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tBaldvin Krallalronuştu. aris Proiesi Suva üştü. Kamara a, ır 8 rh Takdirinde Yal-: 
ngiltere-ltalya J J 

•erginliği Bu- ız Fr nsa'dan Değil, Türkiye, Rtisya, Yuna istan ve Yugoslav 
andan So o du. ınnterdeAr~acak! ya' dan Niçin Müzah ret lst _m __ e_d_ iği, Başha 

1~abine Kurtuldu, _ _ lı 

takat Vaziyeti çn. Bu Vaziyetin, Ingiltere'njıı ltalya'dan Korktuğu Hissini Uyandırdığı, Da Söylendi. HnkO-~ 
;1nkınr. Gazeteler mete, Sosyete Prensihlerine Dönm~k üzere Itimad Bildirildi. 
• tita Bekliyorlardı.. .... Akel takdirde ileride dıb11 bcı. Di ' ye ııormuotor.. 11 

it Londra 20 (A.A) - Siyasal 
ı ~cvenler İngiltere ile İtalya 
~raıundıkl gf'rgloliğlo öoQmüz 

teki gBnlerde arııca~ını tatı 

t Jnln dwektedlr. 

1 . it Akdenı·z D yilk m6tkOlat vardır. Banu; mDstakll sıylnlardın D 

ngı ere, ev• Dedikten sonra, muhtemel diğer blrfuln de ayni meel'dekl ~I 
bir bırb tehllkeıılul kartalamak suali takibetmlştlr. Bu 1aylav; e ı 

letlerine Nota verecek.. için lngtlıere'oln yalnız başına 1 - Bir taaıroz takdirinde 1 

tedbirler ılm1s1Dın fayda ver· diğer devletlerle anlaşma yapa· 
mlyeceğlw ve bonon doğra lamaz mıydı? Neden eadece 
olamıyacağanı, kollektlf emnl · m6zaberetl esasen şüpheli olan 

ıı Londra 20 ( A.A ) - M. 
t Bıldvin'fo sulh teklif lerlnl 

I• teddedeo beyanatından eoora 
1 btık.Ameıtn parlAmentodakl va 

e ııyetl muvakkaten kuvvet bol· 
• 

Verilecek 
Karşı Silahla 

Olan Notada, Italya'ya 
Mukabelede Hazır 

Olmadıkları Sorulacaktır. 

yet prenelplerlne mugayir ola· Franea'ya bıo vuruldu da Sov· h~ 
ceğına sôylemlttlr.. yet Rusya, Türkiye, Yunınletan ıt 

Mllteıklben Liberal partiye ve Yogoslnya'y• baş vurul· a 
mensub eaylavlardan biri, Bış madı? Taarruz, Ak.denizde ola· d 

e 
llluştor. 

Bununla beraber hflkumetfn 

Olup 
Loudra, 20 (Radyo) - İngiltere hükftmetl, boglnlerde bG

Uin Akdeniz devletlerine bit nota verec11k ve İtalya • Habe· 
şletın lbtUAfı mftnBBebetlle İtalya aleyhJne al1nan zecri tedbir 
terin mftesalr olabilmeel için UlosJar Soayetesl paktının 16 ıneı 
maddesinin üçOncB fıkrası moclblnce eUAbla da mukabelede bu. 
lonabllmelerl için hazır olup olmıdıkla1:ını eoracıktır. Ba meı 
elenin, yakında Uluslar Soeyeteelnde de mevzoobıhı olacağı 

bakan M. Bıldvln'in p•oje mtı cağına ve bu devletler de Ak· tH 

ıakerelerlnln eaf balarından mı· deolzle yakındın ılAkadır dn· ı 

himıt almadığı ve bilAbare letler olduklarına göre neden 11 
bozulmof olan itibarı dQzelmll) • değildir. İlk defa olarak Slr 
Samuel Boar'ın alSylevi biraz 

oğuk karıılanmıetar. M. Bald· 
tinin prestijine de hılel gelmlş 

ııldoğo ıôyleomekıedlr. 

Hattımet muvd f1tkı yetini söyleniyor. 
Londrı, 20 (Radyo) - Havas ayları bildiriyor: 

projeyi tık•lyeye mecbur kal · bunlara baş vurulmadı; 

dığı beyanatı ile alay ederek, DJye ııornnıştur. Eski bıkan· 
- Bunda İngillere'oln ııe · lardan biri de M. Baldvloln 

rd 1, Mtlleıler cemiyetinin OIO· beyanatını tetkik ederek bu 
rlteıd ve dOnya ııolbo menuu· günkü nzlyetin çok mtıekOI 

bıhıtar.. Bloıenıleyb kabine ne ol~oğuou ve adeta, lnglhere'nlo 
için muhtemel bir tehlikeye halya'daıı korktuğu hlsalnl 

~Dçl p1rtlıl bftcamunoo 11fına 
:borçludur. Attlee'ln bc:ıyanatı 

enerji ·nı şiddetten mahrum idi. 
Londra 20 (Radyo) - M. 

lbaldvln, kral betlncl Jorj ta · 

talandan huıoei dairesinde ka · 

bol edllmtetlr. 

İngiltere Akdeniz devletlerine mtıracaatle zeer! tedblrleıln kartı MUletler cemiyetinden ve verdJğlnl eöylemfı,tlr. 
tatbiki yftzilndcn çakmaaı muhtemel m6ekGl4tı gôıGnGne getl· burayı dahil dJğer bOtftn dev· Daha sonra hiıkumet namına 0 
rerek askeri ve bahri ihtiyat tedbirleri ahp ılmadılr.lırıoı .-e 

e 

Bu m61Akatta, siyasi vaziyet 
bılı.kıada huıaıi bir mOzakere 

tapıldığı aanılmaktadır. 

İngiliz f Uosona bir tecavllz vokuunda 11ln bir meeıl birliği 
letleıden yardım fatemedl de eöz alan Nevlll Çemberlıyn, 

yalnız Franııa'nın mGzaheretlcl gerek ha suallere, gerek diğer 
Yapmıya hazır olup olmadıklarını sormuııtor. Londra'dı bu 1 stemeğe kalktı?. Oeten Çemberlayn ve refikası - Sonu 7 inci sahifede -
mee'ele zecri tedbirlerin kovvetlendfrUmeetndeo evvel orıaya --·•••·-·-·---·-·-·-·-·-·-·-..----.-.--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·-·-·---·---
atılması ısteomektedır. M. Samuel Hoar Talimat Almadan Bu işi Yap· 

letanbol, 19 (Ôzel) - Ce- davrandığını, başbakao10 bu~ mış Ve Bilahara Tasvib için Emrivaki Olmuş. 
nevre Milletler cemiyeti konseyi, dan mfttevellld bCUftn mee'oll-
Pırls projesi ile karoılaomış yeti ftetftne almıt olduğunu slJy. 

olduğa vaziyete bir formol bn· lemlt ve Slr Sımuel Boar'ın 
larıııt hin içinden eıyrılmağa letlfası faciasını teell8Gfle karşı· 
çalıoırten, diğer tatdtan da ladığanı bUdtrmtotlr. Oeten Çem. 

berllyo devaml•; 
bizzat eOrftkleodf~( bir facia 

Lordlar Kamarası Paris Projesini 
Reddetti . . Eski Siyasaya Dönülecektir." -

Londra 20 (Radyo) - Tay· 
trılt gaseteal "Hftkftmetln letl· 
ruı gerektll Slr Samnel Bo· 
llrıu yalnız bıratılma!IJ llg{mdı. 

ka vulyet ile Baldvln'lu mev· 
~U 11rııalmıt ıddedlleblllr. ,, 
l>emektedlr. h b · ı ı - ıı~r şeyde herkesle eU 

olarak lza ettiği o pr~Je ç n blrHk bıretet etmek ve yalnız 
Bunlara Deyll Meyi ve Mor· avam kamarasında ı,ıhat ver· 

talng Poet gazeteleri de iştirak mlştlr. başına le yapmayarak Milletler 
&tmektedJrler. Bu gazeteler, M. Baldvlo'ln kamarada ver· cemiyeti ile hareket etmek si· 

t. lın.L""'metln bu da .. ıda tıt'i dJ 1 1 h 1 yasımızın bir dfteturu olmılı· 

Habeşistan Bu Projeyi Kabul Etmezse Cezalandırılmı
yacaktır. Sulh Akim Kalmıştır. Vaziyet Eskisi Gibidir., 

ıf 1 • 

u.u. T ğ za auan eonra sGz • an dır Bu prenıılplere, diğer dev. laıanbul, 20 (ôıel)- lngil · Bu kamarada Ltherallcr bir 
, bir haltı hareket takip etme· Oaıen Çemberlayn, kabinenin letler de bizim kadar eadıt tere'de avam kammraeı mftza· takrir vererek Parla anlaşması· 

. 1~ekle itham etmektedirler. hu proje lzerlnde çok eamlmi bl ı lbl h L l f"'" kalırlarsa n ı m g ile· .. ere erine devam 11derken Lord· nın mUletler cemiyeti esaslar.na • M L ı p • ' v d ket ederlerse Milletler cemiyeti lar kemaraıı da topl11n11rak uygun olmadığanı ve kamaranın 
~ . . ava arıs e ar ı muhakkak muvaffak olıcakllr. ayni mevzuu tedk.lk eylemltllt. madelet ve dftrftsti prensipleri· 

'lstifa@ı Haberleri-Yalandır. Gazete· fifi~-G~~;-ç;k;-İı;~;~~;.d;·Öf ;·y~~;~ 
cilere De Beyanat Vermemiştir Vapuru Karaya Oturdu .. 

. -Vapur, lzmıre hayvan ·Yoklemek fi:zere Geliyordu. 

ne mugayir olan böyle bir 
projeyi ka'ıul edemlyeceğlnl 

blldlrmlt ve htıkumetln, inli· 
hah eeoaeında vadettl~I alyaıaya 

- I• 
dönmesini lstemloleıdlr. Yani 
lordlar kamarası da, avam ka· 
maraeında olduğa gibi, Pırla 

anlatmasını tanımıyor demettir. 
Bunun Grerlne Lord Ballfıte 

kGreiiye gelerek; 
Slr Samuel Hoır Parla'e 

sulh projesini konutmık için 
gitmemiştir. Ve kabineden böyle 
bir talimat ta almımıttar. Fa· 

r 

Dan gece, ktsrlez dahilinde dlee hakkında edlndlğlmlı ma· 
ve Çakalbornu önlerinde 309 iti.matı yazıyoruz: 

bir romorkar gönderilmllJ ve 
bilUln gece çahşılm,~tır. Vapur, 
hiçbir Hrara oğramamışbr. 

kat Parls'e varınca FranBI hft· 
kftmetlnio f htilatı bal için ta· · 

1 1 

ş M.!_Laval, Konsej reisile konuşuyo1· 
,. Pırla 20 (Radyo) - M. La· rlslne htç bir beyanalta bulun· 

11 'tıl. tıtaayon ııalonunda bakan· mauııııtır. 
l•rta klç6k bir mOdaveleJ el· Parla ~O (Radyo) - M. Lı· 

il kırdan ıoora hemın Kedoraa'ya val 8,15 te Cenevreden Parlee 
1 g1&ml ve ıaetecllerdou blçbl· - Sonu 7 inci :;ahifede -

tonlu (lyoolyo) adlı bir Yunan Yunan vapuru, hayvan almak 
vapuro kareya otor~uştur. 84· Oııere Plre'den lzmlr·e mftte· 

r 
Bir izah 

Diloktı aayımızda , Pırlı 

"\ veeclhen hareket etmiş ve dftn 
gece kaleden içeriye girmek 

Gzere mnııaade aldıktın aonra 
yoluna devam ederek Umana 

projesinin koneey nezdinde 
kabul edlldlğl pıaoaaını veren 
bir serlevha vardı. Halbuki, 
haberin ıehnda da gor6ld0ğ4 
veçhlle ortada kabul yoktur, 

keyfiyetin tetkiki komiteye 
verltmlatlr. Yalnız bu buıos· 

takt meeallerlnden dolayı ln· 
glltere Te Fr1oıa'ya &eoekkftr 

edilmiştir. , ______________ _,, 

doğru gelirken, kaptanın yolo 
taiJrmaaındın Hat 21 -rıdde . 

lerlnde Çakalburno önlerinde 
Ud kulaç derinlikte karaya 
oturmuştur. 

BAdleeden haber alın deolz 

tomleerl Faik, derhal IA1111m 

gelen mıkamata haber vermlo 

ve ayrıl zımandı tedablr al· 

mııtır. Vapura çekmek için 

- Sonu 7 inci sahi/ ede 

r 
Kublay ihtifali 22 Martta! 

Her yıl, 22 k4ououenelde Menemen'de yaptığımız Koblıy 
lhtlfıO, bu yıl 22 martı bırakılmıttır. Sebebi şudur: 

Bıtdlse, Kubla} ve arkadaşlannıo muayyen bit gilnde ln
kıJAb nğrooda şehld dtışmeleri mahiyetinden c;akmıf, Tilrk 
lokıJAbının ve gençliğinin borthyan taaaaoba kartı kazandığa 
bir zafer mahiyetini almııtır. Bu zaferi, daha genlt ölçftde, 
geuçllğln ve balkın daha toblo, daha caoh hareketlerile tesld 
etmek lAzımdır. Halbuki, havalar yağmorlodur ve milsald de. 
ğlldir. 22 Marta ııHk keyflyetJ, parti genel sekreterliği tara· 
fıodan da taııvlb edllmlttlr. Bo suretle hem dab• cootun bir 
lbtlfıl ve tezahür yapılacak, ayni .ıamaudı şebidlere kartı öde· 

vlmlz de daha esasla surette yerine getlrllmlt olacaktır. 



Birinci kAnnn2t lllM 
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Neler vardır? ___ ................ __ Italya lngiliz Kralı Meclisi Hassı Topladı. son Vazi;~:-iiak· 

, .... • kında Ne Yazıyorlat ------.... --Adla· Ababa1 20 (Radyo) 
Hftkftmet; Parla eolb tekllCfne 

karşı olan cevabını dün f nglllz 
ve Fransız elcllerlne bildirmiştir. 

Aldığı Yerleri Toplantıdan Evvel Kral, Bald g.:.::::.~~ ~.:~·ık:.:.:: 
Bırakmı yacakmış düokd celeeelnl .ı:Lavaı .. Sı 

Pıı cevapta, Parla proj <Jel redde 
dllmekte, ltalya'nın andlaşmaya 

riayet etmediği, miltecııvfz ol 
doğu belfrtimekte; medeniyet 
sokmak lçlo arazi latlyen ltal· 
yan'ların hastaneleri bombar· 
daman ettiği, kadın, çolak, ço
cuk blolerce fneıı•u öldftrdüğü 

ileri eilrülmekte u veeahelz 
B11beş'Jerfo, bir korııı toprak 
vermemek lcfn sonuna kadar 
harbedeceklerl hlldlrllmektedlr. 

Roma 20 (Radyo)- Popolo vı·n'le Uzun Mu· ddet 17 nustu. ~;:je:~~ı:a!~m:ı~:es~a:~~;pl~ 
D'Italya gazeteal ıo makaleyi ~ ' yorlar 
yozı; or: 

c hal ya, zabtettfğl toprakları 
kendisinden geri alacak bir 
projeyi ula kabul etmiyecektlr. 
Ne Jktısadi tazyikler, ne dip 
lomast temaslar ve nede icbar 

ile halya bir karıı toprak feda 
edemez. 

Lobdra, 20 (Radyo) 
tan kabul edllmlıterdlr. 

Lort Eden ve M. Baldvlo bugün Boklogam earıyıoda Kral Jorj tarafın· Gazeıeler, Mo110Uol'nln bı 

Red cevabında, İtalya'ya eko· 
nomlk imtiyazlar verJlmeefoJo 
de hiçbir zaman kabul edllml· 
yeceğl söylenmekte vtı Habeşls· 

tan'an kendisini haklı gören 
bütflo devletlerden yardım isti· 
yeceğl llıhe olunmaktadır. 

, ltalyan'Jarın 76 
Numaralı Tebliği 

Roma 20 (Radyo) - Mare· 
ljal BadoğlJo, 7 6 oomcırolr res 
mi tebll,ğlnde diyor ki: 

Dfto Abl Adi cepbesJnde ve 
Tebyen havaltslnde, dOşmamn 
müteaddld kollarını pOekürte· 
rek rfic'ata mecbur ettik. Za· 
ylatımız, bir zabit veklll ile 
bir ynU neferden lbareıtfr. 
Lae lıalyan aekerinden 15 ya 
rahmız vardır. Düomanıo za 
ylah çok fazladır. 

Tayyarelerimiz, Takazze nehri 
havaltetnde ve May Tikel ye 
riode Habeş'lerln bJr grubunu 
bombardıman etmiştir. 

Goramay eyaletinde kabileler 
bir 'toplantı y11pmışlar ve 1ıal · 
ya'ya sadakat temini vermiş· 
Jerdfr. Bu kabfJelerJo askerleri 
Somali kıtatıoa dağıtılmıştır. 

Roma'nın 

Tekzibi .. 
Roma, 20 (Radyo) - Hüku 

meıt, Malrall,, ve Aksom cha· 
rıoda Habee kıtaları bulunduğu 
haberlerini yalanlamakıadır. 

Daha fazla ileri gidlllr ve 
İtalyanm şerefi 1hl41 edilecek 
olursa, o r.aman İtalya dOnya 
eulhono bozmaktan ve yeni 
bir harb çıkarmakıao sakın· 

mıyacaktır ,. 

Altın Toplama 
Devam Ediyor 

Roma, 20 (Radyo) - hal· 
ya'da altao toplama faaliyeti 
devam *!diyor. Amerika'da ki 
lıolyon 'ların verdikleri alımlar, 
yüzOkler, 1 milyon dolar de 

ğerfodedlr, Helçlka'da ve Viya 
na'da do yüzfikler toplanıyor. 

Avoetoıya'nın KlAkenford ka 
eabaeında bir kilo altın ve 6 
kllo gömdşle Vlyana'da 200 
yfizüll toplanmıştır. Atloı'da da. 
200 yilzOk verilmiştir. Ber· 
llo'de ve Malta'da bulunan 
1tatyau'lar da altm topluyorlar. 

Mısır' da 
Çin Pamuklu Mensu· 
caflna Gümrfik Zammı 

letanbul ~O (Özel) - Ka . 
hlre'den blldlrUlyor: 

Mısır hükumeti bir karar· 
name ile Çlo'den gelecek pa· 
woklu meneocata yüzde kırk 

fazla resim koymoıtor. 

Bu zam, evvelce Japon mal· 

larıoa da tatbik edllmlttlr. Ve 
Uzak Şarktan gelen ha men
sucat Mıeır pamuklarıoın re· 
vacına çok zarar vermekte ol

doğoodan bu kırar ittihaz o· 
lonmuştur. 

. \ 

Loodra, 20 (Radyo) - Kralla M. Baldvln araıındakl görftşme yarım saat ıflrmüştür. Dondan 

ıonra Kral meclisi hAHe blrkaQ dakika i9lo riyaset etmlıtlr. 
Londra, 20 (Radyo) - Sıy1Bııtl Qevenler, bugün mecllaf hAssın celsesfne Kralın rfyaaet etmfı 

olmasına önem vermektedirler. S6yleodlğloe göre, Kralla Baldoln arasındaki görQşmede dış ha· 
kanhğına getlrtlecek olan kimsenin tıylnf de mevzuubahis olmoıtur. Lord Hanlfaks'ın dış bakanı 

olmaııı lhtlmalı kalmam,ştır. Oaten ÇemberlAyn'ın dış bakanlığına getlrilmeel ise, İtalya ile İngiltere 
arasındaki gerginliği arttıracağından istenmemektedir. NevU ÇemberlAyn'an hariciye bakana olması 
mohakkıtk sayılmak.tadır. COıok'1 Nevit Çemberllyn, İtalya · İngiltere müoasebatının dftzelmeelol 
temin edebilecektir. 

~---~~~--.-.~~·1··--.. ----~~~~ 
Habeş'ler Aksum Şehrini Istirdad 

Etmeğe ({arar Verdiler .. 
Şire VilaY.etinde ve Takaza Nehri Civarında Başlı

yan Muharebeler var. Baheş'ler ilerliyorlar .. 
Adle Ababa 20 (A.A) - Şimal cephesinde Takaza mıntaka!lıodakl muharebeler hOyflk bir ıld · 

detle devam etmekte ve barek4tın cephesi gittikçe genişlemektedir. Yımn, öbör gfln tafallAtı 

alıoabllecektlr. c~nop cepbeai genel kararg4hı Cfclka'dao Dıgabora'a nakledUmlştlr. SöylendlAfne 
göre bu cephede Habeş orduları gilnde 25 kilometre kadar ilerlemektedir. 

Adla Ahaba 20 (A.A) - Şimal cephesinden gelen habrrlere gört; Ştre vll4yetlnde baelıyan 

muharebe heoQz elddetlol kaybetmemiştir. HabPş'ler şiddetli bir surette eavaşmaluadır. Habeş'lerln 
hedef l mukaddes Akeum Şl'hrlnfn ve Adua'oın istirdadıdır. İki tRrafın da ~aylalı a~ırdır. Fakat 
Habeş'ler ağıt aRır ilerlemektedirler. 

Kadıkö- Istanbulda Hava Tehlike-
ynnde Bir Cinayet • 

sıne Karşı Denemeler. İetaobul, 20 (özel) - Ka· 
dıköyılnde bammal Vaoh Meb 

med adında blrlel, Aile geçim· 
efzllğloden dolayı karısı 

öldürmfişt6r. 

Sevki yat 

Mlr'atı 

NıpoU, 20 (Radyo) - Dört 
bin neferi ve askeri miiblmmatı 

hamil olan ( LombardJya ) va· 
puro, bugln doğu Afrlk.eına 

mtıteveeclhen hareket etmletlr. 

Eekl mobarlplerdeo saylav Kar· 
lo, askerlere bir söylev ver· 

mlştlr. 

Denemeler Yalnız B~yoğlu Mıntaka
sında Muvaffakıyetle Yapıidı. 

İstanbul, 20 (Özel) - Bava tehlikesine karı:ıı korunma tecrd· 
heleri ba akşam yapıldl. Saat 9 buçukta dadakler öttü ve det· 
hal hdtfio evlerde elektlrlkler eöoddrOldü. Sokaklardaki lamba
lara rf'ntlf maskeler takılmıştı. İtfaiyecilerle polisler, yüzlerJode 

gez maskeleri olduğu halde dolaştılar. İki tayyaremlz, uçarak 
vaziyeti tetkik etmiştir. Tecrftbeler, yalnız Beyoğlu mıotakaeın . 

da muvaffakıyetle yapılmıştır. 
~--~----~--~----------

Deniz Konfer3nsı Çahş!l Dursun 

Hava Tehlikesine Karşı 
Yaptığımız Y ard•mlar .. 

Ankara 20 (Ô.ı:el) - Hava tf'hltkeslne karşı yüzde iki nhıbe 
tindeki tanelerin bir kaouola tahsili haklunda Jaylha hazırlanmış 
ve kamu~aya verllmiştlr. Bu 14ylhıya göre, umumi ve hususi 
muhasebelerden her ne namına oluna olsun para alanlarla, ho· 

-Fransa, lngiltere, Almanya ve Sovyet Rusya 
Harb Gemileri Hazırlıyorlar 

Yeniden 

Sağda11 sola Amerika murahhasları, Amerika deniz erktıni harbiye reisi amiral Standley, 
amiral Davis, lngiliz muralılıusları Lord Stanhop. bahriye birinci Lordu Sir Monsell, Fransız 
muralıhaslan ferik amiral Roberı, Fransız elçisi llf. Corbin, lıalvan murahhasları konter amiral 
Baineri Bisica ve Londra sefiri JU. Grandi. 

Roma, 20 (Radyo) - Harici toolok Lhtovlyo ve Vlktoriyo nrlaştmlmıetır. Bu suretle 
ajanslar, Loodra. bahri konfe · Veneto harb eeflnelerlnln in bıhıl teallbıt, Londra konfe 
raoemdım bahsederlerken, h1'hri eaeıoı tacil etmiştir. Bu iki 
teellhııtıo muhtelif inşaat tez . sefine yakında denize ludlrl· 

gublarında yeni harb eef ioelerl 
inşası soretlle de.vamıııdım b11hıı 
etmektedir ier. 

Fraosll'dn 22 Teşrlolevvelde 
35,000 tonluk, 24 2 metro uzun 

lok, 33 metre genlşlJkte mu· 
azzam bir hıtrb sef loeelni Beret 
tezg4hlarınds loşaeuıa başlan · 

mıştır. 

Ayni büyüklükte ikinci bir 
harb sef lneeloe de bugünlerde 
başlanacaktır. 

İtalya hükumeti de 3ö,OOO 

lect:ktfr. 
Ayni ejanıılar, İogJlterenin 

bahri ln,aat için son akdettiği 

büyük istikrazlara nazandlkkaıl 
celbetmektedlr. 

Joglllz baş amlrallığı şimdi 
as,ooo tonluk belj muazzam 
eef lneden mörekkeb bir filo 
tertibine karar vermiştir. 

Almanya ve Roeya'da dı 
bahri ln~aat hummalı bir şe· 

klld" devam etmektedir. 
Amerikada da Japon donan· 

maeıoa kar§ı yeni topal kı· 

raneına rağmen şiddetle devam 
etmek~e ve daha korkunç bir 
şekil almaktadır. 

Londra 20 (Radyo) - De 
nlz konferansı Noel yortuları 

aoouoa kadar talik e.dllmleılr. 

lralyan delegeleri konferaoeın 

altı eookaouoda toplanmasıoı 

teklif etmişltrdlr. Bu teklif 
kabul olunmuştur. Toplrııtıda 

İoglllz projesi tetkik edilmiş, 
Japonlar inşaat proğramlarıoın 

bir kaç eene enel bildirilmesi 
teklif ine tlddetle mohal~fet 

etmişlerdir. 

eoei ve hftkml müeeeeeelerdeo aylak ve yevmiye ile para alan· 
lardan ha miktar kesilerek hazineye yatırılacaktır. 

letaobul, 20 (özel)!- Tayyartı nrgi inden 1 O milyon lira ha· 
eılat temio olunacağı teebJt edilmiştir. 

Bir ltalyan Gazetesi 
Ingiltere ve Fransa, Mostemlekele
rine istiklal Verdikten Sonra Siya· 
samızı Beğenmiyebilirler, Diyor •• 
Cenevre, 20 ( Radyo ) - TrlbOn de leoev Londra'da geçen 

hadiselerden bahsederken: 
"ltalya için müstaLOerelerlol genleletmek bir zarurettir ve bu 

zaruret loglltere ve Fransa btıkftmetlerl tarafından da tasdik edil 
mlştir. Fransa ve İngiltere, Fae, Cezafr, Tunus, .Mısır, Hindistan 
gibi mfietemlekelerlolo istiklalini kabul ettikleri zaman, İtalya'nıo 

mftstemlekat alyaıetlol beğenmemezlik hakkını elde edeblllrler. 
Sulbperverllk, sulhu temin edemez, hak ve ihtiyaçları tanımak 

eulbQu en birinci yoludur.,, Demektedir. 

Barem v~ Maaşlar? 
Vilayetlerde Başmüdürler Ne Kadar 

Maaş Alacaklardır .. 
Ankara, 20 (Üzel) - Ekonomi bakanlığı yeni barem maaş· 

ları yakında kamotayda müzakere edilecektir. Hazırlanan iliyi· 
baya gire, vilayetlerde baemüdlrler 70, mftdilrler 70, 55, 45, 
40, 35 Ura maaf alacaklardır. 

hareketinin büyftk bir h• 
lnkhıarı doğurduğu mfttıle•• 

dadırlar. 

Sağ cenah gazeteleri, dGıı 

celsenin tefslrlcırloln lmpars' 
lok hodudları dışıodr da du. 
lacak kadar mftblm olduğll 

sol gazeteler ise, Mussollol'ı 

OııUiete ve tekrar ettiğlnl 

bu yüzden f ngllfz Fransız J 

metlerinin ef kıirt umuınlyeı 

darbelerine uğradığı yazıyor! 

icra Vekil-
leri Heyetinde. 

Ankara 19 (A.A) - İı 
vekilleri heyeti bof?;6D bae 
kan lımet loöoü'n6n reisi 
altında toplanarak muhtelif 
ler (ilerlode görüşmelerde 1 

loomoe ve bu işlere ald 1 
rarlar vermiştir. 

Rum Patriki 
ölmek üzere. 

İetanbol 20 (özel) -
mD.ddetteoberl haeta boloıı 

Rom patrlld ölmllk dzeredf 

Yeuanistan'dıı 
Saylav Seçimi Ser be 

Yapılacak 
P .. rlı, 20 (Radyo) - Atlı 

dın blldlrlJlyor: iç işler beke 
M. Trlyaudaf llıkos, saylav 
çlmlııln, şimdiye kadar gör' 
memtş derecede eerbeet olaca 
nı ve kralın böyle fstedJğl 

söylemiştir. 

Parle, 20 (Radyo) - Ath 
dan haber verlldlğlne göı 

saylav eeçlml ile yortolard 
evvel affedllmf ş olanlarda o 2 
kişinin Yonanletana dönm 
fçlo her UlrlQ kolaylıklar gı 

terllecek ve klmeeoln Yoı 

olst110 dışında kalmam1191 teoı 
olunacakhr. 

Cenevre'de 
Bir Suikast Yapıldı 

CP.nevre, 20 (Radyo) - ( 

oevre'de uluslar snsyeteel ' 
kınlarında bulunan "Mart F 
pos" abidesine karşı bir soikı 
yapılmıttır. 

Suikastçılar bu abideyi dlı 

mitle berhava etmek lsteuı 

ler ee de, yalnız temel tatl 
rında bazı hasarat yapıbllml 

lerdlr. 
Bo eolkaetın ıntlmlUtarlı 

lerlo eseri olduğa sanılmıktadı 

Heryo 
iki Karpuzu 
Bir Koltuğa Sığ· 
dırmak istemiyor! 

Parls, 20 (Radyo) - Hery 
Badlkal sosyalist partisi başka 
l.ğına gönderdiği bir mektopt 
başkanlığı teknr gelmemek b' 
sueuodıkl kararını teyld e 

mekte 'te pıutl başka~lığı 1 
kabinede temsil işinin bir araJ 
gelemlyeceğlnl ötedenberl sö 

ledlğlol blldfrmf~tlr. 

Hiııdistan'da Gnmn 
Piyasası Dfişüyor 
Dombay, 20 (Radyo) - Gi 

mClş maden piyasasının eokal 

b6k1lmetl eodieeye dOtftrmlttl 
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Dağ Spot'una Çıkan 3 Kız 

4 Gün Kayboldular ve 
Bir Tehlike Atlattılar. 

ŞEHİR HAB.ERLER 

•· 

Rôcfüenin kahramanlan .. 

lagUtere Y orklhlr tehrtnia Yarı beline kadar 11plındı. Onu 
ıanınmıt Altelerlnden birinin kurtarma~• çalıtarken his de 
kı11 olan gflsel PHllne ile iki b•takhğı dahb ~ıkıyordok. Gene 
genç Te glsel arkadaıı tehlikeli akt1m olmuıta. Aç, ıu1D1, bit· 
bir mıcerı Reçlrmlıler n bA kla bir hılde bir eeddln dibinde 
dlee, lopiltere,d" bflyClk bir blrblrlmlse 11rılarak geceledik .. 
heyecmn uıandırmııur. Erıe1I gla, bizi aramağa çıkın 

K.ısların Gçl de d•ğ ıporana tayyerelerl gGrdak. Fakat o k• 
mermkhdular. Hep berabH çık· dar bhab bir hale gelmlııik ki, 
mıı, fakaı bir dıba dGamemlı· kımıldayıb kendlmlal gaııere· 
lerdlr. Bo gaybubet clc1rt gGn m•dlk.. Nlh•yet lıte kortulmut 

~YerlijMaden 
KömOrlerimiz. 

••••• 
TOrk Antrasiti; Diğer 

kömOrlerden OstOndOr 
Maden kGmlrl hakkında 

ekonomi bakanlıAındma Ylllyete 
bir bildirim gelmlttlr. Bunda 
denlllyor ki: 

Maden kömlrl itleri TOrk 
ınonlm tlrketlaln Zonguldak· 
dakl fabrlkaıında TDrk •ntra· 
ılti imal edilmekte olan ıöml · 

kokun ıatııe arzedlleblleceğl 

fiyat munkkaten lı1tınbal'da 
depoda Ye oat Ozednde teıllm 

ıoau 24,5 lira ularak munfık 
görllmDttClr. ileride teeplt edi 
lecek f late göre fark •lıcılara 
iade olnnacaktır. 

Y •pılan ıeıklklerde Tlrk 
ıntranıldalo a•rari kanet hl· ılrmlı, tayy1reler Ye nbııa, bulunuyoruz. 

U•an usun ıaberrlyıl• baıı. 
mı,ıardar. 4 kttlllk bir pollı 
mlfreseel, nlhıyet çamurluk • 
bir arezlde, kıslan Ald bir to 

---------
Hayır Sever 
Bir Bayannnızın 
1 yilik 6rneği. 

""\ barlyle lıımabal gHhane ko
kana naunn onda 4 n Al· 
mıa kokana nazarın onda 2 
yDkeek oldop teıpla edilmlttlr. 

pıya, dıhı ötede de bir kemer 
•4 bir ayakk•bıaa nıtgelmlıdr. 
Pollıler dadGk çal• çala rtrafı 
uaıtarırken, derl•dea g"llen 
bası iniltiler ltlterek o tarafa 
koıanca, k11ları, çamurlar it 
tinde aerllmf t. bltab bir halde 
bDlmuılardır. Açhk ta kendi 
lerinl yarı ôlQ bir vasi yete 
tokmoıta .. Her GçD derhal kal· 
dmhp ba1ııaeye yatmlmıılar 
H içlerinden ea enel kendi· 
ılae gelen Eltll demlıtfr kJ: 

- ilk gln yolamaz çok usun 
ıardD. Yarayordok, fakat yol 
bitmiyordu. Kırlard• k•lmıttak. 
Hna kararıacm yolumuao da 
kaybettik. Ner.,ye gittiğimizi 

bilmiyorduk. Y ığmar batlamıttı. 
So*uk da •ardı. Yiyeceğimiz 

tlkenmlıtl. ilk geceyi bir ağaç 
ahında geçirdik.. Erteıl 11bah, 
dDıtD@ümlı bat•khktın kurtul 
mak için bir mehlr yatağını 

ıaklbe koyalduk.. Serp bir te· 
peyi hrmanıyorduk ki, Edao, 
birdenbire bııalhğ• yo•arlındı. 
--~~~~---~~~~~ 

Bayr&m 
Is.mir mDftDIDğOnden: 
Kullu olan Ramas•n hayra 

muna ilki önlmDzdeki cuma 
gln6 olıet1~ını 11yıa ala11 bil 
dlrlrlm. 

Ismlr mlfUlıft 
Rahmetullah 

Tllkfllk'te Tnakça otall•· 
rıDdın Oıman kızı Mly•ıa; 

mıntıkuındı balanın kr.,.dekl 
(5 akıOaden kıa çocakl•n 
birer eaıart, erkek çocakı.n 

birer gömlek yaptırmıtt•r. 

l.ıem,,den nren; içinden 
gtlen bir ıngf ile, caml•nıa 

korayacalatan• ııtınaa yn· 
racakları goldlren Mlyu'a 
hayır ltlerlade daim• ôsel 
bir nrbk gGtteren 11yın Ja. 
mlr'IUer haıarondı tlknalı· 
rımıaı ıonarıı. 

Ôllllalere yardım karala 
batkUll 

Hamdi Alryürek 

\..------------------·~ 
Vekil Memurlar 

Bot memurluklarda kullanı· 

lan Vekillere Hrilecek Hkllet 

ıyhklannın naııl he11b edllece~ 
haklunda kımutaycı ıbnmıt 

olu k•nr Ylliyete gelmlttlr. 
Bu karan göre m•atl1rın ınhld 
Ye te•dClll hakkındaki kanunun 
13 GocG mıddulle muo kına· 
noaoa R inci maddeal mucl· 
blace Yekilet maaıı nrllmeal 
halkındaki mDddet ahıaydın 

ibaret olduiq bılde J 931 ıeneai 
bDtçe kanunile bıı altıay kaydl 

Cenanın 
Amhelij Tecrflbesi 
Muvaf fakiyetle 
Neticelendi. · 

Kartıpka'b Cenaa'ın blray 
enel n ikinci def• olarak 
y•lnı• bir formDlle ambalij 
y•ptı~ı ılyah blmlerle hHı 
ıebıelerln amb•lljları dl~ bir 
heyet Gnlnde Burana Zlre•t 
mektebinde ıçılmıı, gerek Oaam 
Ye gerek eebıelerla boıolmamıt 
oldokl1rı ınloçle gGrllmlıtar. 
OaamtıscJeki yıl ba formQI .. 
ye1lnde yaa lsDm Ye ıebsele · 
rlmlaln ihracı mQmkla ol•cmıı 
ıaylenlynr. 

Mevsim Hastalıkları 
Menim Grip te benıert bu 

lıtıcı b1111hkların çıkma n 
artmuına çok eberltlldlr. 

VUAyetaen bDtla reımıı dal· 
reler mldClrlaklerlne gönderi· 
len bir bildirimde; blltln nakli 
natalarının cam Ye k•palınaın 
ıamımea k•pah bolandanal· 
m111, mekteplerde kmk camh 
den od•lın bınkılmıma11 n 
odalarıa ıııama tılne ehemmi 
yet nrllmell blldlrllmlıtlr. Otd, 
ban, h•mam, tlnemı, tlyaıro. 

kahnhıne ye pslnol•rın ıııtıl 

,J Sadakai Fıtır Cedveli 

19 31 yılına mabeuı olmak Gzere 
tatbik edllmlyecektlr denllmlı 

n 1932 8Hlran ayına •ld 
muHkk•t b6tçede 193 bDtçe 
kanununun hClktl111lerl dalrealn· 
de muamele lfaıı taıdh edllmiı 

oldaAun• naaarmn 1 Temmu• 
1932 tarihinden itibaren nkA 
let m111ının ancak altıay dnam 
edeblleceii hakkındaki eeu hl· 
kum ndet etmlı ıayılmıı n 
tt:fllre IDaum görGlmemlıtlr. 

muı Ye hna deA'fıtlrme itlerine 
de çok ehemmiyet nrllect1kdr. 

Bugday 
Un 
Arpa 
Çekirdek· 
ılı. Daim 
RHald 
DzDm 
Sly•b 
lzClm 

Aıa 
K. 
16 
26 
21 

100 

78 

52 

Orta 
K. 
14 
19 
18 

78 

65 

26 

3cD ani 
K . 

52 

39 

Mahsullerimizin 
Ambalijı 

ihracat mabıallerlmlzln •m· 
baltjl1rının muayyen tip Ye 
ağırhkta olm111 h•kkıada Ek.o 
noml B•kanhlıaca bir mOtalea 
bısırl.amaıı tehrlmlı ticaret 
oda11na bildlrl11Pl1tl . HauA bu 
non için odada lhracmtçılar bir 

Belediye EncOmeni toplıntıy• çeAmlarak mDıalea · 

BAYRAM l\AMAZI Btlc:dlye daimi eacllmenl din 1111 •hnmııtı. Bu rapor odam 
Cuma Saat Dakika beledİyede toplınmıı, biriken buırlaamııtır, Buglalerde Ba· 

V. 8 10 lılerl çıkarmıthr. k.aah~a ~öaderllecektlr. 
~ ...................................................... ..... 

TAYYARE SINEMASI 
3151 TELEFON 3151 

BagOn ıaat 21,10 dea hlbaren çok ıt:Tllen, kahkahalar krmb Georgeı Mllton'aa ea glzel fllml 

Para l(ralı Milton 
Fran~ıılarm meşhur "Conımte obb!JOClo,, apereıinden ;kıibas e~ilen biiyük· şarkılı komedi 

Bu f llm P.rlııla meıbur moda Hr•ylarmda ve bGylk bırlerıada çe•rlldlğlnden en ıon woda 
tuvaletler teıhlr edlldl~I tılbl Parlı eğl«'nce hı;atmın Ye pırlı kibar Alemloio lçyGılerl de 

caah bir ıurette gôıterllmlıtlr. 

15 Günlük üziim Fakir Mek-
• teblilere K1tab. 

Satı'1 ve ıhracatı Koı" 0~··k·· "'rf tur ıre tftr· 

Fiatlerde Yokseliş Var, Ençok Al
manya'ya ihracat Yapılıyor .. 

Blrlnclklaun ayının ı inden 
15 ine kadar olan GıDm 11. 
tıılıra baklanda Ticaret Oda. 
ııaca bir rapor hazırlınmıttır. 
Buna göre, ıoa 15 g6n içinde 
boreada laGm Htııları dorgon 
laımıthr. Bonı ıebeb de Noel 
yorıuıanun yaklatm111 ve dıı 

pazarlardaki izim alıcıları 

Hktln dar olmaıından kendi 
plya11larıadakl ikinci ellerd"n 
lhtlyaçlıraaı lemln etmelertdlr. 

Üslm koroma bu 15 gfıa · 
ilk denenin yalnıı dGrdGacQ 
gına !2,5·15,5 kurut araıında 
7 6 çoHl lsDm almııhr. 

İohlıarl.r idareel lee 6, 75 . 
7,75 kuruı aruında 782 çonl 
aıam ılmııtır. Bu mGddet ıar· 

fıadakl ıatıı vaılyetlnlne gGre, 
7 numarala ClılmDn klluıunda 

1,46 kuroı, 8 namu•da 1,25 
karnı, 9 nom•rada 1,06 ku· 
raı, 12 num1rah Dzlmln kll.ı · 

ıanda da 3,5 uatlm yakletllk 

KoltOrpark ...... 
Don Akşam Toplanıl· 
dı, Tfirenle inşaata 

Başlanaeak tır. 
Klltlrpark için dl• ak .. m 

belrdlyede Hll F11lı GDlec'ln 
baıkanlıııada bir topl•Dh ol 
mnttur. lzmlr parıl llyGakaral 
baıkana Yozgad Hylnı AHI 
Doğan n Şarbay Dr. Behcet 
Us'DD lıtlrak ettltl ba ıoplın · 
tule tehrlmlsdekt m6hendlı, 
mimar Ye doktorl•rl• tehlrcl · 
ilkle alAkadar birçok ınat 
hazır bnlunmuıtor. Toplantıda 
LGltlrparkın ae tekllcle lnıa 
edileceği hakkında gGr6ıllmllf, 
plAalır bıkkındı tubay tara· 
fındıa ndlen izahat dinlen· 
mlı, birçok zeHt deıerll m(l 
talealmrdı bulanmaılardır. Top
lınb geç nkıe kadar devam 
etmlttlr. 

1 İkinci kloan 936 da K.Dl · 
tar parkın etrafını çevirecek 
olıo davarların lntaııaa Ye ağaç 
dlkllmeılae törenle baılıaacak 
Ye bu ıoretle K.lltlrparkıa in· 
tatın• bllflll baılınmıı ola· 
cıktır. 

Talimatname Geldi 
Poıt•, telgraf Ye ıelefon me· 

murları hakkınd• lnslbat cesa· 
lerı tallmaınameel yfltyete gel 
mittir. 

Defterdar 
Defterdar İb11n rah•llııhğı 

aebeblle din •aslfell b .. ıaı ge· 
lememlttlr. 

gôr61mDıılr. 

Bu l 5 gDalftk ııehı mlktan 
geçen yıl ayal tarihteki 15 
gaollk 11tıttaa 308 ıoa .. 2170 
çuval,, ookııan olmuştur. 

Kara OıClmlo ilk ıatıı baı 
langıcı olan 15 AAoııtoıtın 15 
Blrlnclllnua 935 gDnttne kadar 
Jzmlr boreaıında 6 7 14 7 ton 
.. 471,284 çuval, 4017 torba» 
•e geçen yılın menim bıtlaa· 

gıcı olın 4 Ağuııoı ıarlblndea 

15 Blriaclktaua 934 tırlblne 
kadar 33676 ton .. 436,709 
çonl 814 torba» Dılm 11bl· 
mııtar. 

1 · 15 Bfrlnclklnon 935 de 
lzmlr llmanınd•n ihraç olunan 
u ikrar tadar: 

Almaaya'ya Ye ılmall Ana· 
pa'ya 2208,8 ton, Fraau'y• 
4 7 ,S, hılya'ya !?10,8, muhtelif 
memleketlere 174-,6 ıon ki 
cem'an 2641,5 ton kara Dzlm 
lbraç edllmlıtlr. 

Turizm 
••••• 

Don TOrkot iste 
Bir Toplantı Oldu 

Geçen Sah gftnCl HU F11lı 

Galecln h•tkanl•Aında n parti 
b•tkını Y oıgad ıa1 lHı A YDi 
Doğanın iıtlraklle halkeYI 11 
tonunda Tarlag H Oıoruobll 

kuUllıl lsmlr komltellnln genel 
ıoplını111nd• önlmlsdekt yıl 

için eı•ı çahım• pllnı Y~ bld· 
ceılnla huırl•aar•k lldacl def• 
•Jın 28 de tekrar toplıaılm• · 

ıın• k•rar nrllmlıtl. Ba plAa 
.,. bCldceyl hHırlamık için 
haıaıf bir komite 1eçllmittl. 
Selda kltldf'D mClrf'kkeb ol•n 
bu komite dan Tlrkof lııe 
of lı mftdGrO Zlyı Orgunun 
b .. kanh~•nm toplınmıtbr. Top· 
laatıda mıntakamızı Turlım 

bakımından allk•dar eden bir 
çok görGımeler olmuı n e ... 
plAnın ana hatları teıblt edil 
mittir. Bu meyaad• kullbe 
mGblm 'llrldat kaynaklmrı te· 
mini de ehemmiyetle konoıal· ' 
moı ve DHandlkk•te •hn· 
mı ıtır. 

Komite; ônlmlıdekl haf la 
Çar11mba glal ıeknr toplan•· 
.rak ıon kararı al•r•k, rapor 
n b6dceyl bnsırhy•caktır. 

Kızı Kaçırmışlar 
Pınarbatında oıaraa Bftteyln 

oğlu Betlr ile HıNn oAla MI· 
kerrem; tof Gr Yunaıon ld1re 
eniği otomobille lımall kızı 

Muhllıeyl lımlre kaçırmıılar· 
dır. Fıiller sabıtaca tuıulmottar. 

ELHAMRA 
elefon 1 SINEMA.SI1VDA i 2.173 

IDğD Kitab Aldı. 
Bu yıl mekteb'erdekl 

çocukl1ra klt•b datıımak 

Yllty.,t bldceılae koamat 
500 llrahk t•lul11tla ta 
direktGrlO~Clnce mlmkln o 
kadar çok talebeye yırdım 
mini mak1adlle 2080 al 
ikinci ıanıf okuma kitabı 

860 ye lçClncl ıınıf okuma 
tabından 400 tane 11tıa 
mııtar. Bu kflablar klltlı 
rektarlagaace lımlr'de 1, t 
S lncD ıınıf l1rd• 4 bini 
talebe 11y111 gödalnde t 

mak ıureılle muhtelif me 
lere dagııılmıttlr. Boalar 
zly•de muhtaç Hslyette bal .. lhtf 

talebelere nrlleoektir. 

S. Erim Gitti 
K.Gtahya •ıllıl Sedad Bd~ll 

dan BanclJrma ekıpr.ale 

rlmlaclen aynlmııbr. 

Erim Baımane lıtalyOll 

nll FHb Glleç, eubay 
Beheeı Uı, Hll maaYlnl 

Dilber Arpa •• ja841111ı.r~I 
komut•nı blabata Lltfl 

k•re ile mh• birçok 
tarafıad•n aprlaamıııır. 

Erime yeni nslfeelnde ma..t 
kıyetler dllertz. 

ŞflkrD GOnşar 
Denlıll emniyet ... 

Şlkrl GID11na ltlrlaal 11aıf 
Diyet memarıaıaaa teri 1 

rlldiA'fal [ mamnanlyetla 
•Idık. ŞClkrl Gl•IU' 
wehrlmlae plmlıılr. 

KonRer 
C. H. P. ltlr!ael 

ocaAı mallkl kolu tanf111ıı1111111t'a 

yana .. ı 20 de Karuadmd._ 
ocak Nlonaada bir ko .. r 
rllecekılr. 

Torkiye-Italya 
Ticareti .. 

Ankara 20 ( 0..1 ) 
itleri Bakubıı r••• k 
Namı• Rlfat'ıa Mtkaablll•J.:111 
Aak•ra'da topl•n.ak olaa ke 
mlıyon• lt•ly•n delegeleri 
ltdrrk edeeeklar n yeal dea 
ret moıhedellnl huırb,.... 

lardar. 

Italya'oın Hakları. 
P~ıte 20 (R.dyo) - 11..

ılyaıi muharrlrlerlndea il. La1 
dlılı netrettlA'I bir makaleM: 

< İtaly•nın Habe .... aiıV 
hakları ma•heclelerle tan ...... 

bir haklar. Bana makabil, 1 
yı da lnglltereain nala• ••· 
tık111 Tmaa ıöll barladeU 
huıuılyetl bbal H ı.Uk el 

mlıtlr " Demektedir. 

Ballumısın en çok teYdlll Ye her filimde •lluıladıAı 

Jo11n Kravtord • Klark Gable • Robert Montgomery 

~·k'Ki~ildik., .. bG'öiı:fii-·~ .. 
Franaızca s6slıl biJyiik komedi 

e ıftıl6 d6n a h•berleri Mlkl Mlkl Ue ~---~~~--._. ............ ..., ....... .._~-"..l.uı>•-1-..6..llı.a.ır..!!....!!!!!!~..!!!i!!U~!!!!!~~~--!!~:!....~!!.!!!~~~~~--.... ~.laiU.C:......-llı-. .... __.._a. ... ...ı.ııı......--.~a..ııtA.---.L-llıalu.LU!l. ...... .-lllı-1.._.-.fn•I~ n•~....._ ••-~•Aaa 
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Ç. Alıcı K. 8. 

N 8 , M I 'l25,5 S. Soleyma. 11 50 
apolyon onapart ın acer,a arı 167 Alyoıı bira, 12 25 

L S. 
ıs 75 
13 2f> 
13 75 
14 

logiliz Kabinesi · Roma ve Berlin Matlluatı: 

BiRiNCi KiSiN\ - HiND YOLU 111 H. Albeıtl ı:i 75 
105 B. AJyotl 13 50 Avrupa Berbad u unuyo 

Vaziyeti lehte tetdkkl etmek· 
it> berdber, Opbe zihninde hdld 

, yavıyor endi kendisine: 

- Acaba bu herif hlr hır· 

eız mıdır, bir Aeık 

bir casus mu?. 

Diye soruyordu, 

-3-
Bir Casus 

mı, yoksa 

M. Şarl ·Evet, Napolyon'un 
tabancası ön6nden kaçın bfzzat 

ba adamdı· ucuz kurtulduğuna 

vftkredebilfrdf. Bo şfikiır sadece 
omuzunu çizerek g"çen kurşun 

için değil, fakat Napolyon'un 
eline düşmekten kurtulduğu 

!çlo elzemdi. Eğer Lulz, servis 
kapı ını açmamış olsaydı, mu. 

hakkak surette generaltn eline 
da~ecekıU 

Ve... Napolyon'un elinden 

sağ kurtolm sma da hiçbir im· 
kin tasanor edilemezdi. 

M. Şarl, Mareilya mevki 
kumandanı olduğu saralarda 

general Lekler 'in az bir miid · 

det yaverlfğlnde bulunmuş fakat 

askeri bir kıymet gösterememiş, 
yafnız moda ve hov rdahğo çok. 

dtıekilnHlk gösterebilen bir 
adamdı. Bunun için aşk mace· 

ralarında becerikli ldJ. Dıoan 
çıkllktan eonra, bir mtıddet 

dar ve karı1nhk sokaklardan 

bir tavşan sQr'atlle ıeçtl ve 

lyf ce uzaklaohğını tahmin elliği 

ıııamın, durdu; yeleğinin dOğ 

melerlnl ç<Jzerek' ellle omozono 
yokladı. Hızla yOt OdOğü için 

terlemişti; parmakları terlere 

dokununca, bunu kan aanıtrak: 

eealnin bnuın kovvetlle: 

- lmdadl. 
Diye bağırdı. 

Hu feryad dzerlne karınlık· 

lardao bir adam M. Şarl'Jn 

yanını geldi. 

Bu adım, Napolyon'o direk· 

toır dairesinden evinin kap11Jna 

kadar taklb eden adamdı. 

Biç vekıt kaybetmaden ar· 
tık yere ozanmış olan mecra · 

hun Ozerfoe lğlldl ve lçfndell: 

- TA kendisi. .. 
Dedi. 

Meçhul adım, yeleğinin ce· 

blndeo gQmfişten mamul bir 
dtidOk çıkardı; iki defa ve 

~lddetll surette ôttftrd6. 

Dftdftk ıeslerl Dzerlue, bir.iki 

saniye geçmeden karanlıklardan 

iki adım daha belirdi. Bunlar 

boy itibarile dOdOk çalan ada· 

mm boyunda idiler. Bunlar da, 

birinci mechul adam gibi koya 

renkli birer mıolo ve genlı, 

ktalık.larana geçmiş e pk:a gty· 

mekte ldHer. Ve... birer gece 

cadı81 glbf mecruhun başını 

kadır geldiler. 
...... ~ .... m3Cl!C;:llll .... 

ANADO u -Günlük Siyasal Guete 

Sahip ve Başyozganı 
Haydar Ril dil ÖKTEM 

Umumi neoriyot ve yazı İ§leri 

mfidiirii: Hamdi Nüzhet 
İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler aokoğı 
C. Balk Partiei binaaı içinde 
1'elgraf: lzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERA1T1: 
Yıllığı 1200, Alb ayhğı 700, Üç 

aylığı 500 knruotur. 
Yabancı memleketler i9in senelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Heryerdc 5 Kuruştur. -ilnfl geçmio nüshalar 25 kuru~tur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASIUıllŞTIR 

Bu 1 1 adam, herhalde hl 102 B•şlkçl ı. bl. 13 50 14 
13 
12 

______________________ .. ____________________ __ 

rlnclnln maiyetinde bolonan 66 Y. l. TalAt 12 !~Roma Gazeteleri Vaziyeti iyi Karşıladılarc Bi Gazel 
kimselerdi. BonQn için, birinci 64 T. Debbaa 11 60 
meçhul adam, M. Şarl'i kendi· 
lerf ne glisterdl ve amir bir 

tavarJ : 

- Bu adımı benim arabama 
kader götO.rOnOz! 

Dedi. 
iki adam, en kftç11k bir le · 

reddüd bile göstermeden M. 
Şarl'I kol ve bacaklarından 
tuttular; Napolyoo'u ti Taruan 

sokağından itibaren tıklb etmiş 
olıın iki th arabaya kadar 
gôtilrduler. Esrarengiz ndam, 
arabacıya yavaş bir lk:l kelime 

aliyledl. 

Arabacı, hemen yerine atladı, 
iki kuvvetli at, arabayı bir tay 
gibi çekmf'ğe başladı. 

M. Şarl, heniiz ayılmak nl· 
yetinde gôrOnmilyordo. 

Mechul adam, araba kapıla 
rından blrlılne merbut meşin 

bir çantayı açtı, içinden bir 
fener çıkardı; çakmakla yaktı, 

ve: 

Bu tabanc sesi... Biç 
ş6pbe yok bu adamı yaraladı; 

fakat Napolyon'on bu . adamın 

kaçmasına meydan vereceğini 

hiç ı~nmıyordom!. 
Dedi. 

Sonra, M. Şarl'e hlt•b eder 
gibi: 

- Seyahatte bulunan koca· 
Jımn evine girmenin ne oldu· 
ğunu elbet anlıyecaktıo, genç 
adam!. Ya zavalh Joıeffn, kim· 
bilir ne kadu helecanh bir 
çeyrek saat geçfrmfıtlr?. 

Diye mmldaodı. 

Baygın adamı daha fazla 
tetkik edince: 

- Bo adam yaralanmaktan 
ziyade korkudan bayılmııa 

benziyor. Maamallh bu cihet 
ktındlılne Aittir. Asıl lizım olan 

benim lılmdlr. 

Dedi. 

Mechul adım, araba yoluna 
deVRm ederken :M. Şarl'ln iç 
cebini karıştırdı, bir cftzdao 
boldu; cOzdandıt birkaç hthlyet 

kağıdı ve gizli bir hôlmesJode 
bir mektob nrdı; mektuba 

ldı, yeleğinin iç cebine indirdi, 
hft•lyet kAğıdlaunı cOıdaoa 

koyduktan eonra, gene yerine 
koydu. 

Ba ınrada araba, Kllşi'de 
tek hlr bina ôoQnde darda. 

Mechul adım arabadan indi; 
arabanın peıl ııra gelen Ud 
adamına: 

- Ba adom haf tf yaralıdır; 
asıl baygınlığı korkudandır. 

Kendisini Senan sokağında 16 
numarada olan etine gôtdrO· 

nilz. 

Eğer rabadı kendfıloe ge· 
lirse, kendielol Viktoar ııoka· 

ğında bolduğuouza 'e cebtnde· 
ki enaktao hftvlyet ve ikamet· 

gAhıoı ôğrendlğln•zl söylersiniz. 
Kim olduğunuzu soracak olursa 

her vakit olduğu gibi emniyeti 

umumiye memurlarından oldu· 

ğunozu eôylerelnlz. Sormazsa, 

siz de @usarsınız! 

Blrşeyler sorar ve blrıeyler 

söylerse. hemen not ve rapor 

halinde zaptederslnlz ... 
Dedi. 

İki adam arabaya bindiler 

ve araba Senan sokağına doğra 

yol ııhnağa başladı. 

.Meçhul 11dam, tek binanın 

kapıeına ya loştı; emedoden 
çıkardığı bir anahtarla kapıyı 

açtı ve bf r nndtlle şöyle, böyle 
tenvir edllmle bir dehlize girdi. 

- Sona Var -

62 Mani. b.f kop, 11 25 
51 H. ı. Ahmet 11 75 
4:7 Albayrak tice. 13 75 
11 M. j . Taran. 14 

1:1 25 
12 75 
14 50 
14 

9 Kaptan Moı. 14 
8 S. Ce14rdfn 13 
1028,5 Bogftnkft yekun 

472036 Dünk:ft yekda 

472064,5 Umum yekun 

Zahire satı,Ian 

14 
ıs 

Ç. Cinai K. S. K. S. 
600 Buğday 7 50 8 375 

2~ Arpa 4 625 ' 625 
59 Çavdar 5 :rl5 5 375 

3500 P. çekirdek 2 65 2 65 
22' B. Pamuk 40 50 44 
169 Keo. Pala. 420 540 

1 Piyasa Vaziyeti 
Üzüm - Flatler ve mua· 

1 

Harb, Uerşeyden fi"'azla ihtimal Dahilindedir, 
Beılln, 20 (Radyo) - Algemyn Çeytoog gazetesi, "Batdvln'ln seferi milhlm ohnoklıı berabe 

bazı mOıkOJlerf henOz defetmlı değildir. M11maf ih 1ngflls kıbfneal dahıı mdtecenla bir hale g 
mittir.,, demektedir. 

Berlf ner TagblAt: 

Uluslar Soeyeteelnln tattoğo yol bir çıkmazdın ibarettir. Baldvln ablneslnfo zaferine rağme 

ltalyan · Habeş itinde Uloelar Sosyetesi ue ileri, ne geri bJr adım atamıyacok vezlyenedlr. 

"Avrupa berbad bir haldedir. Bun on için barb herıeyden fazla lhtlmtıl dohlltodedlr.,, demektedf 

Roma, 20 (Radyo) - Baldvin'in kazandığı zafer, Roma'da memnuniyetle tellik 1 edllmlştl 

Roma siyasi mehaf 111, M. Baldvlo'ln Uluelat Sosyetesinin ıslaliı hakkmdakl sözlerine büyilk b 
ehemmiyet v~rmektedlr. Ayol zamanda amele portlslolo tnkrlrbıtn reddi de miihlm addedllmekt 
ve Baldvln bQkumetlnln cesaret ve kat'lyetle hareket ettiği taırdlk: olunmaktadır. -lngiltere'de Amele a eke ti 

iki Yüz Yetmiş Sekiz Bin Kişiniıı Ayın Yirmi Ye-
disinde Grev ilan tmesi Muhtemeldir. j 

Londra 20 (Radyo) - Baldvlo kabloeelohı avam kamarll(ftndı• aldığı itimada mukabil, ye 
mele normaldir. j m0şkll4t bıolamak iızeredlr. 27 kAouoosaolde maden amelesluln amumf bir grev llAo edeceg\ 

İncir - Don borsada mua· anlaşılıııalttadır. Amele birlikleri federasyonu 28,000 reye mukabil, 278,000 reyle umumt grel 
mele glirmeml~dr. kararını kabul etmlşlerdlr. 

Boğdıy - Tahmin ettl~I· Keyf lyet 1:3 ve 20 kAoonusımlde ikinci defa olarak patronlara bildirilecek:, ve mavafık ceu 
mlz veçhile dün borsada boğ· alınmadığı takdirde 27 de grev yıpılııcakrır. 
day ftzP.rlne muamele hararetli 

olmuı n 7,2ö · 8,375 dan 600 
çpval eatılmıştır. Fiotlerl yilk· 

seltmek hakkındaki ısrar de· 

~~~~~~~~~~~-.. ~~~~--'-~~~~~~-
Mor n in g Post Gaz • 

tesı Diyor • 
ı: ______________________ .. ____________________ __ 

vam etmektedir. M S } ff 15Y d D Z fi S ·--~----. . amue oar, ıl ır onanmayı ayı atan ıys. 
Kambiyo 

Atı, saııo sanın Harbe Müncer Olacağını Anlayınca istifa Etti. 
~~~~İınMark 6~~:~~ 6~~· ~~ 1 Londra 20 (A.A) - Sabah larını korkutmak ve onlara gezetelerl, Bnldvln'ln zaferi 
Fr. Fraugı 8,28 s:so j gazeteleri dün avam kamaraııı hiç te hoı g6rflnmlyen bir hakkında mQtelea yüriitmemlı 
Dolar 79, 75 79,50 1 mOzakerelerlnde hAklın olan projeyi kabul ettirmek için, tir. Cenevre hadleelerlle meı 
Belga 21,10 21,25 derin heyecına makes olmak· İtalya m birane bir surette gol olmaktadır. Mnten, koneef 
ltalyan lireti 10,l'l 10,20 tadırlar. Deyll Herıld kabine ortaya bir Avrupa harb tehkeal ile 18 ler komitesinin euli( 

~l~;.r: frangı :~,62 :~·~; nln lıtffa edeceğini ve M. Bıld. atmtştır.,. prğjeslnl Qç dakikada gftmdQk 

5
1

27 
vln'ln yerin• M. Çemberlafn'to Pırrls 20 ( Radyo) - Parla lerlol yazıyor. 

K. ÇekosloHk 5,24 , 1 • .. 
Avostor. Şilini 23.35 28,62 ge eceğlnl hllA zanneden ye· • • • 

~ ,_ • ' gAne gazetedir. Cenevre'de Faaliyet 
I Nohetçı Eczaneler Liberal Niyuz Kronik! ga· 

zetesl lıç• partisinin hattı h•· Cevablar Gelme en Hi 
reketlnl tlddetle tenkld etmek· 

Bu ıkıam Baıdurak'ta Sıh· 

hat, Karaotloa'dı Eşref, Ke· 

mer'de Kamer, Eırefpaıa'da 

Eırefpaıa eczaneleri açıkhr. 
::r:~nd~:bı;;;.!~ !~u ~:::;,~~ hirşey Y apılamıyacakt r 
dan kurtarıldığını ve Attll'nfn 

~ z a b 1 t a d a =' hakumetf yalruz tşçl partisi 
•liii=----------ıiiiiiii bakımından tenldd etmlo ol· 

Silah taşıyanlar: 

Kemer'de LAle sokağında Tor· 
gutlu mahılle belrçtlerioden 

Bftseyln'de bir tabanca, İkinci 

Beyler ııokağında Cemilde bir 

ostora ve Şehitler caddesinde 

Saml'de bir bıçık bulunarak 

zabıtaca mOeadere edilmiştir. 

Hırsızlık: 

Malbzlar'dı yau~ıu yerinde 

bir barakada r11ndevocolok yap 

tığı görtUerek yakalanan ve 

cezaevlnde bulunmakta olın Ali 
çavuşun barak11ına bir hırsız 

girmiş, blrbç parça eıyasını 

çalmıştır. 

Kereste lıırsızlı~ı: 

Şllkrft Kaya buharında Yu 

eof oğlu Sabri ve Cemil oglu 
İbrahim; Ümld kereııte fabrika· 

SJDa Ald ve açıkta duran 30 
keresteyi çalmışlarea da tutul· 
mu§lardır. 

Fımnsız 

Parlamentosunda. 
Parlıı 20 (Radyo) - DO.o 

parlamento faaliyeti sQkuo için· 

de geçmi,tlr. Meclisi meb'a 

ean Nıtfrn ve drmlz ticaret bfld· 

celcrlnl kmhul etml~tir. Saat 21 
otuzd tiüdcenin heyeti mec 

muaeı J 66 muhalif r"ye iıarşı 

372 rey ile kıbol etmiş ve 

meclis fctlmaı 26 kAnuooef· 
vele tıllk edtlmlşılr. 

doğana kaydediyor. 
Gazete M. Bıldvln'ln nutka· 

nu ve btıtün mfizakerelerln 

beklenen ltmloanı nrmedlğfnl, 

çftnkd hnkumetln naBJl bir al· 
yasa taldbetmflk niyetinde ol. 

doğu anlaşılmadığını bildirmek· 

tedlr. 

Sağ cenah mohafazakıtrları; 

Mornlng Post gazetesi, M. Bald· 

vln'ln ve kabine ekseriyetinin 
hattı hareketini pek acı bir 

ıorelte tenkit etmektedir. 

Cazete, Slr Samuel Hoar'ıa 

kendi siyasası ônftnde rlcat et· 

medlğl halde atkada~larının 

böy!e yapmadığını, onb~ş sene· 

dlr her tilrlO savaşın bir clna· 

yet olduğunu sliylGyerek do 

nanmayı zayıf lıtanların elyaeaeı 
harbe müncer olıcağıoı anla 
yınca bu siyasadan vazgeçen 

bir dıt bl\kanıoı tenkide hak· 
ları olmadığını bildirmektedir. 

Bizzat Deyli Tclgıaf da htı· 
kumetl tlddetle tenkit ediyor 

ve .M. Bzldvln'ln kendisine 

karıı p11rlıyan fırtınayı müca· 
dele için hazırlanmamış oldu· 

ğuna aliylcıyor ve diyor ki: 

Bunu anlamak zordur. Bu. 
nunla beraber M. 

eııki dfplomaehıio emlo usı He· 

rlne avdet edebUecf't;lol bilhassa 

1:1ôylemi7 olması iyi olmuttor. 

Nevyork 20 (Radyo) - Nev 
york Tıymle gazeıcsl yazıyor: 

"İuglliz Praneız devlet adam· 

Cenevrf', 20 (A.A) - lıün 
aleni celse halinde toplanan 

Milletler cemiyeti konseyine 

İtalyan Hebf'IJ anlaşmazlığı ve 

Fransız 1oglllz tr kllflerl bak· 
kauda aşağıdaki karar sureti 
teklif edllmfştlr. 

- Konsey anlatmadığın bulll 
için olan teklif lerlnden dolayı 

Fransız ve İngiliz delegelerine 

teşekkür eder. 

Konsey bu teklif lerln ihzari 

mahiyetleri dolayıslle bu bu 

sosta şimdiden bir karar ve· 

rllmeelnln mevsimsiz olduğunu 
zınnetmektP-dlr. Bnna binaen 

kooeey durumun cemiyet paktı 

datre@lnde tetkikine ve mil 

temmlm malumat 11lmağa 18 ler 

komitesini memur etmletlr. 

Konsey başkanı bu karar 

suretini okuduktan sonra ilye· 

deo wiltalea ve ıntUahazaları 
olup olmadığanı sordu. Hl çbir 

delege söz letemedlğloden karar 

ıoretfnln kabul edildiği bildi· 

rlldl. 
Cenevre, 20 (A.A) - Kon· 

sey'den sonru 18 ler komitesi 
toplandı. Bu cele;e de kıstı oldu. 

Başkan son toplontıdanberl do 
romda değlıtkllk olmadığım, 

buna binaen zecri ıedblrlerln 

nıer'ıyette ~olmmu 14zımgeldi· 

~ini ve komitenin l:l ler komi· 

testle datmi surette temas ed6 

ceglnt bildirdi. Binaenaleyh zec · 
ri tedblrlerlo takviyesi mes'eleel 

de mevzuubahis olmadı. 

Genevre, 20 ( Radyo ) 
İtalyan delegeleri hariç olma e 

üzere olo.slar eoeyeteel konseyi ~i 
M. A veool'un nezdinde top '• 
lanmış ve glzlf olan bo lçtlmadl 

ltolyan- Habeş lhtll4fı doeys· ~ 
sının mftzakereslnlo teklif lot d' 

ve 13 ler komitesinin bir bal it 
çaresi aramoğa memur edilme· la 
sine karar verilmiştir. b 

o 
M. Madaryagıı rlyaeetlnd~ c 

toplanan komite de, Habeş v~ le 
ltalyan cevapları •etmezden evel 

hiçbir iş yapıl11?1ıyacağını karar• !ı 
laştırılmıştır. )'. 

Aleni konsey içtimaı, M· ti! 

Aveool'un talebi fizerlne dGO da 
17 ,30 da yapılmıştar· Wı 

Ba içtimaı zecri tedbfrlet ~l 
,ı. 

komitesi lçtlmna ıııklbetmlıtlr. ~o 

17 ,30, M. Lut VJnazu rty•· '" 
setinde yapılan aleni koneef a 

'o 
lçtlmaında Karokoe'da diio ôleJJ Ilı 
Venezeella Cumhur reisi lçtd 

hürmet merasimi yapılmıştır· ~ 

Bondan sonra vaziyetin mQşı '°e 
hede altında bolundurulmasıoı '

ve halyan'lurla Bobeşlerln ce· ıltr 

vapları ın beklq_omeslne kaut ıl.r 

veri 1 miştlr. 
~ 

Bu cevaplar, gelmezden ef' ~ 
vel hiç bir le yopılomıyacoA• ie 
btr doha kabul ve tasdik edil· \ 1 

rolştlr. Alman neticelere gör' '-1 
1!3 ler komitesi, 18 fer kowl· 

tesl füı blrllkte Habeş ltalyıf 
lhtildfının hellf için çalışacıkUJI 
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Yetişmek Ede ı·~ Ve .,an'at.· Yazan: /rfarı Hasar 

Koln)lıktan ve rahattan ho .. 
lanırdım. Zor eey J}eoi eıkardı. 
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1mra b•rta~ı mı, ~emen aaç~aııgııu• Candan Bagw lıyn Vefa c;çekleri. 
hükmederdim. Dıvan edehı1ıuıoa )t'- · t 
kör dil~ihn>; gasellerdea, tahmisler· Yıllitr delJt yar, ,,U'1 ıeçee -rQl d.,.laJ. lt.•m• yuram ba ı.nı ~mr4'1 .~ ...... , 
den hecelemiye çalııtığnn pa~lan YGıeklerde prpamk COfkDD dilplam •• f;ıflllDıt: Gc'JnQllerfp en tQn eQJ~l:rl4fr!.. 
c:ucn kaybolmuş yumak> derdim. O Yılnlm• btt hnal uıra11a o IMtbDIPıs 80. gtınlClk konaklHIQ., gGçCla ~albr ym••j 
ı.amanlar, hunlardan baıka neler J(alblmlsl tiağl•d. Qellll.: balkaliır pbl DlfOQ.: f erd~ ~Ol oJıa latıD ,:Je~eP41rJ •• 
.okurdum; pek bilemiyorum.. Likin 
Şerlok Holmee, Nak Piukerton ve 
Kırk haramilerle ıiıen çeketimin 
ceplerini hugü.n bile elimle yoklar 
gibiyim. 

Silahını çekerek kua hıraızı• 
ııın üzerine atılan Şerlok, hım11n 
pençereden aıağaya kayan ince VÜ· 

codu, karanlılclann içinde çalkanan 
:ııiUh ve iman teıleri, uykudau 

me .uyanan büyük bir mahalle ve bu 
.söylediklerimi ıiyab kliıelerle gö• 

edl teren reıimler.. 1ıte benim aaulh 
geçliğimin "Ebedi kültür., hazine· 
leri bunlardan batb hirtey delildi. 

Sonra elime tomar, tomar Atık 
eki Garibler de geçti. Çok feaa n 

"GaCIDıbCl J4aelten ti .. v .... ıaı b8ilıJlll 
Yurdumamn aruı ba. DIİllaD •aıdır 

la19U1ısd• ~lamen b816D O .. Ja• 
Clmhurlyet pnçlilfa. lal'lllm~ I• ..... 

On IW yıl 6nee1.U kmı .. .,... fllrdamın 

Dopeanda pad•rn a ·~·kr .. nqlcle: 
Blo ıOaer mi o yıldis iabnm• bir bllllaaun 
Ôs ruliuada çaA!ıyaa g~nHlnCl111 b1ı ıtlillr 

Yıllır clfRll yas yall• 8"18 llJlll dQyptff 
YDreWercle ~ cotbaı 6lplu gibi 
Tllr~On lSzGnde çağlar aln dalgalı ıular 
Ona cmdan baglıdır çelik lialkalar gibi. 

~ Yalçını 1'mii-

Sına •ıkın deıln kJa leldurmıdıa gll &eni; 
~alp geımek yıpr...,.ktar, eH ıea •»! ınenlJ 
Yarına biçilirken ıudetln kefeni 
Mesarıada açıcak Vefa çlçekleddlı.. 

lımlr; ı9a 
il = x ••• 

ğO 
Bomlar ka.-ıoda 4t1miyor hm· 

U&lıa 
&lir yo•-' ödlul8 aıill& Hede 

kel ... oı 
ltapalma ahenl'n• C6Tdtlğtla gd· 

selli&ia 
Bir raJancı ali: için indea •r· 

ııl...-•• 

e 

Oğuzun Derrl 
Dinledik uua usan 
N.gmlllhlt ke~ıuu 
Bdll ki thırdt ftnli 
bbas çalaa Opaaa 

yanlı~ bir ba11nda çıkan Tahir ile 
Zühre'yi, Leyli ile Mecnun'o, Ke. 
rem ile Aslı'yı; Ahmed Mitat efen· 
dioin Kırk ambarım, meıhur Ku· 
vadiai, bir çeteoin kanlı macerala. 
rıoı, Jozef Baleemoyu okuya okuya 

U,J0.934' 
Stfik Unsuıı 

... -.--... ·-·--·--···--·---·-·---·--~----· ... ····---·-·-·--·-.. ··--·-... ·-·-·-·-· 
Koşma... Do.yok Vatansevere 

K.oboa ıankt ~lardı 
Yllreklerl dı~lardt 
Belli ki derdi vardı 
Kotnts çılan Oğu1U11 

en mfihim sahifelerini ıu gibi 
ezber ettiğimi pek iyi batırllnm. 

Donlarla, ben de muhakkak 
bir Don Kiıot olmıya doğru gidi· 

ye yordum. Kendi kendime Jforduğam 
oe balı plinlaıım ••nh. Belki yel· 

değirmenlerine detil, fakat anneme, 
gre kudetlerime hücum etmetltıtm: 

... hemen hiçbir gfln yoletg; 
Ne aöyliyor1unnz: Belki de 

bdUla müvu:enemi kaybetmek üı· 
re bulunuyordum. Battan baoa 
komıu k.JZlannın yalnız benimle; 
meıgul olduklannı aanırdım. Aç 
ve uyuz köpekleri korumak, dayak 
yiyen mahalle çocoldarını büyük· 
lerin ellerinden kurtarmak içio, 
kocaman ekmek bıçağı belimde 
H mı mahalle mahalle dolat· 
mııtım ben .. ? 

Açıkçası, manevi binam yıkı· 
lıyordo benim. Artık bir,ey de 
o~yamaz olmu~tum. Zehirlenmek 
buna derlerdi. Kimse jJe görilfmtı· 
den bir yere bfldlmek, BHllerce 

e oturduğum yerden kalkmamak ea 
tabii hallerimdendi. 

Birgiin yaılı bir doıt, bana 
Ahmed Şuayıb'ın "Bayat ve kitap· 
lar,, adlı eserini verdi. DoArosu 
yaıWan, bilhuaa aaça dökülmüıleri 
hiç sevmezdim. Bunlan; unlanm 
elemiı, eleklerini aımıı faydaua 
ublUa~ adını ftrirclim. AhlMCI 
Şuayıb da dostum gibi oldukça 
yaılıydı. Kia.bını pçldlde açbm. 
Zor geldi o kitab bana. Hemen 
•ptallığıoa hükmederek eteri bir 
köşeye fırlatbm. •'akat yaıh do• 
lum erten gdnü geae yanıma geldi. 

- Yakamı .koyonrmiyordo. Ba defa 
a elinde Abdullib CeYdet'in yeni 

ee ~r tercGmeUle, KöprCll6'11ClD edebiyat 
ao tuihi de urdı ... 
ad• Aylar, yıllar böylece geçti. Yaoım 
ıy•· )irmi dördil baldo. Bir taraf tan 

1 1 
~iy.ttı cedidecilerin özHl tenlitleri, 

D dığer taraftan muallim Naci'cilerin 
bal ldlaik edebiyatı yapmak ve an• 
me latmak için yaptıklan uvqlarla 

biraz değiıir gibi, baokalaıır gibi 
d• oldum. Uzun senelerden beri pen· 

D cerelerimin 'Üzerine gerilen perde· 
"' ler birer birer açıldı. Bu pencere• 

e'f lerden yeai bir dihıya görünüyor· 
at• •u. Bu yeni diioyada, 7umuıak 

lilteler üstüne up • uzun yatmak 
M tok, !ikin kollan evayıp çabı· 

' '-ak, it bapna geçmek urdı. Bu 
611 danyada, herkesi kaçdk ve budala 

96rınek: havan yok, fakat aaygı ve 
rlet "•gi havası vardı. Kolaylıktan 
lr. ~te o vakit iğrenmiye batladım. 

~r ıeylerle ve gilçlilkle kaumlan, 
ly• "10 terile elde edilen, koca bir 
ıef '-ırn bmirip bitiren 10DU918nn 
ld "-• tadın1 iııe o nklt büUln 
_, '-~1etimle duydum. 

ç San'at hayatında da inuna 
lıf. '- yollana .leğil, muhakkak ıarp 
09' t, çetin yokuılann bir Dimet Yeo 

1..- ~iae gittikçe inıcnd11a. Gealf 
ce ~lardan Uçayonlum. Her yerde 
" ~ kapıyı, içinden geçmeli gGç 

r " geçidi anyordam. 
Muvaffak olabildim mi 8IC8ba 

,,.- ~ itte ben; Ne pserP ilk edebi 
af t_ tlrClmOn kölil sllr•Jrl•IJ, beni 
dil llikak Te kata bir yuar yap

• Ybde ya. hedef imi bybeto 
•• Beıı de, benim flll'llan• 
e yedfelller glbı:•ar 'fe pallı 

tel e L 

A, oll'f'I cteı:yaıı; aeYdilll bir yel mi?. 
Saçına aıllğın aankl emel mi?. 
GöolGmG, f lkdml, lfpl eyli yen 
o gö• mO? O 1110 anf. Yokaa o bel mi?. 

Atla_... ....... ,..a:-drdln, 

seni et. lllt teUb - çevirdin, 
Endden, H olıun gllrrdln blra1, 
Bu genlerde ile naa: Qi'vll..tlb .•• 

Gel arbk bmaank o ••lıuna, 
blak ver ıu pllll att.-lilna:. 
Derler ki gösledb alet 1aÇ1yor, 
iten ııe ıhıam ıyHlarına •.. .... , 

Oza'nın Derdi •• 
Hocam ·B°'. Afcilcir a ... 

~lana mor renp niçin karamııı? .• 
e.ı yurdun derdtlre çare yak mu ~f. 
Şen olıa, her g6911 bir duman uıaut; 
Bu a&efle yamın aaep yok mu ki! .• 

Her bibi kftlilid nhıl, bir dert var, 

ÇtQekler nraatat tiagçe bıkım••· 
•••• ,,...,.,, me pnç kıslar; 
s.keıaın gtllD yok, clilllar ıalkım••· 

Dalgılar baıını t•f8 ftlruyor, 
8"fP, 1etllmeyen bir; göaGI gibi •• 

Be.gar llib laleyor, kAb kuda_,or, 
Btllit k_,t>eden bir tiGlbGl gibi .. 

98.,_..D .....: yoi, glblller kmk, 

BotaJor her ltatbt llGlllDI hıokırıli: 
Dinle h9k!.. Dlyorl• "dirimden bıkbk. 
Ba &mrDn se-.lt ftfta', ha811 yed 'tB»?. 

Deyit Bithni 
OHD, kabuoou at bir kenara, 

Sazının her aeal eter bir yar1; 
Bu kadar içlenme ıelli yoka, nrr 
& ..... 1NP tilııt 111911erl 'fU? .. 

Ntba• Urwd 
••• 

Akşam 
G6n1Gm ıtbl ıe•I• •di 0 99lar • 
Gc'JnlGm gitil dargan lilaln denlıler ... 
......... Necin f~ ıapnklar ıolar, 
Meden 111 bayhtlar I* ıırrı glaler? ..• 

Glaet mWtr.: in• ılm.1 tepeden 

' 

'! .. l.tr llu: muh tllnllmclen giden? 
Ey ıaanm,, llyle gaa, •ogıun yenide•, 
YeaWea bellnlll .alarda isler!.. 

M. Bingöl 

••• 
Gön Ol 

Bmlyorke• ıalar g6• ııığıaı 

o.tıadll allıyor yediveren gll, 
Girmiyor yadlll• kmııgını 

Yetil &O•lerbll •yea ~all. 

~ 811arU.:yedt.erea gtll 
mı G•lr bitip le ıona eriyor; 

Yı.....-U blhalyea o Ali gôaftl 

lea 

A.ı:ıılıu 

AımlWn kınlma llllHJ tünaatUe. 
Genollğe ideal ömeAI nrdin. 
&3b1Clnde tutuııa eonıuı ınglyle 
Bıkil, b1lht)'etl blıe gGıterdln. 

tı.de11 ..,.ım1tt hamlelerinin 

tYıtlade yftrCWtl, •tkıa ptadı. 
BtlnılJ.et ıtllaılalD he: geaç em• 
~albln mihrabından taıkıa yapdl . 

G6illerfn Omltle lmpllnıyoıleu 
Ydl lilr. .- .nDdtr &a _.., erLa, 
i'as llRıtlma; bla -. tOaeıka 
&nçtlt- mı~ır allli tiu nur tanıtlı. 

e:r Dağ Hasreti 
Dumanlı lepellf itime cftıı&ıaua.ı 
K.inanlar ge ... lpr ·-lrrml• 
K.abarmıı yeleel rClsglrlar1nın 
ÇoktancLr hlller ya yiğitlerinden. 

• • • 
A k•r .. ~ ... •"'1 taır mı•ız;; 
!ren cl'e la ü~rara omas Hrmftfml 
Glaeıler batarken usak çamlara 

Beıı ...,_. •• d6ıidlr. lio1 gôttwml~ 
• •• 

S.ıımdan bir kartal ıurura eeer, 
YlkHktell w. ... 9' lllOF ıtdlere 
O genler ne çıkar, geçınlı ol1a d"a, 
Sevgimi 1aklad.m gel~•lfıl\ım 

• • • 
Bealm de hatınm baglı ba cla[a 
içimde ae•glıl bir ~r. l!lft»I 
Bağrımda açıkllr IOll' ,.pm11 .. 
Yaıaamıf 11e: ... 119 ı:ıama• sUıil 

••••• 
Değer 

M. Haıinı 

••: • plaett. -.mpatlan· yaklaııyordu. Renkleri .. ...., 
... ........ 1ropı •• , .... .... 
unda; merdlvllllerclen ~.,., 
,...,., fbdl. e.bçıenln kı11llqan 

çabllanadaa ,a.tfdG. K.uım. 
,... ..... w..ı. a,--. bnıeı 
a.,M&le. WdaWDlaı om...-. 
ou bakıJmdo. Dat apola• 
benh J.,..klanm d61nae•ltd. 
İlerde ~ana bltdll yeıcle 
bir kame pli lldua. urda . 
Y tttl 7apnklana. aruında ma· 
ab mlte•UJ llkbabutlaa kalaa 
glllerla titrinin ympngı dôkDI 
mlı, kimi tialiard•, llibaharda 
oldaıa gibi genod. Son bir 
gtl, toya llJab •çb ince 
,..ıa lnnr, liunnpatlmrının 

Galada ıeeerlien •Rrlldtti hır· 
18"11 wsdh DMllli bakla 
kendi kendine ıh ona llllıy•· 
--·nas." dedi. 

0,.. ye bn1 ıe.ı ıaraa.. 
ter, mbla olarak ba ftlfı ...._ 

~· ltllt kelaawm•w,..., 
ılsdlr. Etrafın• ,......_ '
kar. 

Geq kas aan .... glsel 
plerl ile pmlt, ean gtlla 
bbaettljbd le... kalbi. ... .. •. 

.......... ,,. kıpel.-. kı·•· 

patlara lltl6ı ....... pel 
kam ~,oda.,lı. 

Geao ... eaıwt IOa ıaıı 
kopardı. SaOI•• takb. O uada 
haf U bir akeam rbgtrı çıktı. 
Gllb ba tiallne kaeımpalları 
katıla katıla eRrlle bagrtlle 
gGIGyorlardl· S. K. 

Bize Yazı 
Göndel'en 
Ok11rlarımıza! 

Umd'ağuma1 Ç1ktı. GençJli 
.,, edebiyat aahlfemJs baylk 
bir allka gftrdG. Gelea yasılar 
çoktur •e bir iımıı, bf1e yeni 
n genç iabillyetlerl tanımak 

ft- tanıttnk e•kint ftl'lllek· 
tedlr. Fakat bepelnl birden 

netre li*a bala..taAa•••• 
mlteelilrlS: Y_.... nr•J• 
lloJmall meebllllyell•r hl· 
•kC-... ......... .. ... ..... .,, ... ..,... .. . 

Tınr11una duacı 

Altıytudır amacı 

Yllreglade ia acı 
K..otias çal .. O«asaa 

K..aratıli ıolum ilt'm 
Yaban elde ot•• 
Dertlerine ortllğım 

~obu• c;ml811t Qlozam ~ h 
Adnan Ônelçiiıı( 

ondokuzoncu a11r mlcadelel 

ne rağmen bili bitmedi. 
arıdıa yen( dop bıu ~ 

pek. tabii Q&.N~ hulkl lcM 
kellllh UıtiJaçl•ın• oyd-•ırw 
lhttdller. 

nlsımlarda, nn'at •• edebty 
yGr8lCllea "19 ytlrl7en thtl 

ve lak.ıl&blarıo bir organıW191"4il• 

Cemt7edll bltGn unıurlaru1-..ı·1m1 

batiD olmık H ODU ke ... ttlt 
hamuru ile yoprmak lıae 

hr lhallll, bunu 
mlttGr. 

• • • 
Blae gelince, lnkılabımı 

....,, flll'din, tekimlllCl Te 

lial eUIR' teıler hamle yapm 
ve doRmai lıteyea bir un' 

.. bir, kllılllmleo en h•ıl 
en ymfdbe kadar ea 1111 

lale ..... 80•9'&0 s-.7 ... -. 
nlbayetıls bir materyal n do· 

la.h tatPllf bir reaUte bq111D· 

aildir.. Cemiyetin lemell"6a 

tolun~ b .. uanlk btedlll 
ideale lı:Mmr.· hee. MI U. her 

adim, •r .. y bımd,r, ltleam9· 
mlfdr. 

Ttlrk aa'atUrna .. 9 Tlılk 

edlhlata bu ...aeıyal H btm. 

yet kuııınadakl .... , .... •••· 
Uyedadda blf6klGpd ı&te· 

rtror.. Yenilere boaabk ..,._ 
delilim. Demek ldtyoıMI Wt 

D4akA eemtyettea lagl'Dktl 
cemiyete, ellakG lpd9ilibea 

bawG.tA medeniyete, dGake ,.. 
fa111ln• dl8ke feı.fedea, da. 
ki •örGı H dGtGneeden, dlell 
...._._ dtlDW1 .bllk; 'te tı.1191. 

den baglllkl MrhA• lımııdu •A· 
na• koca bir terlla ... ,...,.. 

allllletl blrbt •r lçla TM: 
aaa'aaklrını •e edibine ...._. 

mu meaalaE laalanl•lr. 
o- aça••••• meı'llll. w.I• 



SIHHA'f 
Balık Yağı 

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

20 dalıa az sar} iyatlıdırlar. Bunu ay sonun· 
da ödeyeceğiniz ilk faıura ile kolayca anlı
yacaksınız. 

Mehmed Tevfik 
Elekılrlk1 telefon mılzeme depoıo ve 

Slemenı fıbrlkaları mameulll 
P~şıemalcılar 77-79 Telefon 3332 

Mutlaka (OKAMENTOI,) ökeürilk 
eekerlerioi tecnlbe ediniz .. 

ve Pürjen Şahab'ın en üıtün 
bir müıhil ıekeri olduğunu 
unutmayın11. Kuvvetli müıı· 
bil iıtiyeoler (~abab Sıhhat 
Sürgü.o Haplan)nı maruf ec· 
zanelerdeo araıınlar. 

~ 111111m1111111 ili ıı ili ı m 1111111111ıımm1111111111 1111111111111111111111u11ıı111mmmnnm111111111 1111111111111111111111111111111u1111111 ~ 

lzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
Kapalı zarf uıulUe arttırmaya konan ve verilen peyi haddi 

IAyık görOlmtyerek komleyunca 20 gOn mliddelle açık arttırmayı 
çıkarılın Kemeraltı caddeeindekl bftyilk Salepcloğlu hanının lhı· 
leıl 30.12.935 pazartesi günQ eaat 14 de yapılacaktır. 1ıteklllerln 
taf ellAt ve hoenl!i şartları öğrenmek için hergan varidat memur· 
lo~ooa ve ihalesi için de o gün dlrektörlOkde toplanacak olan 
komisyona mflracaat etmeleri U4o olooor. 12 21 29 3965 

lzmir Memleket Hastanesi Baş Ta
bipliğinden: 

Hastanemizin thtlyıcı olan 2500 lira kıymeti mohammene· 
sinde bir adet çame1Jır yıkama ve kurutma makfoaıdle bir adet ötft 

makinesi 15 gnn müddetle acık eksUtmlye çıkarılmııtır. Elnlltme 
1Jerallfnf görmek Jetlyen hergOn memleket ha1taneel bae doktor• 
loğnnı başvurmaları ve ekelltmtye istekliler bedeli mohımmenio 
ydzde 7,5 nlebetlode temlnıtlarlle eksiltme gfinü olan 23 12 935 
tarihine raet!Jyao pazarteel gnoo ıaat 9 12 k.a~ar Ubaylık d11lmi 
encftmenlne m6racaalları. 3941 8 1 :ı 17 21 

lzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
Çerçi oğlu hanında 7,18 No. la ve seneliğine 40 lira kira ko· 

nan oda on ~Qn için açık arnırmıya çıkarılmıştır. lbılesl 21, 12 
935 cumartesi gönü saat 11 d~dir. Istekll olanların Evkaf dl• 
reklörlQ~üoe miiracaatları llAn olunur. 11 15 21 3964. 

Norveçya'rıın Jlalis Mo· 
rina Balık Yağıdır. Şer· 

ı. beı Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süziilmüştiir. 

= Al{.şehir Banliası -
- . -- ---------------------------------------------1 O Z m Ö r Ş lYI (b e S O Akhisar Uraylığından: !loo2 

ık. · K rd d B d lJrayımız için fenni ehliyet baymdırlık bakanlığınca taadlkll ıncı o on a ona civarındaki ken i biuasında 
mQhendle veya fen memuru ile heeap ve makine lelerinden an· 

TELEFON: !2383 lar elektlrlk şefine lhıı,acımız vardır. hteklllerln hal tercQme· -Biricik S.tıe Yeri 
Hertftrltl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. ıerile uraylığa yazı ue başvurmaları uao olunur. 17 19 21 2a BAŞ DURAK 

Hamdi N Ozhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

Vadeeizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!b ay vadt=liy~ % 5 
Bır aene vadelııe % 6 faiz verilir. . ~~~~~~~-

Zahire, azam, incir, pamok, yapak, afyon veealre komlayoncolağo yıpıbr. Mallar geldi· 
~inde ııahlplerln3 en mtluld ıenllle Hanı 9erUlr. 

Kömürünüzü ABD Röza 
Yeni kaeaflar çarılll No. 34 

Edvar Conson 
Ha1efinden Alınız 

Olivier ve Şore
kôsı Limited Va

pur Acentası 
Cendell Hın, Blrlncl Kordon 

Tel. 244:3 

ikinci Kordon No. 88 Ticaret Odası Karışısında 
Londra Hattı 

wGRODNO" nporo 20 ilk 
kAnooda Loodra. Hol ve An· 
nr&ten gelip t•hllyede buluna· 
cık n ayni zamanda Londra 
n Hal için yak alacaktır. 

Llverpool Battı 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Depoıltotıl 

EHe No. Yeri No. ıı Nev'i T. L. 
Y. E. 

288 Ha11n hoca m. bakır bedeııenl 
3:H Bayraklı köyft bdlb61 ıokeğı 

39 39 mağaza 160 
14 14 ev 80 

702 Hatunlye m. teUAlbaşı " 2 evin 320,6:!0 ıehml 600 
702,1 " » » " c » » 600 
702,2 .. " " 6 " • " 600 
925 K<'SprO m. tramvay c. lekele çık· 600 292 M.M. arsa 350 

mHı 79 l ada 36.37 pırael. 4 5 
984 Köprüm. tıamHy c. adı 791 p. 39 60U 219,50 " " 300 

1086 Burnua neblyeel salhane kartııı 

kum kıhve mevkllnde. 28,30 5051 " » 260 
i'ö88-ReşıdJye- m-: tramvty c. 1150,3 651,49" » 700 

Mevki ve numaraları yukarıda yazılı emlAkln eeklz takıltl~ 
satışları 23,12,935 pazarteıl gano eaat ondı ihale edilmek Gzere 
artırmaya konolmoşlor. 

letek.ll olanların hizalarında yazıla pey akçeılnl veznemize yı• 
tırarak artırm11ına girmeleri lAznndır. 13 17 21 3984 
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~ Dr. Zekai Tarakçı 
--:= Merkez hastanesi Dahiliye MOtehassısı 
5 İkinci Beyler ıobğı Tark mazayede sılono ltdeallnde 

Türk Antrasntn 
Semö Kolk '"FLAM1NIAN.. vapura 20 

ilk kAnanda Ltverpol ve Svan . 
ıeadan gelip tahliyede bolonı 

:: numara 45. Hutılarını ô~leden ıonra 15 den 18 e kadar t 

DngöDüz Kok 
DngüDöz Antrasntn 

En Ucuz Fiat. 

• 
cıktır. 

"FLAMNAN,, vıporu 27 ilk 
lulnnnda ıelip Ltverpol ve 
Glaagoy için yak alacaktır. 
UEUTSCBE LEV ANTE. LINIE 

MILOS vapuru 16 ilk ki · 
nonda Bımburg ve Bremen· 
den gelip tıhllyede boluna· 

- kabul rder. TELEFON : 3806 l 

iiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııın111111111111111111111 ç 
e 

Dr.Operatör Arif Yurcu: 
Merkez Hastanesi OperatörO o 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!11!!!!~!!!!!!~!..!....~ca~k~tı~r.:__~~~----~---

Hastalarını her gan 15·18 e kadtr ikinci Beyler 11ohğı TOrk 
mazayede ealonu karşındı 78 N.lu moayenehaoeelnde kabul ti 

eder. Telefon 3393 le V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCHE LEV ANTE LİNİE 

"İSERLOBN,, vapuru halen 

limanımızda olup Anverı, Rot· 

terdı.:0 1 Bımburg ve Bremen 
için yak almaktadır. 

0 IONIA., vapuru 17 B el. 
kbonda bekleniyor. Hamburg 
•e Anversten yak çıkancakıır. 

118ERAKLEA11 vapuru 23 8. 
el kin andı bekleniyor, 27 b. el 

ktnunı kadar Anverı, Rouer· 
dam, Hımburg ve Breınen için 
yak ılıcaktır. 

AMFRIK.AN ExPOT LINES· 

"ExARCH,, npora 15 b. el 
ktnaodı bekleniyor Bonon, 
Norfolk ve Nevyork için yak 
alacaktır. · 

"ExAMELlA,, vrpuro 17 8. 
al khunda bekleniyor, Nor· 

.. RxCHANGE., vapura 22 B F t JJ• S · \' Ac t 
el kAnondı bekleniyor, Nor· r& e 1 perCO apul en aSJ 
folk ve Nevyork için yClk ıla· ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI llllllflllllUllllllllllllll~ Doktor .. 1111111111111111111111111 
caktar. "BIRMES., Hporo 8 2 inci NIPPON YUSSEN KAISHA ~ A 

ktnoada beklenmekte olup ye· "TOYOHASBI~ nporo 14· --= • Kemal Ton ay "ExlLON A11 yapuru 26 bel • 
kına tıhllye ettlkt~n ıonrı 1 inci kAnandı beklenmekte -

kAnonda bekleniyor, Nevyork - b l 1. ı 1 l ki h 
8orgaı, Varnı ve K.,.tence il· olup yekand tahliyeden 800• ~ Bateriyolog ı·e u a~ıt>, sa gm ıasta ı ar müta assısı 

için yak alacaktır. - L d-L: d'b L L-L b da ~0 mantarı için yak alacaktır. ra on dokuz birinci kAnandı := Baımabane iıtaıyoou .ar111ın llAa ı ea. ıo .. -. apı;ı " aayı• , 
ARMEMENT H. SCBULDT := b ev ve moayenehaneei.ode 1abah ıaat 8 dan ak~am ıaat 6 • kadar 

"0RE~TES,. 16·1 inci kA· Yokobımı, Oeakı ve Şınhay :=_ haıtalannı kabul eder. 
HAMBUG t 

nunda gelip 20 1 inci k6aundı Mojl liman ıra için yak ılı· := Müracaat eden haetalara yapılma11 lhımgeleo Nir tahlillt ve 
11NORBURG11 vapuru 30 8. AnYere, Rotterdam, Amıterdam cıktır. = mikrolkopik muayeneleri ile veremli haıtalara yapılmaaına ceYH gö-

l := rdlen Pnomotorak.ı moayenebaneeinde muntazaman yapılır. 
el klnondı beklen yor. Annre, ve Bımborg limanları için ıltndakl gelllJ gldl1J tarihleri· mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllll Telefon: 4115 11111111111 
Rotterdam ve Hımbor~ için yak ılıcaktır. le navlanlardıkl değlelkllkler· 
yak alacaktır. SV ENSKA ORIENT LINIEN den acente mee'ullyet kıbol 

DEN NORSKE MIODELHAV· 
SLINJE (O S. AS. SPANS. 

K.ELINJEN) OSLO 

"BOSPBORUS,, nporu 16 
Bel kAnnnda beldenl1or1 Dltıppe 

ve Norveç llmanlanna yak 
ılıcaktır. 

JOHNSTON VARREN 
LlNES·LIVERPOL 

0 JESSMORE,, npora 1' 8. 
el ktnanda bekleniyor, Unr· 

pul Ye Aannten ylk cakmp 
Burna •e &a..eace lçla ylk 

11GOILAND11 mot6ra Umı· 

nımızda olup Rotterdım, Bam· 
Cluıh, Danimarka ve Baltık 
limanları için yak: alacakt1r. 

'•ERLAND,. motOrCl 141 
inci kAnundı beklenmekte 
olup Rotlerdam, Bambarg, 
Danimarka •e Baltik llmınları 
için ylk ılaeakttr. 
SERVİCE MARITIM ROUMAIN 

"PELEŞ,, vapura 18· 1 inci 
ktnanda gelip 19·1 lnel ki 
nanda Malta, Cenna. Mantlya 
Ye Baneloa•y• bueket ede· 

etmeı. 

Fazlı tafellAt için ikinci 
Kordon'da Tahmil ve Tahliye 
bln111 arkaeında Fratelll Sperco 
Hpur acentahğını mOncaat 
edllmeel rica olunur· 

Tele. 2004 · 2005 · 2663 

~-- Muallim Doktor 

A. HulOsi Alataş 
iç baıtalakları mQtebıuıeı 

Şamlı sokak No. 20 
Tel. on 2180 

J 



UIUlllllll Birinci kAnunıı 
•••• 1il11ilil111il.il11il1ilil.11ililil1illiil1 "''"'"hl ildi"''"'" .. 1 ............ 11 ............. . 

Lordlar Kamarası Paris M. Laval 
· • Paris 'e vardı. 

Projesini Reddettı. 
~~~----------~-----Baştorafı J ci sayfada- bilenler, bunun sebebini iyi 

,ıdığı bDyOk arzuyu ve gl>e· bilirler. Ftlhaklka Pırh anlıı 
terdlğl ~ayretl görmftı, haeta mımnda biz bir hata yaptık .. 
olmaeıoa rağmen fedakirlık ya Fakat bu esasta değtldfr. Bu 
parak bu uğurda beraber çahı· nan me&'allyetlnl tlıtQmOzde 

taşıyoruz. Slr Samoel Boır da 
mağa başlamıetır. Slr Samuel 

maksadı ihlal ettiğini anlamış 
lloar'ın hareket\ takdire şa · ve letifa etmiıtlr. Sulh akim 
~andır. Bu mftzakerelerlo neti· t il 

kalmııtır. Onun og tere ve 
ceıl Londra'ya pazarte&l sabahı dOnya Ozerlndekl tesirlerinin 
~elmlştlr. Ayni gft.o çıkan takdiri zamam henfız gelme· 
Fransız gazeteleri iee bu an mlştlr. BugGnkil va:dyet, Parla 
Jaşma fizerlnde müfrit neırlyat projealndeo evoelki vazlyatlofn 
yııpıyorlordı. Ve hükumet, 9 aynidir. 
klaonaevvel akşamı bu ho Lord BaJifake'ın bo beyana 
8U8ta bir karar vermek mecho nahndan sonra Lordlar kama 
rlyetlnde kalmış, emri vAkl ol ra;ı da bilyftk bir ekllerlyetle 
muştur. l iberallerin takrlriol kabul et 

Habeşistan, projeyi kabul et· mle, yani Parls prejeel Avam 
mest', bluabf cezalandmlmıya· kamarasında olduğa gibi, ha · 

caktır. Her hangi bir ıuretl ~ada da reddolonmuıtor. 
hallin her iki tarafça kabul Londrı 20 (Radyo) - Atanı 
edlloıeden bir kıymet taşımıya· kamara&• çevenlerinde dônen 
cağı da dftşftoülmOştür ve İn· bir ıaylıya glSre, Oeteo Çem 
glltere Habeşl&tan'a bir Hman berlayn, dış itleri bakanlı~ını 
temfa etmek lnemekle bun!': muvakkaten kabul edecektir. 
•erdiği ehemmiyeti göstermiştir. Zira, eahhi ahvali ve yaıının 

Parle'ıe aldanmıo olabilir Ar· Uerlen iş balonm!lllı, kt>ndielolo 
kadaşlar araeındakl sıkı bağlın fazla yorulmasına m&oldir. 

Paris Projesi Suya Düştü 
~~~~~~--~~~~~~- f 

bazı tenkltltre cevab vererek İtalya ile Babeşlı!tan'a tekli 

demlıtlr ki: olanan sulh projesi Avam Ka 
Bir taarroz ihtimaline karşı maruında kabule ve tetkike 

hfttOn devletler nezdinde teıeh· ~ayan görülmedlğiodeo, Londra 
bOeatta bulunuhnoştnr. Böyle He Parla arasJDdl yeniden mft · 
bir taarruz, bittabi Akdenlz'de zakerelere baı1anması takarrllr 

olacaktır ve vaziyet itibarile eylemlıtlr. 

bizce en mühim olan devletlt'r, Parla 20 (Radyo) - halyın 

- Baştaraf ı 1 inci ıahifede -
vaııl olmuıtor. 

M. Laval'ı Parie'te kabine 
erkAnı letasyonda karı:ıılamıı 

l11rd11. Ayni trende M. Eden de 
Parl'e gelmlıtlr. M. Eden'i 
lstaıyonda Parla eef iri M. Carc 
K.lark karşılımııhr. 

Beoler komitesi relei M. Ma 

daryaga dı Parfı'e gelmf,tlr. 
M. Eaen ayni gtln Londra'ya 
hareket etmiştir. 

Parls 20 (A.A) - M elle 
26 kaounnevele 1 adar tatil et. 
meden önce eft bakınına fn 
kalAde ihtiyaçlar içlo maerd 
yapmak eal4hlyetlnl veren ka 
nun IAyihHını kabul etmfıtlr. 

Patlı 20 (A.A) - B. Laval 
bu eabah Pacl8e dönmftıtür. 
Lsnl'ın çeldleceğl hakkındaki 

haberler, daha Cenene'de lkeJ 
yalanlanmııhr. 

Cen~vre, 30 (Radyo) - M. 
L·nal hareketinden enel Rı l 
kan Htaotı mtlmeı&llltrl Tev. 
f lk Rllştft Ara&, Porlç ve Po 
lltls Ue konnımoştur. 

Parlı, 20 (Radyo) - Fr80 . 

ınz bııbakam, Parle'e \'aııl ol· 
doktao sonra, Fransız efl hakanı 
MfteyO Fabd'yl kabol etmiş 
ve ozon mQddet koooştukran 

eonra posla ve tel~raf nazın 

Jorj Mandel'Je de kanuşmoıtar. 
Jorj Mandel, M. Lnal'in ya 
nından çıkarken gızeteclle.re 

dfJeYde bulon1rak fonları slSy 
lemlştlr: 

- Dıo ılyaeada bir boran 
yoktur. Bununla beraber M. 
La val kabinesini ite vlrmek ister. 

bu deYletlerdfr. Bunlara eorda Habeş lhtlJAfJDıD baılangıcından 
bogftoe kadar sıyasal cephede leree M. Lnal'dan ha,ka~ını 

ğumoz gibi FranH'ya ve baı· 
geçlrml• olduba bütOo 88f balar seçeblllrler. 

kalerına da sorduk. Fransa'nın v "' 
Avam kamaraııoın dClnkil top Jorj MandeJ, baıbakanlıkıan 

mevkU, nıı:lyete daha mQeulrdi. lantıeındald mfinakaşalardan ayrıldıktan eonra baıbakan M. 
Fakat bazı de•letlerden mQebet E 

sonra yeni bir ıekll almıohr. Lual, IJze sarayına giderek 
cevab alamadık. 

Bu şekle göre, berşey, Uloelar Comurbışkenı M. Lebron tara. 
Petrol ambırgosona gelince; koromuaon kararına terkedll fındın kabul edllmlo ve btynel · 

ıayet mllletler cemiyeti ambar· mlştlr. milel slyaea iizerlnde uzun mtld· 

gonon ıatbikloe karar verir, Koo&eyl, onftçler tomlteelne det konoomootor. 
teminatla kalmaz n bGUln dev· t ı H b M. Lnal, comorbı•k:anının verdiği sılAhiyetle la ya a eo v 

letler bunu müıtereken mGda· lhtllArıoın 800 8af haları ta · 

faaya amAde olorlar111, Mz dfl klb olanacak ve beriki mu 
kendimize düşen rolG ifaya hı· 

harlpten cevab ıldıktan sonra 
zırız n ambargonun konmHına L ı o 

nzlyetl tetkik edece..t r. D · 
moHfakat ederfı. ı 

sekizler ve beşler komitelerin n 
Oaten Çemberlayn, bono mtı · ikinci kAnuoun ylrml&loden 

teıklp ıiyaealarında bata olabl · enel toplanmalarına tmkAn 

lece~lot, fakat sulh yolunda mee'elealo halli işinin o valdte 
çahşıldığıDJ, mee'ollyotl idrak kadar kılması zarorldlr. 

ettiklerini, Milletler cemiyeti Fransa • ispanya 
Ue iki mobarlb devletçe kabule 

Paıle 20 (Radyo) - 'J lcaret 
şayan bir proje Qzerlade fıraah ı 

b bakanı M. Booe bo akıam il 
kaçırmak letememeklfğln ta li 

Panya'nın Parla eef iri M. De· 
olduğunu söylemiş; 

kadenae ile birlikte Madrlde 
- Olmadığı takdirde kollek· 

yanından ayrıldıktan sonra ga· 
11etecllerl kabul etmlı ve dıe 

sl1asa hakkında uaun beyanatta 
b'lluomuetor. 

M. Lsval, Oğleden eonra dı 
İtalya'oın . Parla elçisi Kont Çe. 

rotl'yf kabul etmiş, onunla da 

konuımuştor. 

Parls, 20 (Rıdyo) - M. La. 
val ile Franaız Cumorbışboı 

M. Lebron arasındaki görOşme. 

terde, slyaııadı ne gibi değlelk· 
Uk yapılaceğı menoubahsoldoğo 

söylenmektedir. 

M. Mazarik tlf emniyet ve mftştcrek bue gidecek •e Fransız · İ@panyol 
kete sadık kalacağız! ticaret muahedeelni imza ede· Fahri C. Reisidir. 

1) . i B L l J cekılr. K "( • 
emı ı r.. u mnza.cr~ .n• en Vurulan Gazeteci öldil Maaşı da esı memıştir 

•otna işçi partie!nin kabine alcy Pr.ıg, 21) (Radyo) _ Baku· 
hindeki takrirt lö5 reye kareı Parla, 20 (Radyo) - Ban· 

- met, meclhe verdl~I bir kanun 
397 rey ile reJdedllml~ ve 165 gandan verilen bir babl're gore, 

t ile JAyıhHı ile M. Mazarik'l fahri 
t k 39- il MHI ti r boranın en meşhur geze ec · eye arşı ı rey e e e comor rebl addetmlı ve Ça. 

1 • f 1 1 1 · d rlnden birinin baımubarrlrl tem ydı prrns p er oe $lıoa koılonkya hflkumednln banisi 
•d hl 1 t Lf t L olan ve gereolerde sokak or· 

en r 1 yasa a. P e me& "' olmak itibarile Laol ııtoeonu da 
lıere bfthl mele ltlmıd bll JI taeındı bir kurıanla yaralanan 

ı ld .1r kendlelae lkametgAh olmak 
imiştir. gazeteci L'.'lf Kanceı m 1 1 Foı 

Yaraların ıeılrlle hastanede üzere bırakmış, maaşını da 
Parla 20 (Radyo) - Lon ke11memfştlr. 

ra'dao haber ver!liyor: ölmftetilr. • 

Hediyeleriniz için ... 
Evinizin KonförO lçio ... 
Bnyok ve zengin bir çe~it 
Elektirik Levazimatı: 
Ekmek kızartma maldneıl, mnhtellf boyda otomatik Gtüler, 
elektlrlk ıobaları, elektlrlk ıOpftrgelerl, mutbak için bayok 
elektfrlk ocağı, mlkarladan mamdl kah•e •e çay tepeflerf, boz 
depoları, her boy ve çeılt elektirlk fenerleri bllbaeea çok za 

rlf ceb fenerleri, 111ç korııtma makineleri veealre veeaire ..... 
Bu malumat meşhur 

WESTI NGHOUSE (Vestinghauz) 
Markalı 

Blnaenıleyh en mOkernmel mamulattanılır. 
Her nkıt mOesseeemlzde tl'şhlr edilmektedir. 

Şarl P. Baladur ve ŞOrekas• 
ikinci /;ordon 1Vo 72 5 A ............ ~ ............................... . 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilaqları 
MGstahkem Mevki aa. al. ko. rtyaseıtndeu: 

Met. Mv. lhtlJacı için 59200 kilo pirincin 18 b. Aoun 935 
çarıamba gOnü eaat 16 da bmlrde kıolada Mat. mv. ea. al. ko. 
nooda kapalı zarf la ihalesi yapılaca~, Anadolu gazeteslnlo 30.11. 
93;> ve 5, 10, l 5 12.935 tarihli nDehalırlle 1140 edilmesi yazıl 
mıı ise de meıkllr gHetenln 30.l l.935 tarihli nftshH ndakl ilk 
UlDln sehven 18.12 935 çarfamba gaoa IHt 15 bnçokta yapı 
l•cağı tarzında neıredllmlo olduğundan lhaleoln kapah zarf la 
23,1. kAnon,935 p~zarteal gClnil eaat 11 e bınkıldığa tashlben 
Ulu olunur. 4035 

Sarayköy MalmOdürlüğOndeh: 
Keılf bedeli 9l:J7 lira 2 kuruş olan Sarayk.Oy hn\t'.imeılnln 

zemin kat lnıae• kapalı zerf la ekalltmlye konolmnştur. 
Görmek i~tenllen keılf ewakı şartname veaalreıl varidat me 

murloğunda metcottor. Ekalltme 80, 12,935 p11uıeel gGnG saat 
15 te yapılacaktır. Ekılltmeye girmek lçtn istenilen 2490 
eayılı artırma ve eksiltme kanonunda yazı lı vesika ve yoz 
de '1 boçoktao 790 lira 25 kuruşluk muv11kkat teminat mak.· 
buıo veya banka mektoblle teklif mektubunu havi zarfların 
yukarıda yazılı günde eaat 14 de kadar malmildürlOğünde mü 

teeekldl eksiltme komlıyooo başkanlığına makbuz mukabili 
erilmesi. l 7 21 2J 27 401 O 

Mussolini ve Milano layısıyıe kendisine memnontyet 

Roma 20 (Radyo) - M. 
MuBBolinl, MllAno Faşlel relal 

M. Nino Parentl'yl kabul et· 
mir, ve MllAno'dakl meealıl do· 

beyan etmlı ve halka elden 
geleo yardımlau yepmak md· 

saadeeint vermlı; ve vecri ted 
birlere karşı foabedl'n ıedblr 
lerl almasını eo..retınlştlr. 

ğlnden: 

Dövme, hıkuet, tehdit 
delerinden Danac dendi 
halle sinden Kosdi yedi 
Kostak Halil 1brahlmln 
s1nde Koıanlı hasın oNq 
lln ikametgahının meçbully 
mebni lldoeo tebligat tere 
karar verilerek muhal(: 

14 1.936 ealı gDnüoe f 
kılınmış olduğundan yevmi ~ 
kurde davalı adilin mabken 
gelmesi veya tarafından 

?ekli göndermesi IOzoma 
olunur. 4039 

•------
Üulver ltt·de Döçeııt, 

(Mu:ıvin Profcıor) 

Or. A. Safittiı 
Ağız ve Diş Heki 

lla talnra hergiıo ö~leJeu 
sonra bakar. 

lstiklil cadde&i No. 9~ 
Ankara apartmaoı 2 inci k.f 

Telgraf • ı S 'l AN BU Q 
Telefon : 49250 

lımlr inhisarlar ha~ mad 
IOğOoden: 

Kokloca cıvarındakl 

mlze alt I fıeuk df'poso pı 
lıkla tamir ettirilecektir. Ke 
bedeli l .,6ı, 72 moYakbt 
mlnat l 18 liradır. htekllle • 

eartneme •e krelf I gftrmek 
pazarlığa girmek fçlo 2(.12 ~ 
ealı ünü 'eaat ondörtte bJ'. 
mOdürlOğftmiizdekf komlsy 
gelmeleri. 21 22 4038 

Yunan ltihabatı 
Jstanbul, 20 (özel) -

na'dan btldtrlllyor: 
Kabine mecllel, haılbabıtı 1 

nlebi temeli Gzerf ne olmaeıı 
karar verml~lr. 
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'Yirmi betlocl yıl 
No. 6404 
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lngiltere 
Akdeniz Devletlerine Nota 

Veriyor .. 

,lakalle'de Bazı Mahalleler Haheş'lere Geçti. Ras Kassa ve 
Ras Seyyum, iki l(oldan ltalyan'lara Hücum Ettiler. 

1 ........... ·------

labeş'lerin Yeni Hareketleri ve Çetin Harhler Bekleniyor. Italyan Sağ 
Cenahı, Merkeze Doğru Çekilmek üzeredir. 

ndra 20 (Rıdyo) - Roy· 
ıjınıımn Adlı Ababa'dıo 

dlğl ıon habere ~lSr,., Babf'O 
nt'!tlf'rl ~hkaltfı yıkıohrıı a 
der •1111 olmuolardır. 

ni aJaletfor: 

Roma 19 ( A.A ) - 75 otı · 

nlı herb tebliği: 

-....rPı•• Erllre cephealode keyd11 t• · 
o hiçbir .. y yoktur. 
TakHı ndlaiod~ lralyao ha · 
kanetlerl Habeo ter.tımmiU 

rl Gaerfade bombalar atmıo 

rd1r. 
&urolın iki ayalı:t idıreel 

rll taf lor •e eıraf lı loblrllğl 

pmak 1Uretlle iolemeye bıo ..... ,. 
Baıleydekt idare makaalzmı 
bClUlD Şebell mıatak11101 

mildir. 
Grabnda maıataat eden 

dea kabllr.lert aurlae ay· 
,. batkı bir ld.re kural· 

Gltalle'ye hücum: 
'ngre eepbeaJ, 19 (A.A) 
••il ajaaıı ayıanadau: 

la.lyan ileri karakollara Ha· 
t mubartblerlodea bir gruba• 
akalle gtlaeyladekl bir ıaar· 

aa pCllkClrtmGtlerdtr. 
Yeni harbler bekleniyor: 

Loadra, 19 (A.A) - Royıer 
Ajı1111 bildiriyor: 

C.. çekltmekıe olın ıalh 

teklif lerlnlo baıCla Bıld.tn, 

owaıınCl blldlrmetl berlae 
Babeıllta•'da mah .. matın pek 
,.\anda tlddeılenmeıl we kaı'f 

Mr harben •okaa beklenmek· 
..Ur. ÇlakCl yeal bir ıalb 

16ralmtlyor. 

bıtlamuı aauo 
enel mClmkCla 

Bet la.lyaa keelf tayyareıl 

Allah latlkametladen gelerek 
IMa 11bab deule'uio tlmall fi?· 

kitinde Ye bandın 30 kilo· 
metre uukıa balanın Balk 
ı«HI G&ertncle uçma,aar. 

Mareşal Badogl io 
imparator geçen hafta bu lerlo ıaf11llt11 hakkında - el'110 

gölO ziyaret etmlı oldoAundıo malumat yoktur. ltılyın kay· 
n yakında da ılmıl cepheeloe oıklarındao olduğu gibi Hı . 

gitmeye bazırlandığındın tıy · beı kaynaklarından da gelen 
yarelerla bu açaıtan makead· haberler pek mGphemdlr ve 

lara lmparaıoran ııeyabıtlerl blrblrial tatmamakıadtr. 
hakkında mıhlmıt edinmek Hıbeıler Tlgredekl hılyan 
oldaAa eöylenlyor. ordaıunan iki cenahı Gıerlade 

Her bılde Habet'ler lcabe· çcnlrme hueketleri yıpmığa 

den tedbirleri ılıcıkl1r ve im 
paratoroo gideceği ytrlerl glsll 
ıatacaldardır. 

Babet ukerlerl bu haf ta 
bidayetinde Takaase Dehri aze· 
rladekl maHffaklyetlen ceu 
ret alarak dGtmıaa ıaarruı 

için Amlrleıiae mGracaat el· 

mekıedlrler. 

Şimal cepheılade Babt"t'le· 
rla yeDI barekealerdtı bulu o · 
malaı bekleniyor. 

ltalyıo hHa kunetlerl Hı· 
" lntalarıoıa barekellerlnl 11kı 
bir ıaraHal ıltıada boluador· 
makta ve Tlgre mıatakanoıo 

bir çok noktalarını bombar 
dımaa etmektedirler. 

Adlı Ababa 20 (A.A) -
Ttgre eebbeeladekl mabuebe· 

ıeıebbOıı etmlılerdlr. 

Bir ıarafıan Raıı Seyyom 
Tekezce 110~0 Ozerlnde İtalyan 
ıağ cenıbıaa höcom etmlt, dl· 
ğer t111ftan Rae Kıııea da Ma 
kalle'nln olmıll garbJeladen 
hftcom etmlıtlr. 

Bu 111tte Habeı ıaarrozo 

nan neticeleri bıkkındı mald 
mat ılmak mlmkGn değildir. 

Saaıldıtını göre, İtalyan 11ğ 
cenahı Babeı'lerla kunet hl · 
barlle Clltlalogaaden öUlrCl 
merkeae dogra geri çeldlmeğe 
mecbur olacakt1r. 

Adlı·Ababı, 20 (A.A) -
Roytar Ajıaıı ıyıarıadan: 

Yarı reııml bir kaynakııo 

nrllen maldmaıa gare, Bıbeı 
kıtalara Mıkallenla ileri mı 
bıllelerloe glrmlılerdlr. 

kaza nehri clnrında •akubalıo 
muharebede Habeo'lerln zayı · 
ılı oğredıklerı, Italyıo kıy· 

neklerıocı bildirilmektedir. 
0..-jyık Kaaa'oın kabile~tnd~o 

birçok k.lmilt' lerlo, halyan'!arıs 

teillm oldukları da llhe olu 
nuyor. 

Polonya 
~laden Amelesi Açlık 

Grevine Başladı. 
Varıova 20 (Radyo) - lJu . 

raya yıkın mad~n kuyuların· 

daa birinde çılıoıu 403 amelıs 
bulundukları koyuya bpan· 

Jlabeş ı;Üt'arileri .. mıtlH •e açlık gre•I Ulu et· 
f etınbul 20 (Ôzel) - Bıbeo -!h•lleleriol ele geçlrdlklerl bildi mlolerdlr. BGUln ıerarlara ra~· 

konetlerlntn, Makalle azerloe ~ rilmektedlr. men ımele kuyudan çık mı· 
hücum ederek tthrln bazı ma Aımarı, 20 (Radyo) - Ta maktadır. . ...... ~.-· ........................................ ~ ............................... ~.-·-···~·-·--·~·~·-· ... ···~··· ... ·•·· 
Son Dak.öka: 

ltalya 
• •••• 

Cevabı Hen-Oz 
Hazırlamamış .• 

Roma, 20 (Radyo) - Reemlg 
çevealere göre, ltalya'nıa Pırlıı 

teklif lerioe cenbı headı haa1r 
değildir. Dorumda da bir de· 

ğltlklllı: yoktur. Mo11ollai'ala 
aatku yıbaacı memleketlerde 

uaıldıla gtbl ltalya'aıa cenbı 
olarak telakki edllemeı. 

TitQlesko 
Cenevre'de 

Ceaure 20 (Radyo) - Ro 
manya dıı ltlerlbakanı M. TltG 
leıko, bagln Ceanre'ye nııl 
olmut n TGrklye dıt itleri ba 
kana Tevfik Rltdl Anılı, 
Yugoslavya delegeeUe usun 
mGddet konatmaııor. 

Çin'de Japon Aleyhtar
lığı Yürüyor ... 

10 Bin Kız Talebe, japonya Aley
hine Nttmayişler Yapmışlardır 

Ş•ngay 20 (Radyo) - 10 bin kıs •e erkek talebe ıokaklarda 
dolaım•elır, Japon emperyallıml Ye muhtariyet ıleyhlnde bulun· 
muılırdar. Talebe Nıakln 11ray•nın önClne gelerek btıktlmete bir 
lııtda nrmlılerdlr. hpoa elçlUAI, Çin h6ktlmetlae aClmayltlerde 
Japonya aleyhine fısla ileri gldllmemeılnl blldlrmlttlr. 

Naakla 20 (Radyo) - Japon blyClk elçlıl General Çaakayçek 
ile iki 11111aa fasla garCltmlttClr. Bu mftlAkal etrlfıada biç bir 
haber ııımamıthr. 

Ecnebi Zabitler 
Hangi Gonlerde Resmi Ooiforma

larını Giyebilecekler? 
lıtaabul, 20 (Ôael) - Her ae ıoreıle oior11 olıan memleke· 

tlmlae gelmlı olıa .eya borada oturan ecnebf aabltlerlo bıagf 
glalerde reeml Clolformılar1aı giyebilecekleri bıkkındı bir al· 
umoame haaırl•amııtar. 

Müşteri erimize 
ikramiyeli Satışlar 

Memur 
Bayram mftnasebetiyle biltimum 
memur mOşterilerimize bir ko
laylık olmak Qzere 

21 ikinci Kanundan 
itibaren yapacakları kredi sened
lerin ilk taksidleri 

1 Şu at 1936daa 
itibaren başlıyacaktır. 

•• um r 

Heırşeyon 

- ~ 

Heırşeyön 

Herşeyln 

M 

De am Ediyor 
lzmir yerli mallar pazarından pe· 
şin alışveriş edenlere birer kupon 
verilecek, her ay sonunda, o aydan 
bir ~gftn seçilecek, o gon mal almış 
olanlara, kuponlarında yazılı pa· 
ranın ynzde yüztt nisbetinde mal 
verilecektir. 

rlı Malla azarınd~ . 


