hallerimi duysalar acaba ne - Sahibi Dedim. Beyhude 
r eis, adamlarana: zabıtadan bir korkum yoktu; Adın ne?. derindi?.. Şimdi, bir korean yo:uluyorsonuıJ Aradığınıı ha· 

_ Sabile baştan kara edl ben esasen haydutlar elinde YebnamanU eıfatlle polla dairesine aevkedt. klkatın benim adım, benim dl · 
olı; batka ı0rl6 kurtulmak im · esir idim. Fıkıt bo isim Blnt'Jtlere leceğlm, orada beni letlotık nimle hiçbir aJAkaeı yoktur. 
kaoı kıılmemıştır? mahsoıtor. Balbukl aea Avro edecekler; cger hakiki ismimi Ev"t bir Anapa'hyıml Fakat 

Dedi. Blnz St>orı polis kayığa bfzlm pa'heın!. eöylereem, benl ya A~ra'ya, Hindistan' dadoğmoı btıytımflı, 
Biz s11~Udeo 100 meıre ka kay.ğa yanaotı . PoUelerlo bir - Brıhman'lano bana ver· ailemin nezdlne gl5nderecekler, bir geoclm! Fakirliğe henı 

dar bir me~afede idik ; polis k1&mı flrarllerlo peşine dOaUl· dikleri lılmdlr. yahud da serseri addedecek· ettim ve görtıyoreunoı ki fakir 
hyı~ı ise ı:ıOO 600 metre uzak· ter, birkaçı da kayığa gtrdUer. - Bana bu isim lbiqı de~ll, lerdU de oldum. Şimdi Beaaree mı· 
ta idi. llk 10 olarak br.nl toUnlar. Bu asıl lemini söyle! Bu kararımı, zabıta merke· bediolo dflencllerlndenlmJ 

Hintliler küreklere daha fazla aralık da diğer pollsler haydat· - Baıka lımlm yoktur! zloe gl5U1rdldOğdm 'flkh le tıt· - Yalan saylayoreoD! 
kuvvetle asıldılar, kayık bOy6k lardao blrlelol tutmuş oldukları - Sana tekrar ediyorum: blk ettim; beni bir loglllz olan - Yalan söylemekle kızana · 
bir atır'atle ıahlle doğru iter· halde döndüler. Hakiki lemini ııôyle. kıra kel kumandanı sorguya çek· ctak blrıeylm yoktur. Ancık 
lerken haydutlar yftkte haf il, Bu tutulan adam. yaralının Baoka ismim yok. 8flnlm ti; fakat tamimi bir tDrlft ögrr. doğrnyo a6yllyorum! 
pahada ağır mallarını toplamağı baydud idi. ıdım Yehoamıni'dlr! nemedl. Booun için "ÜçClncü Z•hlt, ayağa kalktı, odada 

başladılar. Pollalerio Amiri bana: - Sanı biz söyletmek yol· usul letlntık" ile eayletmek blr, Ud defa dol111tı . Soon 
Biraz eonra kayık bıotınkıra - Sen de bonlarlı beraber· larıDI blldlrlrlı. Bıngl din· kuarı verdiler! önOmde doutak: 

etti; fıkıt kara ile aramızda din, değil mi?. denelo! Bo usul4o, bil' nnl lokence - Madomkl bütfln aayledlk· 

Buna da cevab vermedim; daha birkaç metre meeafe vardı. Diye eordo. - Hiçbir dinden! olduğuna şftphem yoktu; her· lerln doğrudur; neden asıl adını 
L-·~-L~-----~~----~,L_ ____ _m;u .. ~ll.-~----__s.-_ı_ ____ ~------~~~~-.....L-~~~---~-~~--1---=-----.:._-~;._~~~_JL-~-_;,,.......; ______ _ ~----• 



Konsey l\lüzakerelerinde 
Habeş Delegesi 

Bir Mektub vermiştir. 
r - Baştarajı 1 inci salıif ede -
nbın bir mOddet ıoora ·;;;He· 
C-'ğlol de llhe etmlıtlr. 

balyan Babeı lhtlllfı ftze 
rinde henft& loklıaf elmlı bir 
nzlyet yoktur. Fraosız ve İn· 
glllz mebaf ill esasen teklif le · 
rlnln çok mftşkül fatllarla 
hrıılaıacığını bilmekte ve ade 
mi movaf fakıyet ihtimalleri 
nl de derplı etmekte idi. 

M. Lavıl'ln M. Eden'den 
aonrı söylediği sözler ıayaoı 
dikkattir. 

!tf. Lava!: 
-M. Eden'lnlRoma ve Adle Aba· 
ba'ya ayni zamanda yıphğımıE 
ıolb ve mftzakere teklif ini 
mftkemmelen izah ettiği aşl

klrdar. 
"18 ler komlteelnln 11on I~ 

tlımında mesaimizin oluelar 
eoıyetesl paktı ~eaeları dahi· 
Unie olduğuna blzzıt eôylemlı 

idim. Binaeoalcy h, konsey hu· 
1nronda da tekrar ediyorum, ki 
biz, ancek aldığımız vekalet ftze. 
r loe bir sulh esaaı araotırdık. 

Bulduğumuz esaeı da Adle Ababa
Roma Uluslar aoıyeteelne bU. 
dlrdlk. 

"Bundan ötesi, uloelar 808· 

yeteılnln cümlel vesalflndendlr. 
Ümit ederim ki ıoıyete sulh 
çaredal bulacaktır . ., 

Demlıdr. 

Ceaene 19 (Radyo) - Kon· 
Ny, M. A veaol rlyaeetlode 
olM~k ve uluılır ıoayetf'elnln 

kitabet darlreılnde glsll bir 
içtima yapmııtır. 

Da içtimada Roma Ye Adla· 
Ababa ceTablırı etrafında mft· 
akerelerde bulanacağı anla· 
ıılmaktadır. 

Londra, 19 (Radyo) - Ha· 
ber Terlldlğlne g~re, 18 ler ko· 
miteel cama gtına toplınacık 

H bazı kararlar alacaktır. İn· 
gtltere'nlo; lSler komlteılnln zecri 

tedbirlerin artmlması hakkında 
•ereceği karara mAnl olmıya 

cığı bildirilmektedir. ÇGnka 
birçok koçak dnleılerlo; ba 
ylk dnleıler elyısaıında istikrar 
bolonmadığ1Ddın hanlara kareı 
olan emniyetleri sarsılmıştır. 

Ba vaziyet kar11111oda uluslar 
aoeyeteıl paktının zamanla bo· 
•almıın tehlikesi baegöstermlş 
olmaktad11. 

Cenevre, 19 (A.A) - Mil 
letler cemiyeti konseyinde M. 
Edea Parlı teklif terinin her 
ne olursa olıun merlyete ko· 
nulmaıı lcabeden teklifler ola· 
nk ileri ıftrGlmedlğlal n iki 
hGktlmetln Habeı ve İtalya 

hGktlmetlerlle Milletler cemiyeti 
tanfından kabul edllmlyecek 
herhangi bir l~klill ileri ıftre · 

mlyeceklerlnln kabul edilmiş 

oldu~ana a6yleml11 ve demiş. 

tir ki: 
- Eğer boniar dç tarafca 

kabul edtlemlyecek ıeyler ileri 
ıOrerlerıe İngiltere bunları ka. 
holde ve bunlara mOzahereUe 
dnam edemlyecektlr. İki tarafı 

uzlaıtarmak yolundaki bugay· 
retle Jogllterenln lıtedlğl gayeye 
nrılamamıe lıe İngiltere bo 
yolda de•ımdın vazgeçecektir.,, 

Cenevre 19 (A.A) - Ulus· 
lar eoıyeteal çennlerlnde hal· 
yanın Aksanı şehrinin V ati kan 
gibi yara mOetakll, mukaddes 
bir ıehlr olmaaını istediği eôy· 
lealyor. Bu suretle Roma da· 
n11aı mbıberet eden kıptl 

nblblerln mGzaberetlnln ıemlol 
bıenmektedlr. 

ltalya'nm Aısab Umanı Ha-
b&tlstao'a terlldl~I aakdlrde 
oradaki pollı koneıloln kont 
rol hakk:ınln kendisine verilmiı 
olma1ını Jetedfğl ı~ylenmek· 

tedlr. 
Cenevre, 19 (Radyo)-Ulnı · 

lar koneeyl azaları ltalyan teb· 
llğl hakkında mehtelff noktal · 
nazarlar ıerdetme\tedltler. 

Parlı, 19 (Radyo) - Uloelar 
karomu konıeyi bogGn gizli 
bir toplantı yapmııtır. Ba top 
lantıda bfttün deleguyonlar 
hazır bulonmuılardır. Mftza . 

kere, Arjantin delegeel Millyft 
Vlnazo'non baıkanhğ1Dde açd· 
mıı ve iki IHt elrmGıtGr. Bo 
mftsakere netlceılade M. Lı· 

val'ın tezi galebe çalmıştır. Bo 
eenada lnglllz delegesi Lord 
Eden, bir tekltfte bnloumaı ve 

Londra'ya dônmek lıtedlğlndea 
ltılyın - Babeo mea'eleelnl tel· 
kik edecek olan konaey top· 
lantaeının yarın de&UJ, bagG• 
yapılmaıını lııtemlştir. 

Bo teklll berine kamey 1 7 
buçukta toplanmıftır. 

K.onıey, ıalb projeılnl ma· 
Tafık görmfto Te Ingtltere ile 
Fransa delegelerine gôtterdlk· 
lerl hGınGnlyetten teıekkGr 

etmletlr. Bundan •~ara 13 ler 
komitesinin, ItaJya ile Habetfa· 
tındaa cevap g~lbacey• ktdar 
meseleyi takip etmesi kuarlaı· 
tırıJmııtır. 

Konıeyln mbakere~d aonı 
erdlgl 191• gerek Lotd Edea H 

gerek F:ranııı batbıkmı M. 
Ptyer Lnal, ha akıam Cean· 
re'den hareket etmltlerdlr. 

Sıokholm, 19 (Radyo) 
Siyasi mfthlm bir hadb nr· 
dlğl bir ıöylnde: 

- Milletler ceml7etl paktı· 
nnı mobıfa&111 ~k korekt bir 
hareket olu. Da pıltın moha 
faz11ı ney~ maı .. akkd ı.. ya· 
pılmahdır. Soeyeteye dalall bft· 
Ula mtllederle kıhol edecMJk· 
lerl bir karar en doğru iane· 
ket olar. 

Hatib; Iaıutı · Fnaııı tek· 
lifinin Milletler cemiyetinin 
damg11ını taııyıauyacığını ilin 
ederek: 

- Tatbiki 'fe kabalCl bbll 
olmıyan bal ıaretlerl aılaı· 

maya temi• edemeı. AMamble· 
nin karar ve mah\matı olma· 
dan hiçbir kimse hiçbir karar 
•e teklif nıemez. 

SözlerJle sOylnlal bltlımltdr. 

Ziraat Memurlukları 
Ziraat dalreterlnde lnhllAI 

edecek kitlpllklere Ztraat mek· 
tehi mezunlarını• terclbua ta· 
yln edilmeleri Ziraat Vekaletin· 
den nlill~e blldlrilmlttir. 

SIHHAT 
Balık Yağı 

Norveçya'nın Halis Mo. 
rina Balık Yagıdır. Şer. 

bet Gibi içilebilir. iki De. 
fa Süzülmüştür. -Biricik Sallı Yeri 

8AŞDURAK 

Hamdi Nnzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

. " ÖKSÜRENLER 
.Mutlaka (OKAMENTOL) öksürük 

eekerleriui tecrilbe ediniz .. 

--ve Pürjen Şabab'ın en ilıtün 
bir müıhil tekeri olduğunu 
unutmayınız. Kuvvetli müı· 
hil iıtiyenler (Şabab Sıhhat 
Sürgün Haplan)nı maruf ec· 
zaneler den araeınlar. 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Lira 

Re...U1e gGneş ıokağında 3,5, 7 No. tajh bir eakaf altında 
olup kaclaıtroca 89J adanın J parel No. ıınd'" yazah 3 
dftkkta. 375 
Refldlye mıballealnln ıeytlnllk ıoka~ında 15 ve 17 No. 
tajlı n. 350 

Göztepe akgôz namı diğer mesire çıkmasında 2005 metre 
M. bahçe yeri ve 11 ve 15 No. ıajlt e• ile mftıtemllttın• 
dan dam. 531 

Yukarıda yazılı emvalin mftlklyetlerl bedelleri pe11ln -veya 
ikinci tertlb mGbadU bonoıllle Gdenmek Gsere artarmıya koool· 
muıtor. leteklllerln 2.1.936 tarih perşembe gtınil saat 14 te 
Mlllf eml4k mildGrlyetlnde mftteıekkll salto komisyonuna mira· 
caıtları. 39ô5 

1'urgutlu Urayından: 
Şartnameılnde cloıl, nn'I •e b4Uln enafı ve 8000 lira mu· 

hammen bedelli ve bedelinin sureti tedlyeel ıartlan yazılı anzoz 
kapah sarf uıolft ile açık ekelltmlye konolmuıtar. Altı ılllndlrll 

olacak motGrGıı yahıaı benılnle tıleyen motc'Jrden baıka dtger 
meval ile de lıler motör olmuı ancak evsafı umamlyeelne kud· 
ret n kanetlne halel gelmemek ontlle lıleyen makineler de 
olabilir. 

Şartnameler Ankara · lıtaabul · lzmlr ve Torı•tla lJnylaıtD• 
dadar. llaal" 81D4 30,12,9S5 purteıl ıHt 16 dır. O gGo n 
aaate bdar teklif mektuplan ile ve ylzde 7 ,50 den 600 llrahk 
teminat akçeıl •eya banka teminat mektupları ile Torgotloda 
belediye enelmeulne mftraeaıtları ilin olaaar. 10 15 20 25 3960 

Devlet Demiryollarından: 
Mer'iyet mlddetlerl 15 kiaanuenel 9:J5 terlblnde biten 1075 

No. lı on n 31 blrlnclkAaon 935 tarihinde bitecek ol•n 1090 
No. lı un, 915 nomarab buğday, 1080 numaralı mereule eıya 
ve menıucat ıadfelerl taahbClt, teminat n reddlyat kayıtlarına 

bığh olmamak ınretlle ıerbeıl olarak yeni bir it ara kadar uza 
tılmııtır. TafallAt lıt11yonlardan ahnablltr. 18 20 22 4022 

Balkapıaar lıtuyonanda yıllık kira bedelt 60 lira tahmin edl• 
len 135 .. yıla bGfe 7,1,936 tarihinde ıah gftnft uat 15 le Izwtr 
7 inci tıletme komlıyonunea pasadıltla lkt buçuk sene için ki 

raya werllecekdr. 
lıteklller 938 kuraı mankkat temlnah lzmlr vezoeeloe yah 

rarak alacakları mıkbuzla kanuni mani bulunmadığına dair be· 
yannamelerlte ayni gGn ve ıaatta Baımahane komlıyon releliğlne 

tahriren mftracaatları lb•mdır. 
Ba lıe alt ı•rtname Halkapınar istasyonu ile lıletme kaleminde 1 

parasız nrllmektedlr. 20 24 4025 

Gedikpuşa'da lstaubul Jandarma 
Satın Alma KomİS):ODlıDdan: 

]aadarma blrllklerlnln ihtiyacı için jandarma dlklmevlnde dl· 
kllecek dlkiılerde kullanılmak Ozere mevcut evsafına uygun yerli 
fabrikalar lılntie 50,000 elllbhı metre beyaz ve 10,000 onbln 
metre karıonl bes kapılı zarf ekslltmeslle 1atıa alanacak ve ek· 
ıltltmell 3,1,936 cama glnG ııaat oabeıte Gedl~pıııu jandarma 
dlklmnt blnuandakl komlıyonomo11da yapılacaktır. 50,000 metre 
beyas besin tuarl•n•D bedeli 14.000 ondGrt bin ve ilk gftven · 
meal 1050 bin elli llndır. 10,000 oabln metre kurıunl bezin 
taıarlaaaa bedeli 3200 6çbln lklyb lir• Ye ilk gGvenme 240 
lklyftzkırk liradır. Her iki besin bir lıtekllye lhıleıl aıls olduğa 
gibi beyaz H kDl'fDDI bezlerin ayn ayn lsteklllere de lhaleıl 

calsdlr. Şart Ye nsaf klgıtları herg6D komisyonumuzda görGle· 
bilir. leteklllerln lstlyeeeklerl beze alt ilk gtınnme malundığı 
makbnza •eya muteber banka kefalet mektubu ve 2490 sayılı 
artarma ve ekelltme ihale kanunonda yazıla ıalr belgel"rl de hnl 
teklif mektupları ekelltme saatından bir uat enellne kadar ko· 
mlıyooamoza Hrmlı bulanmaları. 20 25 30 3 7900·4027 

Polis Terfileri 
Pollderln terf 1 lmlibaoları 

10 hlnclkAounda Tlliyet ıalo 

nanda yapıl•caktar. Bu imtihana 
girmek için pollı n komaer· 
lerden birçoğu hazıdaamak· 

tadır. 

~--.ı-...- •• , 
Muallim Doktor 

A. Hulôsi Alataş 
iç baatılıkları mOtehaıHsı 

Şamlı sokak No. 20 
Telef on 27 80 

Yeni çıkan çHte ispiralli 
METALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambalar emsallerine nisbeten yü::.de 

20 dcıha az sarf iyatlıdırlar. Bunu. ay sonun· 
da ödeyeceğiniz ilk fatura ile lwlayca anlr

yacalmuız. 

Mehmed Tevfik 
Elektlrlk, telefon mılzeme deposu ve 

Slemena fabrikaları mt\meutlt 
Peştcmalcılar 77-i9 Telefon 3332 

lzmir Harici Askeri Kıtaatı ilanları 
Horona Ask.eri ea!ın alma komisyonundan: 

Cinai Miktarı Mahalli Umum tab. Muvakkat ihale Iha le 
tarihi Kilo mlo tatarı teminatı ıekU 

Ura Lira 
Un 30,000 ödemlı 4350 327 açık 6.1.936 1 

Un 60,000 barnava 8700 

Uo 100.000 gazlemlr 14500 

Arpa 45.000 ödemiş 1980 

Arpa 52.000 gazlemlr 2808 

Arpa 275.000 burnua 14850 

653 
puarteel. 

kapalı 6.1.936 
pazartesi· 

1088 kapıh 6.1.936 

149 

216 

pazartesi. 
açık 7 .1.936 

salı. 

açık 7. 1.986 
sah. 

1114 kapalı 7.1.936 
Hh. 

Sade 
yağı. 

14,900 Ulm. bir· 14900 1108 kapıla 8.1.936 

1 -

2 

llklerl. çarşamba. 

TGmen blrlllderlnla ihtiyacı olan yakarıda clnıı ve uı 

ıarları yasalı 7 kalem erzak hizalarında yazılı ıekll 
mGnaka .. ya konolmoıtor. 
M flaakaaaları bl11laıında gösterilen gan ve Hatlı 
yapılacaklar. 

3 - Umum tahmin tatarlarlle munkkat teminat 
hluleraada yazıla dar. 

4: Şartnameleri hergtln komlıyonda g3rftleblllr. 
5 Ekslltmlye gireceklerin 2490 sayılı kanonun 2 ve 3 

maddelerinde yazılı vealkrlarla teminatı mankkate m 
buz veya banka mektablarlle mftnalı:asanın yapıla 

muayyen vakitten evvel ve kapıh zarf la yapılacak o 

lar için de mabtırla teklif mektuplarını mftaakaea 
tından bil' saat evvel Bornavadakl aıkerl satın al 

20 25 4031 

lzmir Kültür direktörlOğQnden 
Mıngal kömftrft 37200 kilo 
Kfloıo 5 koru@tan 
Tahmini ederi 1860 Ura 
Eğreti temlnıt 139 lira 50 koruetur. 
tık okullar için yakarıda yazılı 37200 kilo mangal kamO 

alıoacıktar. Bu lı 1 ·12· 935 tarihinden başlamak Dzere 20 
lçln açık ekılhmlye konolmo11tur. Ekılltmlye girebilmek 1 
2490 No. lı kanunun tarlf ettiği belgelerin getlrllmeıl oart 
K.ömGrd vermeğe istekli olanlar şartnamesini görmek ftıere 

gfta KGllftr dlrektôrlOğilne, ekellımlye girmek tıılyenle.r 

23 ·12· 935 pazartesi güoü saat 10 dan 12 ye kadar yakar 
yualı eğreti teminat ile birlikte il ıO:el komlııyonona baıt 

malan. 3863 l 8 14 20 



V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCHE LEV ANTE LlNIE 

"İSERLOBN,, vapuru halen 
llrnammızda olup Anvers, Rot · 
lerdaaı, Hemburg ve Bremen 

için yük almaktadır. 
11IONIA,, vapuru 17 8 el. 

ktouodı bekleniyor. Hamborg 
le Anversten yük çıkaracaktır. 

• 1BERAKLEA,, vapura 23 B. 
1 kArı.unda bekleniyor, 27 b. el 

~lnuoa kadar Aover~ Rotter· 
dam, Bamburg ve füemen için 

Yük aJacakhr. 

AMFRIKAN ExPOT LİNES 
"ExARCB" nporu 15 b. el 

houoda bekleniyor Boeton, 
Norfolk ve Nevyork için yük 
•lacaktır. 

"ExAMELlA,. vrpuro 17 B. 
el kanonda bekleniyor, Nor· 

folk ve Nevyork için yük 
•lacaktır. 

.. UxCHANGE,, vapuru 22 B 
el klinunda bekleniyor, Nor· 

folk ve Nevyork için yok ela . 
cakbr. 

Könıürünüzü 

Edvar Conson 
Ha1efinden Alınız 

ikinci Kordon No. 88 Ticaret Odası Karşısında 

Türk Ant1rasötö 
Semö Kok 

UngöDö~ Kok 
ongöDöz Antıra~ntn 

En Ucuz Fiat. Telefon 3306 

~ 111111111111 ıı 111 111111111m11111111111111111111111111111ıı111111111111111111 ııı m ı ~ 

•1111111111m1111111111111._ Oo k tor ...-ıım111111111111111111111 

A. Kemal Tonay 
Bateriyolog rn bulaşıl;, salgın hastalı ı·lar mütahassısı 

_ :Basma'hane istasyonu karvıSJndaki dibek sokak başında ~O sayı· 
=: h ev ve moayenehaneeinde sabah sanı 8 dan akşam saat 6 a k:ndar = haetalannı kabul eder. 

Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen l!lair tahliliit ve = mikroskopik moay(".neleri ile veremli hastalara yapılmasına cevaz gö· = rillen Pnomotora'k.s muayenehanesinde muntazaman yapılır, 

i 1111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111 Tele (on : 4 l 15 111111111111 

Manisadaki Beynelmilel l\f oris Şi 
nasi Hastanesi Baştabibliğinden: "ExlLONA,, yaporu 26 bel 

kioonda bekleniyor, Nevyork 

için yfik alacaktır. 

~ Al<.sChir Banl{ası ı: 
' _ 936 yılı ikinci kanunun lklocl perşembe günü öğl~den sonr 

n • • • - = !ast l~ ten 17 ye kadar Manisa vilayet kooağındokl sıhh 
ARMEMENT H. SCBULDT 

HAMBUG 
Ü ~ m Ü lr ~ l'b:!J b e s n = nıüdürlüğtı dılr"ı.llode beynelmilel Morls Ştnaı;l baııtaoeslnf 

C:jfı' = aıağıda adları ve mlk:torlan yazıll mabrnkat ve teovlreta e 
11NOR BURG .. npuru 30 8. 

et kAnuoda bekleniyor. Anvers, 

Elotterdım ve Hambarg için 

Yllk alacaktır. 

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasında -= malzemesi açık eksUtıne usulü ile müoaka@aya l;;onnlucıı~ında 
TELEF~N: 2363 5 t11llplerln yukarıda yazıh gön ve soallardo yüzde 7,5 temfoa 

DEN NORSKE MIDDELHAV· 
SLlNJE (O S. A S. SPANS· 

KELİNJEN) OSLO 

HertOrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. muvakkate ve yüzde 15 teminatı kat'ıyeJerna lvo arıda adı g 
çen tnhbat mldftrlüğtı dairesinde bulonmalora illin olunur. 

Vadesizlere % 4 Too Kilo Teneke 

Mevduat Şartları: ~b ay vad<:liy~ % s 
Dır sene vadehıe % 6 faiz verilir. 

"BOSPHORUS .. vapuru 16 
ilet kanonda bek lenf yor, Dltıppe 
~e Norveç limanlarına ynk 
ııılacaktır. 

JOBNSTON VAR REN 
LlNES Ll VERPOL 

"JESSMORE,. vapuru 14: 8. 
el kanunda bekleniyor, Llver· 

{.lul ve Anveraten yfik çıkarıp 
llorgas ve Kôstence için yük 

ıılacaktır. 

Olivier ve Şüre
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendell Han, Btrlocl Kordon 

Tel. 24'3 
~ndra Battı 

~GRODNO" vapuru 20 ilk 
hounda Londra, Hol ve An· 
"t>reten gelip t11hllyede boluna· 
Cak ve ayni zamandı Londra 
\le Bol için yftk alacaktsr. 

Liverpool Hath 

"FLAM1N1AN" vapuru 20 
ilk k4ounda Lherpol ve Svan· 

eeadan gelip tahliyede buluna

taktır. 

° FLAMN AN,, vapuru 27 ilk 
kanonda gelip Ltverpol ve 

Gtaagoy için yok alacaktır. 

llEUTSCBE LEVANTE· LINIE 
MILOS vapuru 16 Uk kA · 

tıonda 9amborg ve Bremeo· 

den gelip tahliyede buluna· 
cakhr. 

,., 
"' .;, ~ 

~ ~· 

p~// 
Fratelli Sperco \' apıır Acentası 

ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI 
"HERMES., vapuru 8 2 inci Umanları için yük alacaktır. 

~&nooda beklenmekte olup yd· "ERLAND,. motörft 14 l 
tGnft tabliye ettikten sonra inci kinunda beklenmekte 

flurgas, Varna ve Kl)~tence 11 olop Rotterdam, Hamburg, 
lt.ıanları için yO.k alacaktşr. Danimarka ve Balllk Umanları 

"0RESTES,. 16·1 inci kıi için yiik alacaktır. 
~ ıtunda geltp 20 l inci kAoonda ~ERVİCE MARlTlM ROUAIAİN 
O .\n,ers, Rotterdam, Amsterdam "PELEŞ,, vapuru 18· l inci 

· le Hambarg Umanları için kAnunda gelip 19·1 locl kA · 

'Qk alacaktır. nunda Malta, Ceneva, Marallya 

e SV ENSKA ORlENT LlNlEN ve Barselonaya hareket e~e· 
11GOTLAND,. motör6 Uma cektlr. Yolcu ve yük alır. 

ı '-•mızda olup Rotterdam, Ham NIPPON YUSSEN KAISBA 

--------

l inci kAnunda beklenmekttı 

olup yükftnü tahliyeden &OD · 

ra on dokuz birinci kanunda 
Yokohaouı, Osaka ve Şanhay 

Mojt Umanları için yök ala· 

caktır. 

ılAndakl geliş gidiş tarihleri 

le uovlonlardakl değlşlklllder· 

den acente mes'uliyet kabul 

etmez. 

Fazla tafellAt lçlo ikinci 

Kordon'da Tahmil ve Tahliye 
bln88ı arkasında Fratelll Sperco 

vapur acentahğıoa mdracaat 

edllmesl rica olunur-

yıııpılır. MaUar geldi· _ 

ı. 

MnceJlid Ali Riza 
Yeni kaeaflar çarfı8t No. 31 

-------------------
Üniversitede Dclçent, 

(Manin Profesör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

H aatalara hergftn ögleden 
sonra bakar. 

fstiklil caddeei No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

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

----

70 
ıs 

15 
292 

060 

Flolıhe zero diz yerli maılen kömfir 

Türk antreeitl (Zooguld11k semlkokn 

Motorla 
Dizel motörü yağa 
l11tüpii 

185 Benzin 

030 Gozye~ı · 12 20 :.l l 

•ıııııııııııııııııııııı11111111111111111nıı1111111111111111111'11111111111111111111ıııııııınıııııııı 

~ Dr. Zekai Tara çı 
-= Merkez hastanesi Dahiliye 1\lütehassısı 
= İkinci Beyler eokağı Tftrk mftzayede salonu hthallnde 
- numara 45. Hastalarını öğleden 60Dra 15 efen 18 e kadar 
= kabul eder. TEI.EFON : 3806 

•ı u un ı ı ı ır 1111111111rırı1111111111u1111rı1111111111111111ıı11111ıı111111111ınırı1111111111111111 

Dr.Operatör Arif Yurc 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Basıalarmı her gün lö 18 e kader ikinci Beyler 8oks~a Tfir 

1 
müzayede salonu kareandı 78 N lu muayent'b&.oeslnde kebu 
eder. Telefon :3:l9:3 

Tornacı Alınacal{tır . 

Askeri Fabrikalar Umu 
Müdürlüğü'?den: 

Kmkkale fabrikalar. için ıoroacı alınacaktu. Uunlsrdım hta 
bolda bulonanlano ~eytJnbornu febrlkaeında, lzmlrd~klter 

Halkapınar tımlrbaoeelnde, Ankara ve civnrandakilerln de merk 
fabrikalarında imtiban1arı yapılacaktır. Kendilerine güveı en 

harcırahları kendilerine alt olmak ilzf're hemen Kırık:kaleye gl 
bUlrler. 

li!teklllerln istidaları ile doğruca yukarıda adları yazılı {ah 
katara mftrıcaatları. 10 l 5 20 25 30 4 9 14 394 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilanl 
Mfteruhkem mevki eatm alma komtsy_pnundan: 

1 - Manlsadakl kıtaah sek eri yenin kapah zarf la 01üna 

sada ho1unan 10550 kilo eadeyıığına talip çakmsdağ 
dan pazarhkla satın alınacaktır . 

2 ihalesi 6 ikinci k4nuo 9 36 pazartesi günft saat 14. 
~aoleadıı askeri &atm alma komisyonunda yapılacaktı 

3 Beher kllo yağ için 90 kuruş f fıt tahmin edflmletlr. 
4 Teminatı mııvakkate akçesi 713 llrıdu. 
5 Şartnamesi komlsyonondoo paraBU: alınabiUr. 
6 - istekliler ticaret odaBmda kayıtlı olduklarına dııit wesl 

g<irıtermek wecbarlyeıindedlrler. 

7 - Ekelhmlye f~tlrak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 
fiçftncıl maddelerinde ve şartoame11iode yazılı vesikal 
ve teminatı mnvakkate makbuzlarlle birlikte ihale s 

-·-~~- a hazır baluomaları, 4036 
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Habeş'ler 
Sulh Projesini Kabul Etmedik

lerini Resmen Bildirdiler 

Royter Ajansına Göre, Son .;arpışmada Haheş'ler .;e
kilmekle Beraber, Bu, Bir Muzafferiyet Sayılınaktadır . 

......... ·-------
Habeş Askerleri, ltalyan Tanklarına Hücum Ettiler. iki Tarafdan da 

Telefat Vardır. Ciddi Habeş Taarruzları Başlamıştır. 
Londr1, 18 (A.A) - Royter 

ıjaaeının halyın ıtmal ordueo 

aesdlndeld aytarı bilıUrlyor: 

Babet'lerla Tıfuzıe nehri 
Oserlnde yaptıkları htıcum, Ha· 
bet ordaeuoan ıtmdlye kadar 
ınenGl ettiği ilk ciddi hare· 
kenlr. Ve bo diğer Habeı 

~onetlerlae bir mukaddime 
olarak telAkkl olunmaktadır. 

Mihıclemeye mliblm Oabeı 

kunetlerlolo loıirak etmle ol · 
ma11 ıoraıını lıbat etm,ttlr ki 
mGhlm kunetler karanlıktan 

ı n ıopragın arısalar•ndın isti· 
iade ederek kendilerini göster· 
meden usan meeafeler katede· 
blle~klerdlr. Bu mtlsademede 

Makalle'de eski imparator :ıarayı 
aıker iki aydan beri R11 Kaa k.llle'oln cenoboadı bir ileri 
eaoın mahtrebe vermeden çe· kır.kolluı moharebf!ıl olmot 
kllmelerlne latemlye leıemlye tur. Bir Hıbee mOfreseal, hal 

l bin kadar .. ker ölmtıııClr ki, ltHt eJlyordo. yan ileri k.r•kollaranı yaklıı 
1 banan Clçte tklal tankların lıe · Tlgre cebheıl, 19 (A.~) - mağa muvaffak olmuı~a da 

rlae bClcam ederek pek yakın· ltalyın ileri karakollara Makal· mitralyöz areelle cerl pGekGr· 
dan 11kııt1rmıılar ve dol•yıılle le gOneylnde bir Hıbet kıtaıı ttllmGıtar. 

~-

. . 

Bir tank bombai<ır ultuıdo 

ferle denm etmektedir. hükumeti, t11yyarecl Mlrako 
Romı, 19 (Radyo) - ltalya Dalmaço ile Azbde lkl yerli 

hilktimetl, Babeı'lerln dom dom aekerlo, dom dom kurouou ite 
kortunu kullandıklarındıo ba· yaralındıklır.oı •e kanları ze· 
blıle uloılar korumunı bir birleoerek öldiiklulnl ml11l 
prote&to not111 •ermlıtlr. İtalya olarak göıtermektedlr. 

Ankara, 19 (A A) - Royll 
Ajan ının İtalyan ordusu il 
bhtlkıe bulunan ayrarmdan: 

ltalyın'ların 300 t,.lf'fat ver! 
melerloi muclb olıın Şlr~ oııı 

bar~bı &i 500 kişi kaybeden B• 
beş'lerlo y,.niJmtslle neticr.leO 
mlştlr. Tüfenk ve rnlrralyözlt 
tf'cblz edllmi~ olan lıalyan'hl~ 
dar bir g,.çldi ıutınuşlar v,. k,.ıı •t 

dllerlnln geri çeldldlkl~rlne z•d 
bip olan Hıbeeler hiç Çt!k.lomt :ita 

den buraya ıokulmuşlardır. ao 
eırada hal yan 'larıo bfrdeo hlr' ll 
ateş ıçmalarile yalın sllAbl•~ 

hücum eden Babef'ler bo~••h 
boğaza kngıyı tatuemak late ti 
mfelene de mitralyözler buo• 
mani olmuştur. MuharebeJ' 
tanklarla uçaklar da kıtaldı~ıo 

1 
dan usun bir 1anııao aoar• ~ < 
fflbet'ler çekilip ghmltlerdfr. c 

ıanklardakl mltralyöalerla ken· nın taarrusono pGekGrtmii,. Roma 19 (Rıdyo) - M·~·· Son 
dllerlae kartı tnclhlnl tmkAn· terdir. dtaodaa haber altndığıaı göre, . Dalkfilka: 
aıs bir bale getlrmlılerdlr. Bu Aıman, 19 (Radyo) - Roy· Gorybay kabile relılerl Ue 
61Dada bir İtalyan ıGbayı tıok terin ltalyaa ordoılle birlikte eeyhler, •lllyetlerlnln teahl 
içinde aAlf ıurette yar1lan· balanın aylarından: mtıaaaebetlle eenllkler yapmıı 
mııtar. hılyın'ların tlçyCls telef nr· lardar. Şeyh Abdullah, kendi 

Royter ıjanııaın Adlı ·Ababa meıloe ıebeb olan Şlre mnha kabUeeloden baoka dlger kabl · 
ıytarınıa blldtrdl~lne göre Ta· rebeal 500 ktıl kayıbedeo Ha lelerin de ltalyaya tlbl olma 
kuae nehri boyunda yapılın beı'lerln yenllmeslle netlceleo ları hıklunda çahıacağıoı vı 

mlndemeler bir muzafferiyet mittir. deylemlttlr. 
teklla~e karıılanmaktadır. Bu Asmara, 14 (A.A) - Alm.a İııınbol 19 (özel) - Son 
mCllademeler ordunun maonl· lulhbarıt bllroıuoon özel ayla · gelen haberlere göre Bıbet 

yabnı da ytlkıeltmlttlr. ÇGnkG rından telsizle: Dila ıkoım Mı kunetlerlnlo ileri hareketi H· 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 

Necaşi Sulh Tekliflerini Reddetti -Habeş lmparatoı·u, Fransız Elçiliğine Verdiği Notadı11 

Projenin Mandadan Bcdter. Olduğunu Söylemiştir t• 

Adlı·Ababa 19 (Radyo) - Hıbeı imparatoru; loglllı Fransız teklif ine cevabi notHını reemeO ~ 
Franııı sef frlne •ermtıılr. Bo notada Parla plAoı bir mandadan bedter olarak tavsif edilmekte .,e 
Parla teklif lerlaln kabul edllemlyeceğl bildirilmektedir. 

Faşist Meclisi Toplantıları Devamda- y · 
1 

'd .... : .... -ıtt~~--. --Londra . . unanıs an a seçım ıçın 
dır. Mukavemet Kudretı Incelenıyor. h 1 ki b ı d p --··· .. ---

azır l ar aş a ı.. ara Borsa-
Tebl:g" Kısadır. Tekliflerin Tetkikinden Bahsediliyor. v 1.1 . Zab -s IAh· Mod b 1 sında Ani Bir a ı erın ve ıtanın a a ıyet ve a a e 

Rf)ma, 19 (Radyo) - Neşr · .... yapıcağı malumdur. Ve verile· • • Düşüklük Oldu ~ 
edilen tebliğin lu11hgını kim~e cek karar da ancak ei1aai u Hakları Başka Makamlara Verıldı.. • 
111mımıttır. Slyaeal çneoler, sıtalarla ıllkıdar dnletlete Loodr•, 19 (Radyo) - Sır 

d 1 ı 
Samuel Boar'ıo letlfaaı yftıüo· bGJGk ıl1ııaaın anı h•tlauoın Ul lr lecelLtlr. 
d~o Londre'd• parıe boraasınd• faılet mecllılnln dağılmaaıodan Efkhı umumlyeye de eon 

ı ani bir ıtnenOl bıı:ı göaıer · 
bir lehli~ ile cevabrn uıabiy,.ıl Goce neeredlleceğlnl sanıyorlar. 

Mecllıte btrçok Uerl 111belyet 
,_,...._ miotir. Floansel çev11olu, dab• 

blldlrlltcelı.ılr. -
tehltkt'll lılr vaziyet m,.ydao 

hırla toplandığına bıkılıru, 

horada, dt!Yletlo mukavemet 
kudretlolo iocelentci'ğl aolıı .' 

1ılmakt11dır. 

Roma 19 ( A. A ) - Oao 
ıkıım loplanao bOyilk fa,lal 
mecllel Pariı plloı bık.kında 

blrbç ıaat ıGren mOzalı.erede 

bQlunmuı bir ktrar • •ermrml11· 
ıtr. Mecllı cuma gtloft topla· 
aaeakllr. 

Roma 19 {Radyo) - Dayak 
laılıı mecllıl dGn gece Hat 22 
de Venedtk 1arayıada Sinyor 
llate0Unl'ala rlyuetl 1h1Dd1 
toplumıııır. 

Sa ıoplaaııda bllha11a ltıl 
JUıa doAa Afrika ılyuetJ, 

ı•dltfıa halli için yapılan eoa 
teklif lserlne mlukerelerde 
balaaalmaıtar. 

Fakat Slr Samael Boar'ın 

lldfuı hueblle hiçbir kanr 
•ermemlı Ye Caaa gecesi içtima 
etmek here daAılmıthr. 

İtalyan cenbıaın mClıbet ola· 

alJ amalmamak1ad1r. F.eaı ka· 
kile beraber birçok dileklerde 

hlae•kbr. 

M. Mussolini 

Romı, 19 (Radyo) - 8Gy6k 
faılıt mecllılnln lçtlmaını mCl 
ıeaklp aeıredllea reımı tebliğde: 

»fraaııı . İn«lllı ıalh tek

lifi ıetklk edllmlıtlr. 
»Sinyor Ma11ollnl, Mareıal 

Deboao'ya aelAm •e eaygılarıaı 
blldlrmlıtfr. Yarın 20 k4aano 
enelde mecllı ikinci celıeslal 
akdedecektlr.,. denllmekıedlr. 

Ba tebllg, hiçbir klmeede hay· 

ret ayandırmamıııır; çlnkCl bG· 
yClk fqlıı mecllılaln bir karar 

ttrmek lvlD blr~ok l9dmal1r -

Faışlıt mtcltııl kuar vnmez 

0 dt'n f'luel, Pari~. Lon r' u vt' 
ulm-.lar t!O~yeff'lll btdleelnint 

gözöaüade bulunduracak "" 
yıanl hAdlat!lrrt: kat'i bir hrar 
vert'cek tir. 

Mecllıln J :ı 61111 ıöı almıış 

ve bunlar ıra~ıoıla Kont Jozef 
Volpl, Kont Mazarlnt, Koot 

Aı • rlıo, Amlr•I Taun dl R,..,.ı, 

M. Dl'ıte(ont Yardır. 

lt'aflat putlıl '-eoel 8ekreterl 
AıU Staraçe, sabık fırka relel 
Farlaıcl, meclfel meb'asan relel 
Kont Kıeıon Clyıao, Mereıal 

Dl'ıbono, M. Devek ceY1b hak· 

kında aokııl n11arlarını bil· 
dlrmltlerdlr. 

Roma, 19 (A.A) - BClylk 
fatllt konaeyl dıı ılyaea itlerini 
lacelemlıttr. e.... aylarına gnre dıı da 
rumua ıoa 24. ıaatteld lakltafı 
her tGrlCl dlplomallk ınlaımalar 
Clmldlerlnl lurmııtır. 

Slyual çnenlf'r hllk6metla 
dıı ılyuaıınıa ana hatlarıaıa 
koaaeyla dalılmuuadu enel 

••ıredUeceatal IG7ll7orlar. 

Başbakap /)pnıircis General l\fmdilis'le konuşuyor 

Atlaa 19 (Ôsel) - Gazeteler iç lılerl bıkanıoıa beyanatını: 
neıretmektedlrler. M. Trlyaodaf llaı bu beyanatanda, bOkdmetla 

yeol ıeçlm için bazı kararlar aldığmı Te tedbirlere tlmdldenl 
bıılaadıgını blldlrmekıedlr. 

Verllea kararlara gGre, valllerln seçime mftdıhale hakları 

kaldmhıuı, bu nıtre lıtluaf mebkemeal felslerlne •erllmlıtlr. 
Seçim 11raeında gGrtlhGye meydın nrmemek için zabıta, s6el 
kumandanlar ve mtlddel ·umumllu emrine verilecektir. 

Ne Vakit Asılacak? 
Parle 19 ( Radyo ) - Ltnd 

bergfa eocuAanaa katili Baulp· 
man'ıa idam gtıa6 l:J kAnoa 

HDI olarak ıeeblt edllmlttlr. 

Avusturya· ltalya 
Roma, 19 (Radyo) - Daçe 

ile A •aeınryı ıef iri aruında 

ticari tedlyat bak.kında bir ma· 
btele lmulaom•. 

a•mımıw içtn dıış bakanının lı İC 

an r.vvel tayin edllmcal IOzıı 

mundıa bab~r.dlyorlar. 

Amerika'daki 
lıalyanlar Komi
te Teşkil Etmişlet, 

Roma, 19 (Radyo) - Ooe
noa Ayrr.e'te, Garlbıldl, Sao 
Martlno, ve general Ropa mtı · 

zarlarınd• J•pılan tGrendr. hal· 
yan tebaHı ıuıhClrat yapmaıtıt· 
Brullya'da da ayni tuabar1ı 

olmoı, beriki yerde ltalya lçlo 
çalıımak 6sere birer komite 
teıekk61 eylemlıttr. 

Altınlar 
Amerika'ya Akıyor 

Ro111a, 19 (Radyo) - Ame· 
rlka'da bank federaltn bir lsı• 
tlıtlklae gGre A napa altınları 
blytlk mlkdarlula Amerika '1• 
akmakıadtr. Bir ay içinde Ame· 
rlka'ya Avropa'dan ~ mllyo• 
dolarbk altın gitmlttlr. 

Bana mukabil Amerlka'daO 
11al7e'ya 800 bin dolarlak alta• 
M•kedilmlttir. 


