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' ' ·-2~~? ~:) 
S yyum, Ma aile Gerilerinde e zı- kası Açılacak ! 

lere Yerleşiyor. D .st 1 erliyor. 
--·· Sermayesi 200,00'0 Liradır. 20 Bi~' 

Adis-Ababa Havas Aiansının 
Gorahai'yi ltalyan'lardan 

Aytarı, Haheş'lerin Gerloguhi ile Lirası Şimdiden Sağlanmıştır. 

Istirdad Eyled~klerini Haber Veriyor. Parti başkanımı?.: A vnl Do 

ğan, önemli bir teşebbüsüoil 

son saf haya getirmiş bulunmak 

tadır. Ankara seyahatinde de 
parti genel sekreterliği ile bu 
teşebbils üzerinde temute ba 

lunmuş ve son kar _r veril 
mlştir. Teşebbüs ş dur: 

duııonu Makalle 

menllere 
retmtotir. 

Rae Deeta'nıo ltalyan soma· 
llelol aşarak Magalldde Herle· 
dlğt haberleri Ala· Ababa'd11 le· 
yld olunmaktadır. 

Roma, 3 (Radyo) - Gora
hey'da bulooao Fransız, lnglllz, 
Alman, Lehli, Amerikan ve 

Iepon gHete muhabirleri Adie 

Ababa'dan halyan'larao mağlô. 
btyetl hakkında verilen haber· 
lerl kat'f surette tekzlb etmek· 
tedirler. 

Ba mnhablrler halen Babeı, 

cephesinde Dagabur Ctclka Ha· 

rar'da olduğunu temin etmek· 

tedtrler. 
Roma, 3 ( Radyo ) - Aem· 

ra'dan blldlrlllyor: 
ltalyan'lar tarafından lı,gal 

edJlen yerlerle Sudan araaJDda 
tüccar! muameleler lnkloefa baş· 
lamıe ve kArvımlar yeni· y11pılı10 
yollardan istifade etmektedirler. 

Daoaldl'den tuz nakUyatı baş· 
lamıştır. Buralarda Habeş ta· 
lerlMI ortadan kalkmıı,, İtalyan 
gfim6ş ve kiğıd paraları teda· 

val etmektedir. 

lnebolu Faciası 

üç Yavrusunu Kaybe
den Bir Baba! [~· 

Zavallı baba ile denizde boğulan yavruları .. 

İnebolu vapurunun adliyece d .. ha ôğrenlllk .. GOzel, nurtopu 

Ye idarece tahkikatı, tetkikatı gibi Oç yavroeono kaybeden 
yapkladoreoa. dün biz bu meı'ele bir baba ile kar,ı karşıya otur· 

Dıeriode çok "cıkh bir hAdile - Şonu 4 nca sahifede -

lzmlr'de (C.B.P. İzmir Esnaf 

l~çt birlik banka9ı) udı altıoda 

bir banka açı lacekt ı r. 

Evve1ki akşam t.,ı;i ve esnaf 

birlikleri daimi kuruh Anko
ra'dan dönen A vnt Doğanın 

başkanlığında toplanmış ve 

birliklere ah işleri görüşmüş 
tftr. 

Habeş hükümdarı geçid resminde askerini selamlıyor .. 

Avni Do~an; bu tasanuruno 
ve geçirilen saf baları lıah ile 
bunun hakikat saheııaoe isali 
zemenı gelmiş oldu~unu bil

dirmiştir. Bu feahetll arzu ve 

teşebbOe; daimi hey'etçe karar 

altına ahomıetsr. Banka 936 
yılında açılacaktır, baokaoıo 

açılmHı için moktazl sermaye· 
nln onda biri olan 20 bin lira 

temin edilmiştir. Bankanın ser· 

mayesl 200 bin Ura olacaktır. 

20 bin llraeı temin edlldlğlne 

göre bankanın işe baolaması 

için resmtg hiç bir mimi yok· 
tur. Sermayenin mütebaki kıe 

mı için beberl beşer liralık 

mentoeooda oUreyl temsil eden re cenubonda Asiyangl g~lQ 

mnrahb11e, Adua'ya gelerek mıntakaııında asker ıabolt etmekte 
İtalyanlara teslim ol oldukları haberi teeyyftd etmek· 

muştur. tedlr· Tayyarelerle yapılın le 
ılkşrf lııırda birçok Habeş kov· 

Cebhe gerisinde: 

Roma, 3 (Radyo) 
Makalte'den verll<'n 

haberlere göre, Enta 
Moeml'de keşif hare· 

ketleri yapılmıştır. 

Eetogoro ve Eotı 

arasınlla İtalyan kov 
fetlerl Habeo kunet 
terini püskftrtmftş · 

lerdlr. Tayyare 
ku netleri, bdyQk 

Habeş kunellerlol bombalaya· 
rak dığıtmıolırdır. Deısiye ve 
Aeaogl gOlft orasında tayyareler 

toplanmakta olan Habeş .kov· 

vetlerlne zararlar vermişlerdir. 

Aemara, 3 (Radyo) - Roy· 

ter Ajansı bildiriyor: 
Temblyen· bölgesini temizle

mekle ograşıo bir tabur Alem-

ale geçidi yakınında bir dağıo 
tepesinden açılan yaylım ate· 
şlne tutolmnotnr. Tabur; saat · 

lerce eftfen bir muharebeden 
soora dağın tepeelnl ele geçfr. 

mlştlr. Aakad'lerden 6, Habeş 
lerden 15 ölü nrdır. 

Adieln, 3 (Radyo) - İ!ıte
fani ajıtoıundan : Helihıızırda 
şlmnl cepheslndr.ı ileri hatlarda 

bulunan Habeş k uvvetlerlnfn 

mevcudu 70 blo kişi en iba 

rettir. Tewbiyen bölgeeiod~ 
Iıalyan hatlarının arkasında 
bulunan Babeı çetelerinin ya 

kında trmtzleoeceği ve İtelyaa 
geri kollarının da bo suretle 

taciz edilmekten kurtulacağı 

Omld edilmektedir. 
Roma 3 (Radyo) - Babeı· 

lerlu Maklılc'nlo 100 kllomot· 

vetlerloln bu mmhtkada toplan· 

makta oldukları gOrQlmOştdr. 

Yunan Kabinesi Don Toplandı 

Venizelos, Siyasi Hayat· 
tan Çekildiğini Bildirdi. 

Girid'e Gelip Oturacakmış. Kurtulan 
MahkO.mlar Krala Teşekkür Ettiler. 

Aneksa§ıitos gazetesinin bir karikatürü: 

"Curnariyeı aleylıdarları, "Böyle istiyorduk, böyle yoptıM » diyorlar,, 
İstaobol, 3 (Özel) - Aıloa · 16 da M.: Sofull'yl huzzuruna 

dan bildiriliyor; kabul etmiştir. 

Kral Udocl Yorgl bugün eaat - Sonu 3 ncü yüzde -

r---· 

bürosıı bi 11ası 
nama muharrer hhıse senetler 
çıkarılacak ve bonların pır111 

bir :yıl ~lbl uzun bir zamandı 
miUeaddld ta kel ilerle ödene· 
cektlr. 

Bankanın merkezi; Kordon· 
da İşçi ve esnaf birllklerl ge· 
nel büroeıı binasındıı hoeosi 
bir dairede olacaktır. Banka; 

tamamlle partinin himayesinde 
bulunacak, uoaf ve işçiye ik· 
rezat yapar1tk yardımlarda bo· 
lunacaklır. Türkiye'de parti hl· 
mayeelnde ilk defa İzmh'de 
böyle büyük ve mfilremmel bir 

banka açılmaktadır. Krediye 

muhtaç esnafa ozun vadeli ve 
az faizli krediler açacak ve le· 
çiye de lkraıat eoretlle yardım 
edecektir. Makead ve gaye çok 
yüksektir. 

Bankanın teş1dll lştnde çalı. 

şacak olan korula teknlsl yen 

olarak 1 ki banka dlrektôril de 

iştirak edecektir. s~ heyet pek 

yakında A vnl Doğan'ın başkan· 
hğ•oda toplanacak, bankanın 

esas teşekkhlü hakkında göril· 
ı,ülecek, ayrıca banka nlzamaı· 
meslnin tanzimi için bankacı· 

lardan mürekkep bir komite de 
faaliyete geçecektir. 

Parti başkanı tebr ke değer 
bir eser kurmak Qzeredlr. Bu· 

nun birlikler sabasıodald kuv· 
vetl ve faydası da çok bOyQk 

olacaktır. Esoıfımızm kredi 

ihtiyacına ccvab verebilmek, 
birliğin asıl davalarından biri· 

dtr ve bonon tahakkuku bir· 
Ukteki bütfto üyelerce yeni 

bir dönüm no it tası sa.ılacak.tır. 

Göçmenler için 
Aşhane Açıldı. 

Ankara, 3 (özel) - Kızılay 

kurumu, H.omanya'dan gelecek 

olen üç bin göçmen için blr 

aşhane açoııştar. Göçmenler, 
lekAn mantakalımnda lsk4n edl· 

llnceye kadar bu Bthaoede bı· 
kılacaklardır. 



-Fransa'da Günün Hadisesi Büdce işi
dir ve Fazlalık Vardır. 

Londra, 3 (Radyo) - For· 
nlog Oklad'da f toeusel bohran· 
dan ve uzak şarktan bahseden 

lord Vfngtuo söylevinde mtllet· 
ler cemiyetinin Çln'de herhangi 

bir faaliyette bolunacağıoı katı 
olmadığını söylemiştir. 

Parla 3 (Radyo) - Geçen 
cama gftoil bftdce mftzakereal· 
nln mecliste bugfio için yapıl· 
masına karar verllmfttl. Dftn 
akşım meclis kulla ara1aranda 

. az meb'as bulunmasına rağmen 
Mısır'da ehramlar.. Laval'm istediği GçQocft itimat 

Son posta ile gelen Mısır 

~azetelerl karışıklıldarın bir 
1 ıtlk:ı1n devresi geçirdiğini, fakat 
Mmrın dilekleri yerine getiril· 
mezse bo ıükuoun muvakkat 
>:doğunu işaret ederek bugftokü 
!ıtlkftmet ve lnglllz'ler aleyhine 

·: ıteı paskQrmektedfrler. Elcfbad 

• JHetesl diyor ki: 
1 "Badema İogtltz'lerln nfyetJ 

1 
1 

ıakkanda Htık ııtıpbeye dfiıı· 

Demelidir. Ne meşrutiyet, nede 
nuahede. İşte hapı yaldızla· 
nak için bu f ki hakikati sflsUl 

~ :tlmlelerle çerçevelfyen Slr Sa· 
nuel Hoarın sözleri bundan 

1 '.barettlr. 

Vef t partisinin vazifesini 

ı rapacağından emin olabilir. 
Y.emleketln bolondoğo bo teh· 

1 lkell Hallerde korkulacak bir 
1 ıey varsa o da bazı sefillerin 
1 ktldar mevkllnln arkae1ndan 
1 '°'toklarının görftnmeıd ve İn 
1 

· ~llz'lere gene kendi evlAtlaılle 

f Eendllerlnl mağlup etmek fır· 
1 
atını vermek için yeni bir ka· 

1 >ine teşkilini kabol etmeleridir.,, 
uElehram,, gazetesi de şun · 

1 arı yazmaktadn: 
u İngiltere fevkal4de komlae 

1 inin blrgftn komlserllkte tertip 
ı ttfğl bir çayda yaptığı gl bl 
1 ttltftn liderleri bir bayrak 
ı•t1nda toplıyabllecek gtlniin 

! ıdamı nerededir? 

Umumun hftrmetlol kazan 
nıı, BOtftn liderleri blrblrlle 

! nlatttracık ve onlara vatanrn 
' ehllkede bolondoğono ve on· 
arın teBlnftt ve birliğine lh 

l lyacı olduğunu anlatıcak adam 
ıerededlr? 

lonor? Çanını çalsın ve Mısınn reyi mevzuobahsolmoştur. 

biltön evlttlarmı davet etsin. M. Lınal'ın noktal nazarınca 
Arhk şahsi dftşmanlıkları şlm· slyaaf cemiyetler mes'eleal için 
dilik bir tarafa bırakalım, de bir itimat reyine ihtiyaç 
çdnkfl kin ve garez ve felaket vudır. Bfldceye gelince: Parli· 
artık ortadan kalkmalıdır. mento mehafllfnde, M. Baretti 

Vef t partisi lideri Nıbaıt bftdçe hakkındaki raporun 
paşa, keodlelle gôrftşen İngl· matbn ikinci cildini ve btldce 
llzce Deyli lskeç gazetesinin müvazeneslnl gôeteren cedveH 
Kahire muhabirine şu bey•· tevzi edecektir. 

nana bolonmuştur: Btıclcede 4:2.828,480 frank 
• - Arttk lngllterenln hlma· fulahk vardır. Bu mlkıar tah· 

yesl altrnda yaşamağa ıaham- mloi olup bu miktarın 30 
mtıl0.m6z kalmadı. milyon lnmeel çok mnhteoıel· 

İsıik141 ve hıklmlyetloe eahlp dfr. Hafta aononda da rapor~ 
bir memleket ve millet olmak 

ların birinci cildi meb'oslara 
letlyoroz. Son defa ki karıoık· tevzi edilecektir. Bu kmm, f I· 
hklarda ölen talebeler boga.nkfi 
Mmr efkarı nmomlyeelnlo oe nanael vaziyet hakkında mftta· 
dftşftndüğdoün, ne lstedlğloio lealardao mftrekkeptlr. 
canh dellllerldlr. BfiUln MIBlr Parla, S (Radyo) - Parla· 
bogüo hep bu mukaddee gaye mentooon bngftnktl toplantı· 

uğrunda ölen genç Mıerr'hların eında, cemiyetler mee'eleıl ile 
matemini tutuyor. Bazılerının biidce mftzakere edllmloılr. Ce· 
iddia ettiği gibi biz 1ıalyan'lara mlyetler mes'eleılnln, perıem· 

yardım etmek annsonda de beye kadar sftreceğl ve .M. Lı· 

ğlllz. Maksadımız kendi ben· ul'ıo, o gllo, flçftoca. defa olı· 
llğlmlze biran evvel kavuş· rak ltlmad latlyeceğl ıöylenlyor. 

mıktır. Eğer İngiltere mes'eleyl Parl4meotonon aabahkl cel· 
bizim istediğimiz şekilde hal· eeelnde başbakanla beraber bd· 
letmlyecek olursa vıtzlyetln çok Ulu nazırlar bazı . bulunmaı· 

kırışacağı muhakkaktır. tor, ParlAmentoda intizam ve 
Slr Sımuel Hoarın Mısır emniyetin lhlAl edilmemesi 

vaziyetinin şlmdtlf k değltmlye · için zabıta tedbirleri ahnmıştı. 

ceğl şeklindeki beyanatı Mısır'· Nazırların oturdukları &araların 

da birçok mGoakaşalara yol bir kenarında emniyet müfet· 
açmıştır. - lerluden birkaç kişi de hazır 

1919·1930 senesindeki ka· boJoooyorlardı. Celee açılır 

rışıklıklarm tekerrftr etmesin· açılmaz, sosyalist ve komO.nbt· 
den korkuyorum. Şimdiden lerden bir gorub ı~z istemişler 
sokaklarda "kahrolsun İngll · ve almııtardır. 

tere,, diye bağmlıyor. Bunlardan (Ramt) ve (Gernu) 
İngiltere donanmaa1Dın la. ozon beyanatta bulunmuşlar te 

Bayle bir adam nerede hu 
kenderlye'de durmasını ve ma· c~mlyetlerln, hftkdmetla kov· 
navra yapmasını da istemiyoruz. vetlerloe taklddüm edecek şekilde 

-------:::::--=~-=-===-=-=-=======------- hareketler gôaterdlklerfnden hah· 

omşu Memleketlerde: setmtşıer, bu cemıyetıer başkan· 

1 ,ftbnan "daki Gizli 1'eşkilatın Takih 
t 

larmdan bazılarını kabul ede

rek bunlarla konnştoğondın 

dolayı iç işler bakanı MilsyG 

(Baganon) a hflcomlardı bulun· 
moıılardır. 

Ettiği Siyasa Ne imiş? ____ ,_ ______ _ 
ı Beyrut'ıan yazılıyor: (Suriye aooun tavaesoto ile tahliyesi 
~ alk partisi) adı altmda LOb· mevzuubahis olao avukat Kıh· 
ı an'da teşekkill eden gizli ce· ne'h kefalete rapten tıhllye 
• ılyet meı'elesl ehemmiyetini edilmiştir. • 
, ıohafaza etmekte berdevam· • • • 

ır • Beyrot gazetelerine göre, bo 
L Mubtelft mahkeme müstan gizli cemiyetin bo programı şu 

ki Tembıl, yeniden ilç mO.· şekildedir: 

im tahıs hakkında tevkif mO· ı - Suriye Surlye'Ulerlndir 
'kkeresl kesmiş ve bunlar da ve Sorlye'lller tek bir millettir. 
ll~er mevkoflar gibi· tecrlden 2 - Sariye mes'eleııl Suriye 

•ldf hıoeye sokolmu~lardır. mllletlnl alAkadar eden müata· 
imleri şunlardır: kil bir mee'eledlr. 

Avukat Selh Lebkl. Katolik 3 - Suriye vatanı ayrılmı· 
atbaaeı mftdftrft Rober Abdla, yan bir parçadır. 

uj hekim. 4 - Surlye'lller eaaa tarih· 
Mnkuf larıo evlerinde ev. ten evvelki zamanlara dayanan 

·lce tabarrlyat yapılmış, mOa· tek bir mlll4'ttlr. 

atik, lsticvaplarıoı mOteaklb, 5 - Surtye'nln hududu To· 
vklf terini zaruri görmüştllr. <!c roa dağlarından (1) Siiveyş ka· 
Donlardan başka Vedi Ha Japon nalına, Suriye denizinden Dlc-

lldk, Selim Habib de Is · le'ye kadar uzanan ve içerle.ine 
onb edilmişlerse de serbest FlUstln, Torsioa yarımadası ile 

rakalmıılırdır. Killkya'yı (!) alın bir eah11yı 
Diğer tarahad Beyroı bıro· ihtiva eder. 

"Geruo,, sözlerine devam 
ederken, bo cemiyetlerin mft· 
eellAh olduklarından ve hıl 

boki devlet içinde yalnız ordu 
ile zabıta kovvetlerlnde allAh 
buluomaeı lizımgeldlğfnden hah· 
setmiş, bo cemiyetler hakkındı 

tedbir almadığından dolayı hft· 
kdmeıl itham eylemiştir. 

Hatib, hOkt\metln asayişi 

lhoıal ettiğini lddlı .,derelt 
demiştir ki: 

- Hüktlmet bize izahat 
versin ve lhımgelen şlddeıJI 

tedbirleri ittihaz edip etmlye· 
ceğtnl blldJreln. İçişler bakanı 
cesaretsiz hareket ediyor, hft · 
ktlmet cemiyetler mee'elesinde 
~~~~~----ı-~~~--

6 - Suriye milleti tek içti· 
mai heyettir. 

Ayol gazetelere göre, bo ce· 
mlyetln hiçbir yabancı de9let 

kolonlel ile alAkaeı olmadığı 

anlatılmııtır. 

metodlauoı değiştirmezse biz - Hakumele ltlmad reyi 
h6kftınetl değiştireceğiz. verdik. Binaenaleyh emniyetle 

Bonou Qzerlne İçlşler bıkıoı bdktimetln icraahoı taklb et· 
Milsya Paganon e~a istemle ve memlz l4zımdır. Heyecana ka· 
cevap vererek ıunları sôyle· pılmak doğra olmas. 

mittir: M. Beryo'dan sonra, naıır· 
-Sayın ııaylnlımn ııözlerinl lardan (Leon. Yerar) sôz söy· 

dikkatle dinledim. Söyledikleri lemlş 9e komilnletlerle soıya· 
gibi cemiyetler başkanlarını ltetlere cevab vererek. demle· 
kabul ederek onlarla konuştum, dr ld: 

fakat bu konuşmamız, )aptık · - Hftktimet. cemiyetleri 

ları hareketlerden dolayı Dzer· IAğvedemez, bu teeekktıllerl an· 
ferine almıe olduklatı mes'oll· cık mahkeme kaldırabilir. Bu· 
yeti kendilerine ihtar etmekten 00 siz de blllrslnlz. Matbuatı 

ileri geçmemiştir. geUoce, bonuo için de kanunda 

iç İşler Bakanının bn &Ö• · ceza maddeleri vardır. Ltızu· 
lerf, parlamentoda sıcak bir manda tatbik ediyoruz. 

hava yarattı. Bu esnada Lon· Bundan sonra birçok saylav· 
dra'dan tayvare ile avdet etmlı lar aöz almış ve neticede bat· 
olın mösya Beryo da parlamen• bakau Lual, ktlrsflye gelerek, 

toya gelmlı bulonoyordo. BI· hOkllmetln lhımgeleo tedbir· 
chyette yalnız dinlemişti, fakat lerf aldığını sôyleml1,1tlr· 

Litvanya'da Po
lonya Düşmanlığı 

Varıova 3 (Radyo) - Ltt· 
vı.nya'da eon zamanda Polonya 
aleyhtarhğı artmı"tar . 
Bftkdmet; bo yilzden 30 llğ· 

retmenl tevkif etml~tlr. Bun· 
fardan bir kısmı nefyedlhnlı· 

lerdir. 

Arjantiıı 

Cevah Verdi •. 
İetanbol, 3 (Radyo) - Ar· 

jantln htıkô.metl zecri tedbirler 
mftnasebetlle İtalyan protesto· 
suna cevabını vermiştir. Bond11 
dGnya mtıvazenealnln tehlike· 
den kurtarılmak istendiği bildi· 
rllmektedlr. 

Alman Nazi· 
biraz sonra söz istemle ve kflr· Mftteakıben celeenlo perıem· 

siye gelerek: beye ta111ı:ı kararl•ııtırıımıııtır. teri Arasında 
~-:~~~-===================-~~~~~ 

K.aymız Habeş'lere IOOTasfiye Yok. 
' Berltn, 3 ptadyo) - Nail 

Bin Paket Sargı Yolladı. 
Ankara, ao (Özel) - İtalya · Habeş harbinde yaralanın as· 

kerlerloe yardım latlyen Habeş hdkumetl; dlier devlealerdeld 
kurumlara yaprağı gibi Kızılay kurumumuza da miıracaat ederek 
yardım istemiştir. Kızılay; 100,000 paket eargı, pamok ve 11ln 
vermeğl kararlaşllrmışur. Bunlar Mısır'dakJ Adla Ababa masla· 

t hatgfizarımızla Habeşistan 'a gönderilecektir. Paketlerin tlzerlnde 
Kızılay'ıo damgası bulunacaktır. -

Çin'in Bir Protestosu 
çin Dahili işlerine Yabancı Devlet· 

lerin Karışması istenmiyor. 
Parle, 3 (Radyo) - Çtn'ln Parla lşgaderl Siye Slyon, Fraôea 

başbakanı M. Lıval'ı ziyaret etmlı, ecnebi de,letlerfn Çin dıbllt 
işlerine karışmalarını proteeto ederek M. Lıval'a bir nota 
vermiştir. 

Londra S (Radyo) - Çtn'fn Londra elçisi, İngiliz Dıo işleri 
Bakanlığına bir nota vermiş n J.pooya'nın, Çln'ln kanunlarını 

ayaklar altına aldıtaodan ılkAyet eylemiştir. 
Çln'ln Parla elçlel de ayol mealdeki bir notayı Fransız Dış 

Bakanlığına tevdi eylemlşttr. 

Çin Sn bakanı Naoçlyon Pekine dönmftşUlr. Sa bıkanı Çln 
generallerlle konuımnştur. 

~~~-----~~---~·~----·----~~~ 

partisinde taeflye yıpdacağı 

hakkındaki haberleri meı'ol 

oazi çevenlerl yalanlamakta· 

dırlar. itham altındı kimse 
yoktur. Bu eıylaları 
rın rejim dftımını 

haber veriliyor. 

çıkaranla· 

oldukları 

Hindislan'da 
Kargaşalık 

ParJı, 3 (Radyo) - Hl adlı· 
tan'da yeni kargaoıbklar bat 
göstermlıtlr. Maballl 11bıtı, 

asayişin temini için mft.stem· 

leke ıakerlnln muavenetini lı. 

temlştlr. 

Uluslar Kurumu 
Deniz Konferansına 
Murahhas Gönderiyor 

Lnndra, 3 (Radyo) - Uluı· 
lar ku'?umu, 9 BlrlnclklnoDda 
Londrada toplanacak olan de· 
nlz konferansına iştirak eyle· 
mek Gzere iki murabba& gôn. 

dermlıtlr. 

Japon'ya Denizde Müsa- Viyana-'d_a_ 

vat istiyor Konferansta Bir Komttnisı 
' Tevkif Edildi 

l\lüşkül3t Çıkacaktır 
Londra 3 (Radyo) - Deniz konfuanaının toplanma gflnlerl· 

nln yaklı1ma11 İngiliz siyasi mabaflllnl ılddetle meogol etmek· 
tedtr. 

Kabhııe dan mutattan hariç olarak toplanmıotır. 

Londra 3 (Radyo) - İnglllz matbaat.ı mftalakbel Deni• kon· 
• 

feraneından hararetle bahsetmekte ve: 
uJaponya'nın İngiltere ve blrleolk Amerika deniz kunetlerlyle 

mftsavat Jetemesl konferans meealetnl bftytlk mflıktıl!ta dftşüre · 
celulr.,, Demektedir. 

Berllo'den geçen Japon deniz konferaneı murabbaelarandan 
bir bahriye zabiti, bite~ V aşlngton mokaveleal yerine yeni bir 
mukavele yapılmaeını ve bo yeni mukavelede matnatın e:ae 
olmasını latlyeceklerlnt blldlrmfıtlr. 

Dandan başka, Japonyanın mtıaavat dahlUnde deniz kuvvetle· 
rlnln lndlrllmealne muhalefet etmlyeceğlnl de Uhe etmiştir. 

Londra, 3 (Radyo) - Çin sefirinin; Londra hftktimetlne ver· 
mlş olduğu notada Japonya tarafından dokuz devlet muahedesi 
ahkamının lhllıl edllmlo oldoio ve mohtarl idarenin Japonya'ce 

himaye gôrdOIG blldlrllmlttlr. Bu teoebbGe Çin hAkdmetlnln 

Londra nezdinde yaptıl• teıebbOılerln ıonancmu sayılıyor. 

Vlyanaı, 3 (Radyo) - Eski 
komGnlst eaylnlardan Yohıu; 
Vlyanı'da Komftnlzm propı. 

gandası yapmaktan tHklf edil· 

mlotlr. 

ltalya'da iaşe işi 
Roma, 3 (Radyo) - Zecri 

tedbirler karşıemda hılkın gıda 
mee'eleslle mtınhaeırın meıgol 

olmak ftzere bir komleyon teı· 

kil edllmlı ve lıe bıılamıotar. 
Bu komisyon pahalı olmıyan 

yerli yemekleri ve gıdaları tH· 
bit edecektir. 

BflyOk Bir Yangın 
Verearl (Franea'da) 3 (Rad· 

yo) - Btlyftk bir yangın b· 
sabayı tahrlb etmlıtlr. Üç c;o· 
cok kurıard.amıyırak feci bir 

oekllde yınm•ıtir. 
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••• 
- B<J1tarajı 1 inci ıahilede -
du'k n onun anlattığı yarek 
acılarını dinledik .. 

Bu bedbaht .baba, Sôke'll 
kunduracı Cemall'dlr. 45 Yıo· 

larındadır. 13 Senedeoberl An· 
talya'da oıurmıktadır. Üç ço 
culdu bir ıll.,ııl nrmaı. . Zev· 
cealnl Jkl yıl evel bybetmlıtlr .. 
Zavallı bıbı, nihayet tiç yav· 
roeouo alarak memleketi olao 
Söke'ye gitmek letemiıtlr. Ço
cukluı S ya~ında HHlh, 10 
yııında Kemal, 11 yaoında 

Mahmud' dur. 
Ve baııadıa ge~en dıyaoıl 

mlZ fellketl şöyle anlatıyor: 

- Neyim var, neyim yoksa 
11ttım, ınordum. Evlltlarımı 

alarak vapura bindim.. Rıdoe· 

tan beriye doğru macerayı hl· 
Jlrıfnl•. Gemi mClvazeneelnl 
bozmuttu .. Sağa, sola devrlll · 
yordu. Artık ıeltı baılamııtı. 

Vapur, d6d6k çahyor, istimdat 
ediyordu.. Çocuklarımı alarak 
g6verteye çıktım .. Altı tane fi. 
lika benb bağla idi. Wç bhl 
lndlrllmemfttl. Teknr halkın 

aruına kar11tım. Çocuklar1m 
yanımdaydı.. !Ne y11pıcığımı 

dGıGnClyordum .. Bir arılık bak· 
tım ki, npur gidiyor, batıyor 

ve herkeı, ııulara atılıyor .. 
Ynrulanm Kemal'le Meh· 

med blrlblrlne ııarılank, ben 
de koçak çocuğumu göğıtlndeo 
tutarak denize atıldık. Birden 
bire ıa ~ yunum ve o eınada 
~lam Hulb'f, kabaran deni· 
:ala korkunç dalgalarına bp· 
hrdım. Dlter yavracuklaum da 
gOztı ııden kıybolmuılırdı. 

Şaarama kaybeımlt bir va· 
zlyette bir tahta puçauaa la· 

nldım ve bent lltlkbtll ftpD· 

randan kurtardılar. Fakat ne 
çarekl yavracoklanm artık ya· 

nımda değildi. 

Ba baba,. ıorduk: 
- Çocaldarm cendl çık· 

macb mı? 
- Bayır! 
- Memleket ln1tane1İae ge· 

tüllmlı olanlar araıında gör· 
medials mi? 

- Bayır, gôremedlm. Kim· 
blUr; nerelerde kalcblar ve 

parçalandılar. Param, eıyam, 

herıeylm mahvoldu. Banlar beni 
mGteeadr etmiyor, ••ğım, çalı· 

şır, gene kazanırdım. F•kat 
yavrularım... Yawalarım .. 

Ba hAdlH, bizim de gözleri· 
ml.t yaııarttı n ona baıeağı 

dlledlk .. 
Ba arada bize bir n6faı 

chdanı azatlı: 

- lıte ·Dedi· fotoğraf tarı 
da onda ... Ben bakamıyacagım, 
Ilı kendi ellalzle açıp çık•nnıı 
ve görftn6z! 

Baktık, nur topu gibi yavra· 
lar.. Znallı vatandaıtaa rica 
etdk, kllıealal b11mak tlzere 
izin aldık ... 

Bu çocukcağızlar da timdi 
ceeetlerl bolunamıyanlar •rua•· 
dadırlar.. Zavalb bal>.; ne btl
ytlk bir fellkeıln dehtet ve 
aıırhRı ılrında kalmıı!. 

işçilerimizin 

Y urdseverliği 
İıçl ve E9naf bbllklerl ge· 

Df 1 bClroıunon ıeıebbftıftyle eı· 

nal yanında çıhıan ı,çller de 
diğer iıçllerlmlz gibi gdnlak: 
klzançlıtnadan yalnız bir gOoe 
ılı olanını Hava Kurumumun 
vermeli kabul etmlılerdlr. Ba 
kararlarından ôUlrCl yurdeever 
ıç11erlm•ıl tıekdlr ederiz. 

ŞEHİR 
Molkiye'nin · 

~ "--
ıYıldönOmü ____ ........... .---

Buglln Kutlulaoacak. 
MGlklye mektehf aln açım yıl· 

dönftmft mGnaııebetlle bu ıkeam 
İzmlrpalas salonlarında bir tö· 
ren yapılacak: ve bir ziyafet 
verllecekılr. l\liilkfyelllerden ıtd 
reıleri heyeti lerllblyece malum 
olmı yan millklyelller de bu zt 
yafete davetlidirler. 

Ziyafete şehri mlzde bulunan 
en eıkl mQlklye mezuna Adana 
eekl Ubayı Cevdet Tabir riyaset 
edecektir. 

Bir rolis 

Ağırceza Hak· 
yerine Sevkedildi .. 

Kahramanlar mıhılleeinde 

eerar kaçakçısı Gedlz'll Meb 
medi yakaladığı &ırada bıçaklı 

kalbi Ozerlnden yaralındığı için 
nefılnl mftdalH mecbur kalan 
ve polis t•bıncaalle Mebmed'i 
öldOren ılvll pollı memuru 
196 numaralı Şftk:ril bıkkındı 

Oçbcil m1letantlkllkte yapıl · 

makta olan tahkikat bltmlı ve 
ŞilkrO'nCln Tilrk ceza kanunu· 
nun 49 U.DCU mıddeıl deliletl· 
le 448 inci maddeye oy•n ıu· 

çandan mubakemeıl lıtederek 

ığırceza mahkemealoe ııevklue 

karar verilmiştir. ŞilkrG gayri 
mevkuf olarak muhakeme edl· 
lecektlr. 49 uncu medde ceza· 
dan muaf lyetlne dairdir. 

Mftlkiye lspekterleri 
Bazı tahkikat için Aydına 

gltmlt olan mGlklye fepekterl 
Hikmet ıohrlmfze dönmfttUlr. 
MtUklye bpekterl Oıman Nuri 
teftlt için e,yından gltmfııfr. 

izin 
VllAyet daimi encClmenllğl 

batkAtlbl Mltıt'a bir ay izin 
verilmlıtlr. 

Oda Bftdcesi 
Şehrimi• tecim oduı yöne· 

tim korulu dda toplanmıı, 

odanın yeni yal bGdceslle bazı 
lıler tlzerlode görG1mt11Ulr. 
Bftdce ve kadro: geçen yılın 

ayol olacakhr. 

Manisa'da Faaliyet. 
Atatilrk Heykeli Ve KöylOmilze· 

11Taksim Edilen Arazi. 

Manisa hükumet kon~ 
Mınls• ( Ôzel ) - Kıvançlı llyetlerlmizde bile TOrk uluıu · 

haber aldıl'mıza göre Manl1& nun Atat6rk'e minnet n ıGk · 
nllıl Murad Germen ManlH· ran duygularını btıllrten hey· 
da Comurlyet meydanında vl· keller 1aptırdıtı h•ıde Manisa· 
IAyet tırafandan b4yClk bir mı• buna nail olamamıtll. Bey· 
AtaUlrk heykelinin yapılmaıını kel Comurlyeı meydanında dl 
k•rarlaıtırmıt n lcab edenlerle kllecek ve her halde blrk•ç ay 
ıemaea gtrlımlıtlr.En kaçak vl· içinde bitirilecektir. 
-------
Kan Değil, Şa
rap Yağmuru .• 

Fran11'da Dlnan kas•baeına 
gf!çen ayın onbeolnde lurmızı 
yeğmt r yağmıı ve halk bu 
yağmura "K•o yağmuru,, lemi· 
nl vermişlerdir. 

Ara ııra böyle renkli yığ · 

morlar yağar buna rağmen me· 
rakhlar bu kan yagmuraadan 
birer miktar tophyarek kimya. 
hanelerinde tahlil ettlrmlılerdlr. 

TahHI netlcMI ne çıkmıı 

biliyor mmaaasP 

foıe yuıyoroz: 
"TabUI 191• klmyahaneye 

verilen kırmızı mayi, meyva 
ueareılndeen, alkol 'H pıkerl 

kal 1 derecede mncat ıaraptan 
ibarettir . ., 

Mlltahaıııılara gire, mtlthlt 
bir fırtına meçhul diyarın mey· 
valarıaı ~opermıt; eamlt ve 
aurellnl de Fra .. 'cla DIDan 
laabaıı herine J•icbrmııtır. 

Köylüye arazi ıe"zi ediliyor: 
Şu bir ay içinde Manl1a 

merkez buıına ba~h kOyltrde 

muhtaç 5556 klılye beıbln 

t.111 dört hektar arazi dıiıhl· 

mııtır. Yıllardauberl bııarıla· 

mayan bu iti• blalrllmeel için 

ilbay fevkallde tedbirler almıı 
ve arazinin ta.kaimi itini bizzat 

Nafıa mlldflrftnOn yıpmaııını 

temin etmek 80redle bu neli· 
cenin ahnmaıına muvaffak 

olmottur. K.öylll ba neticeden 
çok memnundur. 

ödemiş 

Mezbahasında .• 
Ôdemlı belediye mesbahuaa· 

da ikinci tetrln ayında 276 
koyan, 218 keçi, 138 og19k, 
2 mandı,•118 ökb, 141 inek 
6 malak "Ve 1 deve olmık 

bere 917 baı haytan keıll· 

mittir. 1'.llo itibarile bir ayda 
Ödemlı'Ulerln yedikleri et mlk· 
ım 29116 kilodur. 

ELHAMRA Sinemasının Bayok Zaferi 
170,000 İzmlr'llnlo geçen ıenebenbeıl eabınıslıkla beklediği dlllya ıtnema11nın 

eplz bir ıaa'at haılbu 

l(LEOPATRA 
Şimdiye kadar lhtltam rekorunu muhafaza eden BEN · BUR filmini de geride bırakan bir 

zenginlikte 300,000 flgGran lttlraklle ve 23,000,000 milyon 11rflle vlcoda getirilen 
bu filmi ELHAMRA elaemaaı eayın İzmir halkına takdim ile iftihar eder. 

Dikkat: Bu filim şimdiye kadar Tnrklye'ye gelen f llmlerln en pahalııı oldognndan 
yalnız bu filim için ıerbeet duhuliye karneleri muteber de~ldlr. 

Siyah Gözler 
Fransız sinemasının dUlıi san'aıkarı llary Baur ile Simone 

Siman tarafından temsil edilen bu ıaheser 
A rrupa •e lıtanbol'da olduğu gibi İ11mlr'de de bGyDk bir 

rağbet kazaomıflır. BltGo halk bu fllml görmek lçfn 

(Tayyare S .. neması) at:dt~:~k· 

snvaıtı GözDeır 
Baycık btr •ıkın çok heyecanla bir •kıldlr. Ruı Çıgan orkea· 
ırası, Ruı Çıgan korosu, ıahane dekorlar, en yClkaek 11natkArlar 

AYRICA FOKS (En son haberler) Türkçe sözlü 
'ftf/KI ( KARIKA1'ÜR KOMiK) 

SEANSLAR: Hergon 15 · 17 · 19 · 21,15. Cam•rteel 13 · 15 
ıeanılarında talebelere lenzllAıb bilet verlllr. Pauı 

11,30 · 13 te llln ıeanııı nrdır. 

Ekmek 
' ~.,iati ~inecek Mi? 

••••• 
İç Bakanlıktan dtln İlbaylı~• 

gelen bir telgraf ta İzmlr'de 
ekmek narkı ve narka eeul 
tnıalan ıeylerle altı •ydanberl 
•okubolın nark de~ltlklUderf . 

nln neye lıtlaad ettiği •e le · 

hepleri ıorolmoıtur. İlbaylıkça 
hona dair bir cetvel ve izah 
name baaırlıaank Bıkınlağa 

gôadrrllecelnlr. ----Yeni Neşriyat: 

Havacılık ve Spor 
Bu gOael mecmuanın 156 

ıocı ııay1'1 da çok zengf o mOn · 
derlcat ve re1lmlerle lutlıar 

etoılıtlr. KarilerlmlH ıanlye 

ederiz. 

Yunan Kabinesi 
Ottn Toplandı. 

- Başı 1 inci yüzde -

Kabine bugCln ıoplanmıı ve 
Koadlllı kablneılnla k•rarı •eç· 
bile bir me•I bakaatııı lhda
ıını kabul etmlfdr. 

Afdaa iıtlfade ederek haplı· 

ten çıkan muhalif ııabık meb'uı 
ve llyaUerden mtlrekkep bir 
heyeı krala, aldan ve ılya•t 

meı'elelerden bahaetmeden bir 
teeekk6rname vermlıler ve Cu· 
murlyete 1adık olaeaklar1nı da 
llbe etmlllerdlr. 

M. Rufot, Vealzeloı'ıao bir 
telgraf almııbr. Ba telgraf ta, 
eabık Baıvekll Kralın hareke · 
tinin Yuaanlııao'da ıOkalp, Hl· 

ylıt ve emniyeti iade edeceğini 
blldlrmlı ve siyasetten çekildi · 
gtnl de temin etmlttlr. 

Bundan bOyle yeni rejim 
•ey• yeni idare adamlarının 

dtlımanı olm•dıgı ve bir mCld· 
deı IOlln Glıld'de ihtiyari ika· 
11181 edeeeglnl de lllve etmlttlr. 

İaluhal, 3 (0.1) - Atlnı· 
claa hUCllrlllyor: Umumi n 
bu..t .ı ve tndeleılDln Demirci 
bblaell tanfıadan tatbik mflv· 
kllne konmuına rağmen Ya· 
nanlıtın'da dahili Taziyet he· 
nGı beklenen ıelahı göttermlı 

değildir. 

Kralın boııuıi davetine ra~. 

men ltberal parti relıl Te· 
nkldpener fırkau relıl M.Ka· 
fandarb n Çil tçl leçl partin 
relıl M. Papan11taıyu, kralla 
mGIAkattan lıtlakAf etmlıler ve 
QçG de hHtabklarını ıebeb 

olarak gôetermlılerdlr. 

Ser Gç fırka relııl, knlı 
noktal naurlarını tahriren bll· 
dlrmltlerdlr. 
M. SokoUe, ne h•llhuır mecllı 

ve ne de knllyedn ladeal hakkın 
da nrllea karan metro ve ka· 
nonl bulmadıjını ileri 1Clrm611 

yalnıs llbenl partinin lhtllll 
puıul olmadıRı lçla kralın 1911 
mepdyeılne gllltereceıt ıadı· 

kata g6ıe mecllalerde muhalefet 
mevkllnl mollafua edece~lnl 
blldlrmlttlr. 

Atlna 3 (6sel) - Demirci& 
kabinesi, Detren•gı bir beyan· 
name fte parl&mrntonun fe1 · 
hine ve yeniden eeçlm yapıl · 

ma11oa karar verdiğini Ula 
eımlıtir. SOrgCla edllmlı ol••· 
lana hepel de Yunaalıtan'a 

döneceklerdir. 

Fransa'da Şiddetli 
Yağmurlar Yağıyor. 

Parll, 3 (Radyo) - Fran· 
1a'nın birçok yerlerinde tlddetll 
yağmurlar :r•lmıktıdır. 

Si yasal Durum. 
halye, zecri tedbtdere 

men, bauın dCloyıya yu...,.. 
larını ııkarak, Babeılıtaı:ı pU 
nanı tatbik• çahımıktadıJ ..... 
nın birinci Hf huı uma 
k:ıııa samanda, haly•'Y' da 
ramayıace, ortay• ikinci 
ıaf hanın atılmHı dfttOal 
mdıtClr: 

Petrol ambarg01u., 
Ve bu kıııım, tııb•ka ı..J 

lanmadeo bile, ltalya'da deJ 
bir hiddetle kartılaamıtlif 
Çilnkil tam bir petıol ambal J 
goeu vtı buna Amerika Ye 4 
manya'nın d• lttlrakl, ltalyaı 
berb plAoını yarı yarıyı çlrl 

teblllr, j 
V azlyet, en t"bllkell 

yola, batll bıırbe doğru 1 
eafa baılamı~tır, deneblllr 
Franea'aın her nokt•da 1 
tere ılyaeaaına dön6vermlı 

maııı da İıalya'yı slnlrleadlr4 
dl&er bir h&dlae olmuıtur. ~ J 

İnglhere, ltalya'nın bldl 
teminatın• rağmen, Babe ... 
lılnde ancak kendlılnln, • ._ 
kendlılolo · Utuılar aotyet91! 
Din bile de~ıl · kabul edebllf 
ceğl bir formtU latemektedll 
Ve bunnn için de, lcabıa 
barba da karır vermlı gGıt 

nftyor.. Bu, onun, etımClrgJ 
ilk liyaeaıının bir gtıven itİ .. 
foglllere bu ılyaPanın lıtlui 
liot, muhtemel tehlikelere W 
koram•k lıter .. . 

ln~ltere, petrol ambu19İt 
nu ortaya atarken, lıte .,._. 
ba neticeler klrıııında ...... 
mClttClr. Ve buna takibeu; 
bı ı'Jnlemek, İtaly•'yı dil 
gibi ıııkııtırabllmek için bir 
raftan Fransa'yı tam•mea • 
etmeğe mnvaffak olmuı, 
taraf tan ortay• yeni bir 
mal atmıehr. Ba formll 
ltalya'yı hiçbir 
eımlyeceği ise, 

İngiltere, timdi, 
- İtte .. na yeni bir 

mftl · diyor · kabul edene11 ı 
Al&, etmedl~n taktirde 
ambarıoıa ~ar ... 

Ve bu ctlmleyl kendi 
den tOyle bir ctlmle taklb 
yor: 

- Bunu kabul etmiyor 
ıan, harbı 1.111 lıtl yonun, 
lıte Fran1a 'da bir Akde 
tecavdzClnde benimle ben 

İtalya, hiç tGpbeılz ti 
kadar bo kadar terletici, 
yele verici bir durama d 
mlıtl •e belki de baaa 
beklemiyordu. Fransa'nın 
taraflı ılyasaıı, birçok u 
ler karıııında kat'i çehr 
göaterlpte Franııa, Iaglll 
llılzam edince lt•lya içi• 
yGk. bir tehlike baıgöıte 

BAdlıelerla bu yeni 
D•I• ve teıelıCU edltlne hlr 
AlmaDya ve orl• A vıapa 
çuını eklemek gerektir. 

Franıa Almanya ile yeal 
dottlai• doğru gitmektedir. 
maay•nın baık• mlıtemle 
ve A vaıtaryı Gzerlnde 
edilmesi, hanı mukabil 1 
ya karıı yardımının te 

olunmaıı ihtimali, pek le 
.. yıtamaz. 

Nitekim; A •aııurya •e 
carlıtan araıındakl yeal 
latma, bu endlıeola bir 
ıulodar. Ve İtalya'aıa ı 
vukobulmotıar. 

Netlefl ıodar: 
Siyasal komblneaonlH 

cedeleel içindeyiz. İagl 
Jtaly•'rı kat'i bir ıuylk 
yolı getirmek lateme 
Bunun bir h•rb çıkmul 

mubıemeldlr. Beriki tık 
rinde Iaglltere, ltalya'ya 
daha kanetll bir mevki 
etmlı 



Hönd FakörDOe~ü 
Aırasnn<dla a a ı 

.a 
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Çocuk Tekrar Dir.i.ldi 
Halkın hiddet ıve şiddeti, 

fıılrıDda .f naoılma~ı her zaman 

•.;111 mftmk:üo olm•yan bir ha· 
.,1ı;e, bfr mucize lcaroısında bü 

fOk -bir hayrete döndtı. 

:Yugl, hiç değlewlyen eoğak 
ıkıuhtı~ı ve halkın herhangi 

bir hareketlrıe ~erre kadar 
eheo1wAyet vermlyen vulyeti 

jle, biraz enf'l parçalam1, ol 
doğu çocuğun kesik başım, el 

•e ayaklannı topladı, yerli 
yerine yerleştirdi, yüztln~ ü( le 

dl, çocok h1çbir ıey olmımaş 

gibi ycılmfeo larladı, ay•k 1111 

Ulue lı.alkta. Çocuk yeniden 
1 c•olıomış ve dlrllnıfştl. 

ipe gelince: ip ıırrnkl gök 
t yGzGode .-narh bir d tarafın· 
11 dan tot•lluyormuş gibi dfmdlk 
> dlirmakta idi. 

' 

il Fakir, enelA keserek parça 
1 L.dığı, sonra dı tekrar dlrllttltl 
1 çocuğu elinden tuttu ve f pin 

ı 

:ı 

ı 

yanını gölüferek: 

- İpe tarmıoacak mıeıo? 
Diye sordu. 

- Evet! 
1 Çocuk htl4 korkuyordu. Fa· 

ı :t kıt kurtuluş yola göremeyince 
1 

tekru ipe urıldı ve bGyak bir 
1 kolaylıkla tırmanmaya baı,lıdı. 

Fıkıt biraz sonra çocuğu gö· 
" remes olduk. 
M Çocuğun nereye gltliğlnl, 
1 1 nereden kayboldoğono binlerce 

1: klıtden hiçbir kimse göreme· 

1 mlııtt. 

1' Bıyret n deheet! İşin en 
~ garibi, çocuğu hında arıyın· 

1' ların gözltrlnl yere indirdikleri .. 
1 -.akit, yogiyi de görememele· 

>I ridlr. HattA içine bir eftrd 

1 para ıtılmıı ve yerde duran 
• mendll de yokta. 

Bu herif yoksa ı,eyun mı 

i ldlP Binlerce klılala etrafında 
ıt -.ıcada getirdiği balkanın için· 

at den ne zaman n aaeıl kıça· 
'MlmlıtlP 

K 
-8-

Bir Fakir Olmak istiyorum 
D 

Ne fakiri, ne hınıya atılan 

• 
ipi, ne de bnayı uçan çocuğu 

tekrar göremlyeceğlml ınlayıa· 
n l a, ıer~imlze dôndOm. Babam, 
>1teal l!abınızlıkla bekliyordu. 

re Banu zaten 6VVelden tahmin 

l""" 
ed17ordum, ç8nkd eaıııtlerdeo 

'"rl tega yyftb etmlı.ı bolunu · 
!1ordam. Bnoon için, her &e · 

,.'•rden fazlı dayak yedtglm 
11 .. lde bu defa aglımıduu. Ka 

••hatlml ben de biliyordum. 
(Yet, kabahatimi blldlğlm 

iti• ba mGıhlo dayağı r•ğmen 
aı"llımadım, fakat içimde de 

.._rennmu bir ırzu doğduğunu, 
dr.r 10pa yedikçe bu arsanon 

ltlabGUln tfddetlendl~lnl hlue 
... yordam. 
il' 

A~hm, yoginin bugQnkft 

• '-ıtkulıde hareketlerinde idi. 

1a!•ptığı ıeylerl ıkıl ve m.utık 
~ 6lçmeye çahııyor, fakat bir 
~:-lll'IG manf fık olamıyordum. 
ili Bu fakir, biç ı.ıtıphealz ôlftme 
't; 
ılı..~· galebe çılmıı harikulade 
-Dlr adamdı. 

' Aradın bu kadar ıeneler 

~eılne rağmen bogftnün 
ddbelerl hllt gôzOmQn ônGode 
~. hiçbir noktası silinmeden 

·h, ... maktıdar. 
• Ve .... ben bu gGnden itibaren 
''u.ı't ıorette fakir olmığı karar 

l,.,.umı Do karuımı da hı· 
nr;._dan 11klamaya lftzum gör· 
"•cllm. lıte bonon Jçln, zavallı 
..... m beni bu ıenerlce kararın 
1 

Faik Şcmaeddin Beoli~l11 

tatbikinden menetmek lclo 

Agra gece mektebine kapattı. 

-9-
.Maklis Neticeler 

Kollejde Hind dlolerlnl tel 
kik farearını buld om. Koll~jlo 

yarıdan fazlı talebesi Hlnd'U 

ve Mecusi tdl; mfttebalnsf de 
Hind Müsliıman tocokları idi. 

Bu suretle UJnd dl n ve felse

fesi hakkınds oldukça iyi m• 
lumal elde etmf'k mOrnkQo 

olabildi. 

Kollf'jde ellm kat 1 dMecede 

para gc'Srmeğe ba"ladı. Babanı, 

lbllyaçlımm lçlo bana muayyen 

bfr aylık bı::~l11mıı.ı bul unııyordu. 

Bu para ile tstedt~lm kadar 
kltah alablllyordum. Hind dllfo,, 

biraz vAkıf tam; kollf'jde bonu 

da çok llerlr.tmeye munlfak 

oldum. Birtakım ikinci •e 

ftcftnctı derecede Hind lehçelerini 
de öğrendim. 

Bnndeo Oıtka Blnd'lllerln 
"Hem doslnl sevmek,. husu · 
eond11 ne kadar ileri gittiklerini 

gördOm n anladım. Bir erke· 
ğln diğer bir erkeği enmesl 

Blnd'lllerln bazı tarikatların~• 

bir ayıb ve gtlaah değil, hıtt4 

tarikatın en batlı bir lhımeel· 
dlr. Bind'lllerla kullandıkları 

mftcevherler, bedii lnhalır hep 

y'ilzkısartıcı clnd m6ıııeebet 

tekllletlnden ibarettir. 

Blnd'e, Hind kftltftrdııe ıld 

khıbları okudukça benim fa· 

klrllk hevesim de ıon haade 

vardı. Bonon için Agra'ya yeni 

bir fakirin geldiğini doyduğum 
vakıt, beni kollejde tutacak 

bir kunet kılmazdı. Kollej 

dlrektörii beni bu flrarlarım-

dın dolayı birçok defalar ceza· 
ya çarptırmııtar· 

Bir tatilde, babam beni mem· 
leketlmlse g6nderdl. Bandaa 

mık11dı, ınıyurd ile tanıtmak· 

lığım idi. Bindlıtan'du iki ıy 

uzak kalmak beni Adet& çal· 

dwrttı n Agn'yı dônd~lm 

vakıt )enlden dokas ıy kolleje 

kapanmak hanı çok ığır gô· 
rftndll! 

-10-
Meçhule Dotru 

Bunun lçla kararımı •erdim 

<ve kararı mm tatbiki lçla ha· 

zırlanmığa bıtladun; enelA 
mfttbiş bir baıie oldum, elime 

g"çtn paraları oaklarnığa bao· 
ladım. Her baha en izinli 

gittiğim vakıt bloblr ıebeb n 
bahane ile babamdan ayrı, an· 

nemden ayrı para koparmığa 

ç•lıı.ıtam. 

Ve, tatil yakt.ttığı samaa, 

bl r cumarteel akta mı ille oca· 
ğıada eonunca olarak kıldım. 

Sabahleyin İngiliz bb ukıda
,amın beni ııtll mftnaaebetlle 

iki gan için davet ettlglnl ileri 
ıOrerek Ailemle ndalııtım, top· 

ladığım paral111 dı yanımı 
alarak kaçtıoı, bir daha dön· 

memek Gzere aile ocatından 
kıçtım. 

- Sono Vır -
~~~~~---~~~~~-• 

lsviçre'de de 
Fırtına Var. 

İstanbul, 3 (ôaeJ) - Bera· 
den blldlrlldl~lne göre, bfttftn 
İnfçre'de olddetll fartınılar ol· 

mık.tadır. Der taraf klrlar al· 

tındadır. Yıkılın bir dıvarın 

ılbnda kalan birkaç kiti y1ra· 

lınmıştar. Bası ıeblrlerl ea bae· 

mıttır. 

Bulgaristan'da 
•• 

Kral Etrafında Hirlik 
fıtanbul, 3 (özel) - Yeni 

Bulgar bıtveldU M. Kôıelvaoof, 
ecoebl gazele muhabirlerine 

Bulgaıiatan'm uluslar sosyete 
ıloe sadık ve komıalarıoa doet 

olarak dahlll ittihadı temlndfln 

bıı:ıka btrı:ıey dftı,ftnmedlğlnl 

l!ôylr.mlı:ıtlr. 

lngiltere'deki Düşünceler. -Arazi Mübadelesinde Habeş imparatorunun Hiç Fe 

06 Mllli kuvvetlf'r ittihadı~ hı. 

mi ahanda mfltekald ve ihtiyat 

zıbhlerlle eabık: muhıriblerden 

mOrekkeb yeni bir cemiyet 

teeekkol eımlotlr. 

dakarlık Gösteremiyeccği Ve Amerikanın Petı·o1 
Ambargosuna Gireceği ~Zannolunuyor. 

Hu cemiyet, hfraraf "' vatıına 
SMer kuvvrtlerln kral Borla 

etrafıodı ıoplaumaıu hedefJJf' 
kurulmu;tur. 

lngiliz 
Kralının Kız Kardeşi 

Dün öldü 
Londra 3 (özel) Kral 

deden kiikumetlf'rln tıtlfad' 

.. uı~ı haklardan Almınyı'rıı 

J11tJlade etı ldlmeme@I 

<verml~tir. 

Almanya'nıo tkaret 

ihracat yaptı~ı memleketlerdd 

dalma fayealaomayı daha çok 

htedlğl buoa '"beb olarak göı 

terllmektedir. 

Çin içişler 
Bakanı ı~ıifa Etti 

Tlyen Çin, 3 (Radyo) - ÇI 
hdkômetl Içlı,lerl bakanı lıtlfı 

beı,ıloci Corc'un kız kardeşi 

prtınees Vtktorya bogftn ölmftt· 

tir. Preoıeıla ôlftm6 Ani ol· 

mootur. ÇiinkG bandın bir 

baha enel kral n kr1ltçe 

tarafındın ziyaret edllmlı ve 
ııhbatl yerinde bolanmoı, idi. 

Ruzvelı Amerika nazırlarından birile ke11uşurken etmlı,tlr. Komlntıg kendlelnl ' 

Landra, 3 (Rad_ro) - Siya· hazine aazırhğıoa Bfrleelk Ame· Japon lehtarı bir ılyıeet tıklb 
Hl çevenler, Inglll.ı bblneelnln tlka ile ticaret muahedeıl ak· etmekle itham ediyordu. 

petrole ımbıugo konması hak 1 • • 

kıodıki kararının bir eartla Italyanların 61 No lı Res 
AlmaTU-Amerikao 
Ticaret Anlaşma8ı 

kabul edlldl-1 kanHtlndedlr. • 

Y flzflnden Bir Hadise 

Bo ıart, 12 birinci kAounden mı·g""" Tebıı·g""" •. lnıı· Qar Etıı·. evvel @ulb çarelerinin araştırıl V 
mHı oı devam edllmeetdlr. 

Vıı,logtoo, 3 (Radyo) - Al· 
mınya ile çok genle bir 11hada 

ticaret mübadele mukave· 
leıl yapın M. Pi, bu mukave 

lenin M. Hol tarafıodan tasılk 

edllmemeel yftzGnden istifasını 

vermlıtlr. 

C. 8. P. Kongreleri 
Baheeklr, 3 ( özel ) - Bir 

aydaaberl denm eden C. H. P. 
ocak kongreleri 1001 ermlttlr. 

Bftyftk bir ilgi ile taklb edilen 

kongreltrde halkın dilekleri 

tetblt olonmuttar. 

Vaşlngtoa'dın gelen haber

lere göre, petrol Ozerfne ım 

bargo konduğu takdirde Ame· 
rlkan petrol soııyeteleri de bu 

kararı kabul edt:ceklerfoi bil · 

dlrmltlerdlr. 

Sanıldı~ına göre arazi mil· 

badelesl esasına mGetenld bir 

uzlıı.ımıya lnglliz'ler de taraf 

tardır. Ancak Necaolnln bu 
kadar ı6el bazırhklardıa ıonra 
fedaktrhk edcceRfndea otıphe 

olunmaktadır. 

Vaı,tngton, 3 ( Radyo ) -

Amerika Comar relııl Rusveh; 

Roma, 3 (Radyo) - Mateıal Badoğllo'nan 61 numarala ree· 

miğ teblfğlnde şöyle deniliyor: 
Ordomuznn bir kolu, Babetlerden mClaelllb 200 klılye Apara 

boğazında teeadGf etmlo ve burada vokobolan mG11demede d6t· 
man birtakım öHllcr bırakarak kıçmıı,tır. Zıyılımız, biri sabit 

olmak ftzere yerli aek.erlerden ıhı klıldlr. 

Askarller, Melbıya kadar oıaomıılardır. 

••• 
Sinyor MussoJini Uzlaş

mak istemiyormuş. 
Parls, 3 (Rıdyo) - Gısetelerla nrdlğl mıldmıtı göre; F ran

sa'oın Roma elçisi Dôoambrôn; M. Ma11eollal'aln berhaagl bir 
proje Qzerlnde zerre kadar oılıtmı temıyGICl glhtermedltlal 
hftkô.metlne blldlrmlı.ıtlr. 

••• 
Habeş'ler, Gerlogubi ile 

Paris'te Bjr Gecede Dört Dokkin Goraha'yı IstirdadEttile 
Soydular ve Kaçtılar 

Otomobilli Hırsızlar 

Franeı'da Ame· 

rlkan uiôıa ıehk 
haydodlatı tftre· 

dl. Bu baydod· 
lar Franıız H 

bıtaeını biçe H· 

yarak birçok 

kGstıhane bH· 

kınlar ve hırsız 

hklır yapmık· 

tıdırlar. 

Çarıımba ık · 

.. mı, Parlı'te 4 

haydudlok 'flk'a 

11 olmuıtor. Tecavüze uğrıyan m<ığaza 

Llyon eokağında 47 nama da otomobllle kaçmıtlardır. 

rmda "'Kızıl E'» deallen böy6k Bundan pekaz sonra, Vullle 

mGcHherat mığasaıının 'ritrlnl ıok•ğmda 40 numarala telılz 

keellmle Ye 011 ıaolye eftrea ve radyo ma~uısıoın da •ltrlol 

bir fa1llyet netlceelnde pekçok kmlmıı, 6ç radyo •ııralmıı,hr . 

mGcnherat qınlmııtır. Frıaeıs sabıt111, her ftç te· 

. Zabıta hldlee llserlae yetlo· cHllz •e bırııslıAıa da ayni çete 
mtı, ıradı yirmiden faslı slllb tarafındın yıp•ldığı kınıatını 

teati .. dllmle. fakıt bu atdan bellemekte fakat hen6s masbet 
karıonlardın hiçbir klmıe ya. bir Is O.erinde bulanmamak· 
ralanmımııtır. 

MGtecaılrler bir otomobil ile 

hareket ettiklerinden kaçmağa 

muvaffak olmutlardır. 

Ba hAdlaeden az ıonrat U· 

baba kartı 4,!30 da, 811oll eo 

kağıada 52 nuoıualı ttlelz tel· 

graf ve radyo mı~ızaıı da bir 

tecnilz~ oğrımııtar. Miltecı 

vlsler Qç ktıl olarak: mağazanıo 

yftrfoiol kırmıolar, birçok telsiz 

Ye ndyu qırmıtlucbr. Baalu· 

tadır. 

Ayni gece içinde Tanple eo· 

k•ğıadı bir kilrkç6 dQkkanı 

dı ftç klol tarafından ıoyul· 
muttur. Fakat bu çetenin kol 

landığı otomobil polis tarafan 

dao aranmakla olın baydu Har 

tarafından çalaomı~ otomobil Ur. 

Bunun lçlu bu sonuncu hA· 

dlseııln ilk hAdhelerle mlnı· 

sebeti olmıdığm• hakmet· 

mektedlrler. 

Parla, 3 ( Radyo ) - Bavaı ıjıneının, Bıbet reemf teblllfne 
lıtlDıd edenk fndlğl ıon bir bıberde Gerlogubl ile Gonhala 

Habeı'lerfn elinde balondo~onu ve ltalJın'luın )'llpılan ıon bir 
ml11dtmede Aııkarl'lerden 50 kitinin 6ldlrlldogı blldlrlUyor . 

••• 
~lısır' da Vaziyet Gittikçe 

Karışın.ak tadır .. 
Kahire, 3 (Radyo) - Vaziyet, gittikçe karıemakıı dtıvım 

ediyor. BogQo talebe tarafından tertlb olanan bftyGk bir nGma· 

yi,, zabata ıarafandaa gftçlalde menedtlebllmlı.ıtlr. Bu eınıdı nfl· 
mayl,çilerl korkutmak lstly'a zabaıı, mitralyoz kullınm•k mec
buriyetinde kalmıt ise de kimseye bir fenalık olmımııtır. 

••••• 
1-04 Bin Kişilik Bir Habeş 

Ordusu ilerliyor. 
Ankara, 3 (özel)- Iıalyan ıj11111, B•beı ku"~tlerlalo batan 

r.ephelerde llerledlklerlnl n Habet orduınnan 10' bin kiti ol· 
doftuoo itiraf etmektedir. 

••••• 
Rusya'da Hasatçılar 
Kongresi Toplandı .. 

MoıkoH, 3 (Radyo) - Bar· 
mın makineleri ba11tçılırının 

koogreal slrHt tekniği alanın · 
dakl movaf fakıyetlerl kongreye 

lı,tlrak edenlerin ber biri 500· 
600 ve daha slyıde hektar 

l.auaı ~ımlşlerdlr. 

sı.lln söylevlndf'; hede(I 

ınlatnııı,, Roaya'oın yılda 7 
milyon kilo buğdaya ihtiyacı 

oldo~ooo, olmdl bunun 6 mil 

yonunuu temio edildiğini ıôy 

lemlıtlr. 

Portekiz'in 
Asiyişini Bozmak 

istiyorlar. 
Llsboa, 3 ( Radyo ) - Por· 

tekiz bııbıkanı lıl61yl s.ı.. 
sara, bir ıöyln nrmlı H Por· 
tekls'ln adylılnl bosmak lıtl· 
yenlerin aldandıaını IGylemitttlr. 

M. Loyd Corç Tanca'da 
Parlı 3 (Ôzel) - Tanca'dıa 

bildiriliyor: 

Sabık ln~llls bıınklll M. 
Loyd Corç Tancı'ya Yaııl ol· 
moı n lngllls koa10lota tara 
fıadın brıılınmııtır • 



• 

• 
meıl mlmlı:la olmaıtar. Ba 
ltolı: ftatı garb mıntakUI mlı· 
lahdllertae temin etdl' Hprf 
ftat rejimine tabi balaadaga. 
da aynca kaydedilmektedir. 

Ot· Arjaatln'de haftlar ııcalı: 

bit glttl&lndfn PH haıtalığından 
l.orkuluyor. Buradan ' milyon 
karter bagday lhr110 edilecek, 
ıyrıca Bredlya n Pera için 
de 7 9 milyon kart6r buğday 

• 

n 

•· 

r-

ıGnderlleeelı:tlr. Avrupa mem· 
leketlert lthalAtında hlHedlle· 

ANADOLU 
Ganlalı: Siyual Guete 

SUip Te ..,. ..... 
Baydu Rlfdtl OKTEM 

n • ...ı -.riyal " , ... itleri 
•IBıfl: Hamdi Ntlslaet 

ı._ .... __ 
ı-ı::; WDCi Beyler ... 
C. Balk Paıdli hiaua ~ 
Telpaf: t..ir -ANAOOLU 

tılefell: 2776 -Poeta kaa.a 405 

ABONE ŞERAiTi: 
dbla 1200, Altı .,.. 100. o~ 

., .... 500 k1lftlflar. 
r ................. içill ••elik 

ÜODe Gereli 27 lindu. 
Beıywde S Karaflar. -...... 15 karaftar. 

UADOLU llAT&USINDA 

nrlamıtlarder. 

Kadrolar 

lı:aal•lt orta Glretlm genel dl· 
rekl6rlqtbadea tebrlmls kittir 
dlrelı:t6rllllne gel mittir. 

• • • 
K.oopentlf ler mamul elaı 

lerlaln 11labı Te bunların ideal 
tiplere gGre tanslml, kGylerln 
•AaçlandmlmHı, ekim lılerlnln 
nıyonelleıtlrllmeel ve teknik· 
leımeal, ekimi ilgilendiren lı:a· 

romlarla çiftçi aruındalı:I lıblr· 

llğlnla temini, han darama 
hakkında lı:6y1Dye ıdt ıılı: haber 
""rme gibi kGylG hayahnda 
huaei bir ebemmlyed olan 
itleri de bqancakbl. 

Ziraat beabllaın, mat alan· 
da lladJllCa yetmlyen kredi 
lı:ayaaklannı arkalamak ve ka•· 
ntleadlrmek yolanda çok lmh· 
ler baAlanda'ı baglnkD kredi 
koopentlf lerl ıon yıllar içinde 
de bir darganlalı: deneli ge· 
çlrmlftl. Yeal kurumlar tçia 
ya .. ma Te ilerleme .. rtlarıaın 
Haftınlmat1ncla fasla tltts dn. 
nallmUJadaa dogan ba dar· 
gunlak yerbae mneatlana or· 
talı: Te eermaye durumlarının 
lı:anetleadlrllmealne n idare· 
lerlala daha dtlslln lılemetlae 
ehemmiyet nren •lrHt ban· 
lı:uı 934 yıh lçlade slrat kredi 
kooperatif lerlne Hhhlt edilen 
kapitalin 300.000 ve 6deaea 
kapital mllı:tannıa 400,800 lira 
artmıı balanmuı gibi mljdeU 
bir netice alautllr. 

Koopentll lerln bank• bu· 

5 AyH• o. Ce. 11 
197 Bagaakl yekta 

451083 Dlakl yelı:6a 
'51279 Umam yekta 

incir •atıtlan 
Ç. Alıca K. S. 
635 Mabte. ahcı 9 75 

Zahire .. ı .. lan 
c. QDll K. s. 
200 Ton Buğday 7 25 

15 Ba~clay 7 25 
28 Bakla 5 

200 P. çekirdek 2 65 
166 B. pamuk •a 50 

Piyasa Vaziyeti 
Üıtlm - Dan 196 çaftl 

aıcım ıatılmııtır. 

incir - Din 9,75 · 13,5 
den 635 çanl nblmıttır. 

Buğday - 1, t 25 · 7 ,SO dtla 
200 toa "" 155 çuval bagday 
utılmııtır. 

Nlibetçi Eczaneler 
Ba ak .. m .U.tduralı:ta S.la· 

hat, K.arataıta Santo, Tilkilikte 
Yeni İzmir, lrgaıpuına .. 
Aeri 'e GDselyerde Afiyet 
eczınelerl açıktır. 

Alaşehir' de 
Soysal Yardım işleri 

Alaıehlr'den blldlrlllyor: 
llçebayın baıkuhAıada parti 

bqkuı H llrbayın lttlraklle 

bir toplantı yapdmıt "' ba top 
lanbda Alateblr'ln Uerl gele•· 
balmamaı, 10yMI yardam met 

eleal konuıalmaftUr. Halkewl 
IOJ•I yardam kola için bal 
gelir kaynakları bulaamlllflu. 
Tacirler, ihraç ettikleri çayal 
bqıua bir para Yereeekler, ftf• 

blı:h yurtdaılar eenede bir le· 
berrlde balunacaklardır. B•l· 
lumı• ba 6sll H IOJUI ça1a,. 
mayı, ayal Amanda llçebmyıa 

glllerdlAt ilgiyi tlkna •• H· 

Ylaçle k•qalamıttJr. 



HertfirJn ~Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

M d Ş 
Vadesizlere % 

CV 031 artları• Ath ay vaddiyr % 
• Bir sene vadeli ie °lıı 

·~~~~~~~~ 

4 
5 
6 faiz "t'rilir. 

Zahire, üzftm, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komisyonculuğu yıtpılır . .Mallar geldl

ğlndP. aahlplerlne en müsald eeratlle avans verilir. 

SIHHA'r 
Balık Yağı 

Norveçya'mn Halis Afo· 
rina Balık Yagıdır. Şer· 

beı Gibi 1 çilebilir. lki De· 
fa Süzülmüştür. -Blrtctk Satıe Yeri 

BAŞDURAK 

Hamdi N tızhet 

SIHHAT 
ECZANESi 
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t 

Olivier veFŞüre-

kası Limited Va
pur Acentası 

' Ccndell Han, Birinci Kordon 
Tel. 244~ 

l 

l 

J 

Londra ve Hull Battı 

"8ULGARIAN,. vapuru ilk 
klouoda gelip 2 ilk k:Anuna 

kadar Loodra ve Hnll için 
yok alacaktır . 

.. GRODNO., npuro 20 ilk 
kAoonda Londra, Bull ve An . 

versten tKhltye edip ayni za· 
manda Londra ve Hull içln 

yak alacaktır. 

Lherpool Battı 

"ROUMELIY AN,, vapurn 1 ilk 
k&nonda Llverpol 'fe Svanee· 

dan gelip tahliyede buluna· 
caktır. 

"FLA.MlNlAN ~ vapuru 23 
ilk ktaonda Ltverpol ve Svan· 

seadan gelip tahliyede buluna 
caktır. 

J>EUTSCBE LEVANTE Ll~IE 
MILOS vapuru 16 ilk. ki 

nonda Bamburg ve Bremen· 
den gelip tahliyede bulana· 

caktır. 

M ftce lll t 

AOD Roza 
Yeni kavaflar çarfJSJ - 34 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCUE LEV ANfE LlNIE 

,.MACEDONIA» vapuru ha· 
len llmanımızda olop Anvere, 

Rotterdam, Bamborg 'fe Bre · 
men için yok almaktadır. 

11ISERLOBN,, npnro 9 B. 
el ktoul!da bekleniyor 13 B. 

el kanuna kadar Anven, Rot· 
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yftk alacaktır. 

"AKKA,. vapura 23 b. el 
kAnonda bekleniyor, 26 b. el 
kloana kadar Anvere, Roller· 
dam, Bamburg ve Bremen için 

y6k alacaktır. 
AMFRIKAN ExPOT LINES· 

11ExARCH., vaporo 12 b.cl 
kAnouda bekleniyor Boston, 

Norfolk ve Nevyork için yak 
alacaktır. 

"ExAMELlA,, vrpuro 17 8. 
el Ununda bekleniyor, Nev· 
york için yfik alacaktır. 

.. RxCHANGE,. vapura 20 B 
el k&nunda bekleniyor, Nor· 

folk ve Nevyork için yük ala · 
caktır. 

"ExlLONA11 yaporu 26 bel 
kAnunda bekleniyor, Boston ve 
Nevyork için yok alacak lir. 

ARMEMEN1' H. SCHULDT 
HAMBUG 

.. TROYBURG,, yaporu 4 b. 

el kAouoda beklf'ulyor. Anven, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yak alacaktır. 

JOHNSTON VARREN 
LINES-LI V ERPO L 

11JESSMORE,. vaporo 14 B. 
el ktnunda bekleniyor, Ltver· 

pal ve Anvereten yftk çıkarıp 
Bnlgarbtan ve Romanya liman· 

l11ına yok ılacaktır. 

bmlr 2 inci icra M. dan: 

Ahmed, nazlfe ve ayee'nln 
emlak n eytam bankaıından 

ödünç aldığı paraya mukabil 

bankaya ipotek eyledlAI lzmlrde 
esnaf şeyh mıhalleeinde hutıne 

cıddeıılnde 15 eekl 17 ıaj DO· 

maralı hanenin kıp111DJan gl· 

rillnce mermerli bir taelık eağda 
bir solda iki oda, kareıda bir 

avla n avlunun eağında bir 

mutbak ve bir heli ve avluda 

bir erik ağaca ve sokağa ktl· 

eıde bir kapa mevcut olup 
merdivenle ftet kata çıluldıkta 

gene ayni eekilde bir hayat 

ve üç odası vardır. evde hal· 

kapınar soyu da vardır. 2300 lira 

kıymetinde olan bu evio malkl· 

yeti açık artırma earetlle ve 844. 
numarah emlAk. n eytam ban· 

ka&1 kanunu mucibince bir de· 
faya mıbıue olmak ıartlle ar· 

tırması 18· l 93~ cumartesi gtl· 
nü eaat l l de lzmlrde hdkd· 
met konağındaki 2 inci icra 

.ıılreslnde yapılmak ilzere 30 
gOo müddetle eaıılığa konuldu . 

Bu art1rmı neticesinde satış 

bedeli tahmin olunın kıymetin 

yOzde yetmlşbetlnl bulnrea en 

çok artırana ihalesi yapılacak· 

tır. Aksi takdirde 2280 nama· 

rah kanona göre sattı geri bı· 

rakılacaktır. Satıe peşin para 

ile olup mileterlden yalmz yOzde 

lklbuçuk dellAllye mll!rafı ah· 
nır. lthu gayri menkul 6ze· 
rinde her hangi bir şekilde 

hak talebinde bulunanlar ~ile · 

rlodekl reemi 'fcealk ile hlr
ltkte yirmi gOn zarfında lzmtr 

icrasına mQracaatları lbımdsr. 

Akıl halde hakları tapu sici· 

lince malum olmadıkça paylaş· 

mıdao hariç kalırlar. 5 1·1936 

,~. 
, 

~ltıU'~ 
. [ .31Llrcac.l .BANUAS.I \ 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

11 CERES., vapuru _,ıyevm il· tetrlnde beklenmekte olup yft. 

maDlmızda olap 26·21acl teı· k.Gnd t11hllyıdeo sonra Rot!er· 
rinde Aavere, Rotterdam, Ama dam, Bambarg, Cepenhage, 
terdam Ye Bamborg limanları Dansfg, Gdynla, Gotenborg, 
için yak alac.ktır. Oılo Ye lelraodlnHya limanları 

na hareket edecektir. 
"0RESTES,. vaporo 30·2 el "ERLA.ND,, motöra 14·1 ncl 

teşrinde beklenmekte olup ya. kAnuoda beklenmekte olup yft· 
kcıntı tahliyeden ıonra Burgae, kdnft tahllye ettikten eonra 
Varn• ve KlSstence Umınları Rotterdam, lıamburg, Danlmar· 
için yftk alacaktır. ka ve Baltık eahlllerl için yak 

"FAUNA,. npuro 2·1 inci alacık.tir. 
kAnundan 5-1 ncl kAouna kadar ŞERVlCE MARITIM ROUMAlN 

Anvere, Rotterdam, Amsterdam "ÜLTUZ,, npuro S·l inci 
ve Bamburg limanları lçla yak k4nunda Köstenee, Sallyoa, 
alacaktır. Galat limanları için yat ala· 

caktır. 
11ULYSSES,, vapuru 2 -1 inci 

kAnondın 5 1 ncl kAnuna kadar "PELEŞ., vaporu 18· 1 inci 
kAnonda gelip 19· l inci kA· 
nanda Malta, Ceneva, Martllya 
ve 8areelonaya hareket etle· 
cektlr. Yolcu ve yak ahr. 

Anvers, Rotterdam, Amsterdam 

ve Hamborg Umanları için yt'lk 

alacakllr. 

"HERCULES,. vapura 13·1 
klnunda beklenmekte olup yü · 

k6n6 tahliyeden eonra BorıH, 

Varna ve Köetence Umanları 

na hareket edecektir. 

SVENSKA ORlENT LİNIEN 
"ltREDENBORG» vapuru 

25· 2 lacl teerlnde beklenmekte 

olop yOktına tahliyeden sonra 

Rotterdım, Hamborg, Copen· 

hage, Daozlg, Gdynla, Oelo, 

Götehurg ve İskandinavya 11· 
mantarı için yok alacakhr. 

11GOTLAND,, moıörn 29·2 el 

tarihinden itibaren eıırlname 

herke o aı;ıktır. Talip r>lımlnrın 

yüzdo yedlbuçuk ı r. mlnııt nkçaeı 

-veya milli bir banka hlbar 

melCtubu ve :i:J 18810 dosya 

nunıara11le izmlr 2 lrıcl icra 

memurluğunı1 rnliracıotları illn 

olunur. B. lı No. 197 

NIPPON YUSSEN KAISHA 

Kumpanyası 
"TOYOBASBI .. vapuru 15· 

1 inci kAnunda Sııapor, Şenbay, 

Kobe, Mojı. 011kka ve Yoka· 
bama Umanları için ytık alı· 
caktar. 

11Andakl gelft gldfı tarihleri· 
le navlonlardakl değltlkllkler· 
den acente mee'ollyet kabul 
etmez. 

Fazla tafellAt için ikinci 
Kordoo'da Tahmil n Tahliye 

binası ırkae1Dda Fratelll Sperco 
vapur acentahğıoa maracaat 
edtlmesl rica olunur· 

Tele. 2001 · 2005 · 2663 
~ .... , 
1 

Mualliu1 Dr. 

A. l-lulôsi Alataş 
iç Hastalıkları Doktoru 

Şamh eokağı No. 20 

OSRAM 

Çtfte Spiralll yoııi OSRAM "D .. IAmbalırı 

elı·ktrlk cereyımından aumi derecede 
istifade lemlo edtrler . Çifte Splralll 
olmaları sayesinde ncuz lambalara naza· 

ren yüzde 40 daha ocozdorlar. OSRAM 
"D,, ampullerini tucih etmeniz kAnoız 

' 
lcahıdır, Ambalejı Ozerlndt'kl "D., itare· 

tine dikkat edlnlz. 

05RA 

Baıımahaoe iıtaeyonu karomndaki dibek ıo.kak baflDda SO uyı• 
lı ev ve muayenebaneainde eabab ıaat 8 dan aqam Hat 6 a kadat 
hastalarını kabul eder. 

Mdracaat eden hutalua yapılma11 lbımgelen eair tahlilJt ve 
mikroıkopik muayeneleri ile veremli baataları yapılmaeına ceYu gö
rdlen Pnomotorake muayenehanesinde montuaman yapıhr. 

Telefon: 4115 

Çeşme MalmOdürlüğOnden: 

Mahlleııl 

lnöo6 .. 

•• 

Sakarya 

" 

Sok.ağı Koya Mevkii 

elmH 
kı'frmtı 

refedere 

köıte yapı 

cafer 
aralı 

muharrem 

.Metre 

174 
378 

!l82 
3410 
117 
328 
41 
38 

No. 
98 

77 

16 

136 
137 

Kıym, 

Cinai V İ 
arsa 10 

.. 20 

.. 13 
tarla 10 
ırıa 8 
" 15 
.. 5 



TüRK 
ayyare Piyangosu Kömürünüzü 

2 el ketlde ( ll) .tel ktaan 

SAYI LiRA 

1 Maktf•t 20000 
1 ikramiye 30000 Edvar Conson 
1 .. 15000 
1 .. 12000 
1 .. 10000 
~ .. (2500~ 5000 Ha1efinden Alınız 
4 .. ( 1000 4000 .. 30 (500) 15000 

60 .. (150) 9000 Ticaret Odası Kar~ısıoda ikinci Kordon No. 88 
100 .. (100) 10000 
500 .. 25000 

Türk Antrasntn 
Semö Kok 

(50) 
500 .. (30) 15000 
600 .. (20) 12000 

lnbtımrlmr Jımlr bıomadGr· 
lGğGnden: 

DngDDöz Kok 
DngöDDz AntrasDtfi 

BaomldClrlGIGmG• merkes n 
t•era idareleri için 4: 2 ton •on· 
aaldak .. krlplen,. k&mflrCl p•· 
.. rbkla •tan alınacaktır. 

Teminat paruı 126 liradır. 
lateklllerln 6 12 935 cama gGaCl 

En Ucuz Fiat. 
lzmir Harici Askert Kıtaatı ilanları 

K.arkıgıç piyade alıyı 1atın alma komlıyonnndın: 
Mecmu Beher kilotonun Teminata ma· 

Miktarı tatarı tahmin edilen fi. Hkkıte akçeal 
Clnıl Kilo G. Llra Kr. .Kr. s. Lira Kr. 
SıAır etJ 56,000 7840 14 588 
Sade 6,300 535S 8S 401 63 

• l'as 12,000 600 5 45 
Zeytinyağı 2,400 816 84 51 20 
kara l•Gm 6,000 900 15 67 50 

MGnaku. ihale tarihi gCln Ye ••t 
Şekli Tarih GCln Saat 
Ktptlı 24.12.93S .. 1a lS 

W M M 15 

Açık 

.. 
« 

« 

16 
16 
16 

l Kırkı&aotakl kıtaatı ukerlyenln ihtiyacı olan yakındı 
elaıl Ye miktarları yazıb bet kalem erzak bet kıt'• 
flrlDıme ile ayn •yrı hlaalannd• yulldıl• nçhlle iki 
kıpıb urf ile içil de açık ekdltme ıaredle m8naka· 
•Y• konmattar. 

2 - ihaleleri hlsaluında yuıh tarih gGa Ye Nıtlerlnde 

KırkıAıçtı kııladı ııtın ılma komlıyoana btn .. ındı 
yıpılaeaktar. 

3 - Şartnameleri her8ClD komlıyoada ı&rCllebUlr. 
ol Ieteklller ticaret oda11ndı kayıllı olduklarına d•lr Hılka 

göatermek mecbarlyetlnJedlrler. 
5 Eblltmeye letlnk edecekler 2'90 aumarab artırma n 

eblltme kananaaan iki n GçClncG maddelerinde Ye 

flllDamelerlnde yuıh Ye1alklerlle •e teminata ma•ak· 
kate makbuslınaı Ye m8hClrl8 teklif mektaplmrı klp•h 
urf lar fçln ihale uatlnden eu11 bir ıaat enel komi•· 
yona nrmlt balunıeaklardar. Açık ekelltme için de kı· 

nanda n tartnımede yHıh Yeılka Ye temlnıtlarlle ihale 
••tinde komleyonda huar balaamalan. 4 8 14 19 3855 

Kırklğaç dlyıde alayı ıatın alma komlıyonandaa: 3856 
Mecma Beher klloeunaa Teminatı maHk· 

Miktarı tatarı tahmin edilen f f. bte akçeıl 
Clnıl Kilo G. Lira Kr. Kr. S. Lira Kr. 
4rpa 39,000 23•0 6 00 175 50 
..S.man 36,000 
Odan 216,000 
Caıyııı 6,000 
l>e. Saa 
~ kômDrCl 212,000 

543 1 50 40 73 
2700 1 25 202 50 
1560 26 00 117 00 

~ 
I 

3180 1 50 238 50 
MClHkau lbıle tarih gaa Ye 181h 

ŞekU T11rlh Gan :s .. 11 

Açık 25.!2.935 çarıamba 11 .. M .. 11 .. N " ıs 

« .. M 16 
M " .. 16 

l - Karkığaçtakl kıtııta ııkerlyenln ihtiyacı olan iki kalem 
yem ile 80 kalem yakacağın yakarıda clnıf Ye miktar• 
ları yıııb bir kıt'a ıartname ile ıyn ıyra hfsılırında 

yuıldıAı Teçhile açık ekllltme ıaretlle mClnak ... yı kon· 
maflar. 

1 - Ihılelerl hlsalarında yasıb tarih gCla n 1aıtlerde Kırk· 
aAaota piyade alıyı •tın alma komlıyona blnaıında ya· 
pılaoaktır. 

3 Şartnameleri herg4n komlayonda gôrClleblllr. 
' leteklller ticaret odııındı klyıtb olduklarını dair Halkı 

ghtermek mecburiyetindedirler. 
5 Ekıiltmlye ledrak edecekler 2490 namınb artırma n 

ekıiltme kanunanan iki Ye ClçClaeCl maddelerlade Ye 
,.rtnmelerlndekl nılblarlle teminatı maHkkate mık· 
bas H bankı mektaplarile birlikte ihale gG• Ye 1aa · 
tladea enel komllyoadı haıtr bolaa .. lan. ' 8 1' 19 

IHt ond6rtte batmCldClrlClACl 
mCl•de toplanıcak komlıyona 
gelmeleri. 3896 

Kırkağaç aıkerl •· ıl. ko. nand•n: 
1 _ K.arblıçtakl knaatı ııkerlyenln 108,000 kilo na lbtl 

yacı kıpab urf uıold ile m6nıka1aya konmnıtur. Ibı· 
leel 26.lcl ktnan.985 perıembe gaaa •at 16 da Kırk· 
qıçta .. kerl ntın alma komlıyon blauında yıpılıcattır. 

2 - Unan tahmin edilen mecmu ıoıırı 16.200 llradır. 
3 - Beher kilo için 15 kurut flıt tahmin edllmlıtlr. 
4 - Teml:ıatı mankkııe akçeıl 1215 liradır . 
S - Şartaameel hergtln komlıyoada KGrClleblllr. 
6 - leteklller ticaret od .. ında kayıtı. oldaklırını dair Halka 

gn.termek mecbarlyetlndeclirler. 
7 Ekılltmlye lıtlnk ededecekler 24 90 namanh arttırma 

Ye eblllme kadunuoun 2 Ye :J GncCl maddelerinde Ye 

prtnımealade )'Halı vealkılarlle temlnab monkkate 
mıkboalarını Ye aİGhGrlCl teklif mektuplarını lhlle lla· 
tinden enas bir 1aat enel komlayoaa nrmlı bala· 
nacakbr. 4 8 14 19 3868 

Edremit lalın alma komlıyonaaclan: 3830 
1 - Edremit garnlıonundıkl birliklerin ıenellk ihtiyacı için 

100000 kilo an kapalı urf aıala ile •tın ahaıcaktır. 

2 - Malın tahmla bedeli 16000 Uraılır. 
5 ua- blrlael teminat bedeli 1200 llrad1r. 
4 12,1. el ktnaa p.,reembe glaCl 1Ut 10 da Edremit 1atın 

alma komlıyona clalrnlnde lhaleel yapılacaktır. 
5 !etekli olaalarıa komlıyona geleceklerin temlaatlanaı 

Ye bankı mekıaplannı Yeyı tıhYllAtlırını 4 t8mea mu· 
h11lpllpne 12,1. el klaaa,935 pereembe gtlntl ••t 9 ı 

kıdır yatırmıı bulan.aea\lardır. 
• 

6 - E•nf Ye eenltlnl almak Ye bilmek lıtlyenler için ko· 
mlıyona hergdn açık olduğa ilin olunur. 26 30 4. 8 

Devlet Oemiryollarından: 
29.11.935 tarihinde açık artırma aıalCl ile Ye ayn ayrı kirayı 

Yertleceklerl Uta edllmlt olan af81ıda yualı gayri menkaller 

için lıtekll çıkmadıtıadan artttrma 9.12.935 p11arteıl gaae 11•t 
15 e autıhaıthr. Ibıle bmlr Allancakıa 8 lael lıletme komlı· 

yonanda yıpılacaktar. 

Iııeklllerln apğıdakl miktardı moYakkat teminat nrmeJerl 

Ye ite gtrmeıe kınaoi manileri olmadıAıaı dair beyannamelerle 

komlıyona mClracaatları lisanıdır. 

Ş.rtnameler Al1ancakta komlıyondan H Morala lıtııyonaadı 

lıtuyon yu1haaeelndea par11ız abnar. 

Mnkll Cinai Muhammen eene· MuHkkıt 
ilk kira hedell 

Lira Kr. 

Morah lıt1&yona 4 No. çardak kıh · 25 00 
nhane ye &aln· 
deki bir dGnClm arasl. 

Morah llt•eyoaa 5 No. kahnhaae 
Ye knClndekl bir ba · 

50 00 

teminat 
Ura Kr. 

1 88 

3 75 

çak d&nClm uasl. 3898 
MahammeD kin bedellerlle miktar Ye HHfı •fll'd• yısıb 

Salihli lıtaayonanan iki bClHt mıhalll 16.12.985 tarihinde pa· 
zerttel gClnCl ıaat 15 de llmlrde 7 inci lıletme komlıyonanca 

pısarbtlı kirayı Yerlleeeklerdlr. 
Iıleklller apgıda yısıb teminat ıkçelerlnl lıtııJ()D kuauna 

yıtanrak alacakları makbua Ye kanunun 4 ClllcG maddeılne göre 
kanaat mani balaamıdığına dair beyanname ile ayal gtln n 
uatt• Baımıhane komlıyon relıllglne bluıı Tef• tahriren mtl· 

racaatları lhımdır. 
Ba ite alt prtname Salihli lıtuyonu ile lfletme kaleminde 

panııı d•ğıtılmaktadır. 

acı.et nhtbl 

Ferdane 
Allettln 

Senelik 
klruı 

.Kr. 
2(00 
4800 

Eb'ıdı 

M2 • 
19.70 

4 

Teminat 
ıkçeel 

Kr. 
180 
360 

" 8 3897 

Gıyrl menkal malların açık 

artırma lltaı. 

931. 998 
lımlr gGmrtlk ldareıl ••mı · 

nı ballneye 9000 lira Yermtle 
borçla Ziya Yfl ıerlkl baebluln 
uhde@lne kayıtlı Ye raponuo 
16 . 2 • 928 tarihli 'e 283 n 
107 111yıh ikinci kordond• ak· 
deniz ıobğında eıkl 72 H iki 
11yıh paket poıtıneel iken ha· 
len ardiyeci haeeyh in tahb lı · 

tlcar1nd•kl binanın tamamı 

21278 lira kıymetli olup ba 
blnınıu iç bine ltlbırlle iki 
hlNtıl tarihi il•adın ltlb.ren 
30 gGn mClddede ıçık ııtır· 

m•ya çıkarılmııtır. Talip olan· 
lar1n kıymeti muh•mmenenla 
yG•de yedi buçuğa nlıbetlnde 

pey akçaıı yeya milli bınk•nın 
teminat mektubu Hrmeferl Ye 

ırtarma 8 1 . 936 tarihine te-
11dClf eken c;al'famba gDnCl ••t 
1 O dan 12 ya kadar dairede 
len olanıcaktır. Mlttetllere 
ald 981·998 nomarab do11ya 
in.., olanacağı gibi faale lsahah 
IAsıma dıhl Yerilir. Talipler bu 
ba1man daireye talik oluoaa 
açık artarma flrlnameelnl 20 · 
12 · 935 tarihinden itibaren 
okayıblllr. 

Baklan tıpa llcllH ile nblt 
olmayın ipotekli alıcakblar ile 
dlAer allkadırlır1n n irtifak 
bak 1ahlblerlnln bu hıklınaı 

ve ba bu11ula fal• n murafı 

dair olan lddtalannı nnlu meı 
bltelerlyle 20 gla içinde icra 
dılreılae bildirmeleri abl hal · 
de haklan tapa dcllll ile •blı 
olmıcbk~ •tat bedelinin pay· 
ı ........ ndan barlo kılıcakl1rı 

•e ta7ln edilen umanda artır · 

mı bedeU pyrl menkaJGn 
yGsde yetmlt betini bulmadtiı 

takdirde en ıı1on artannın ıaab· 

hDdtl baki kalmak Clsere artar 
manın on bet gGa daha tem· 
dld edilmek ıaredle 23 · 1 · 936 
tarihine tendClf eden pereembe 
gdaCl ... t 10 elan 12 ye kadar 
gayri menkul ea çok artıranı 

ihale edilecektir. Satıt peıln 
,.,. iledir. Mal bedeU ılınma 
dan te11Um edllmes. Mal bedeli 
nrllmn iM ihale kararı fethe· 
dlllr n kendlılnden enel en 
yClkaek tekllhe bulunan klmee 
arsetmiı olduio bedel ile al· 
mıgı rası olana ona ihale edl 
llr. O da raıı olm11 YeJ• ba· 
lanmıua len dalrellnce onbeı 
gCln mClddetle arhrmayı çakı· 

11hr. Bu artarm•yı •llkadarlara 
tebllAe hacet olm•yıp yılnı• 

lltnla iktifa olanarak en çok 
artınnı ihale edilerek her iki 
halde birinci lh•le edilen kim· 
ae iki ihale ıra11ndakl farktın 

Ye dlAer smrarlardın meı'al ol 
dağa n tıpo harcının beleclly 
1'e Takıl icranın Ye yClade iki 
buçuk delllllyenln mltterly• 
ald olduğa H 22~0 numarala 
k.aon ahklmı mucibince Nil 
lıcıgı Uto olunur. 3900 

------------------
Onlnnltede Dôçent, 

(Manin Profeaör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Haıtalara hergtln 6~1edea 
eonra bakar. 

Jıtiklll caddeai No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci k.aı 

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

lımlr 2 inci icra M. dan: 
Duhaal Hde hClııeylala em• 

ltk ye eytam bankuınd• 

&danç aldıAı paraya makabil 
bınkıya ipotek eylediği l•mlrde 
memdahlye mahılleılnln kireçli 
k111 eokıAında 12, 14, 16 No. 
taj h ye her birinin teıklllb 

dlğerlerlnln ayni olduıa n 
kapıdan içeri girilince bir eofa 
10lda iki oda n kıreıda bir 
kapı ile bahçeye geçilir, hah· 
çede matbak Ye heli meteacl 
olup her Clç nde ayni teıkllatı 
bals olup beheri 800 llradu 
cem'an 2400 lira kıymetli ba 
Clç eyin mlllldyetl IÇlk artırma 

ınredle Ye 8'4 namanh em• 
ilk H eytam bankan kanana 
mucibince bir d11hya mahl• 
olmak prtlle ırtarmua 18·1· 
986 eamarteel glol ••t 11 de~ls· 
mir hClkdmet konııındakl j laal 
icra dalrealncle yapılmak benSO 
glD mGddetle Ntıbp konnlda. 
Ba artarma netlçealnde ntat bede· 
11 tıhmla olanan kıymetin ya.ele 
yetmltbetinl balarla eaçok ar• 
tarana lhaleıl y•pılacaktır. Ak· 
ıl takdirde 2280 namuah ka· 
naaa gGre •tıf geri bırakıla· 
cakıar. S.tıı peıln para ile olup 
mCltterlden yılnı• ytl•de iki· 
baçak delltllye maerıfı almır. 

İtba pyrl menkul laerlnde 
heı hangi bir tekilde hak ta• 

leblncle bulananlar ellerlndekl 
reeml Yeealk ile birlikte yirmi 
~in urfanda lımlr leruına 

mGracaatluı lhımdır. Akel hıl· 

de hakları tıpa ılclllnce ma· 
lam olmadıkçm paylatmadaa · 
hariç kahrlu· 51·1936 tul· 
hinden itibaren fll'ID•me ber· 
keee ıçıkbr. Tıllp olınlarıa 

yll•de yedlhaçak teminat •k· 
çaeı Yeyı mlllt bir bankı ld· 
bar mektubu Ye SS-2209' doe 
ya namar11Ue lsmlr 2 acl icra 
memarla~ana mClracaatlın HAD 
olanar. H. lı. No. 286 

1 
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ile Fransa, lhu l\.ur ar . ak lngil ere 
Tedbirler 

lçın Yen· 
iriyorlar. AlacaklarııııM.·.~-~ssolini'ye Bil 

Dış Bakan, M. Laval'la Konuşacaktır. Bir 
Sükftnu Bozuluyor, Mes'ul ltalya 

Avrupa Macar Gazetesi, 
J)eğildir, Diyor .. 

dan çok bOyük milokft.lata oğ· hakkında diin logUlı kıbloetl 

' c: 

Roma 3 (Had· 

yo) - Ioglllz 
dıt bakam Sır 

Samuel Boar'ın 

cumarteel gfioft 

Pırls'te Laval'f 

ztyaret edeceği 

haberleri Rnmd · 

da llalyan Habeş 
meı'~leslle alli 

kadar olduğv ve 
bllhasea petrol 

am ba.r go eu o n n 

bo m ft 1 Ak a tt a 
mft.Hker~ edile· 

ceği ııanılmaktı· 

" Pro~re Delyoo ,, gaaeteel, ı kadar petrol bulablleceklerlol, 
halyan'ların yalmz 2 Marta ondan sonra petrol f ikdaoın· rıyacağıoı haber veriyor· 

"Llyon RobebHkeo,, lee, hal· 
ya'mn, kendisine vuknbulacak 
sulh teklif leriol reddetmemesi 

rarafındao verilen karar şarua} 1 

muallak bir mahiyeti halzdlrı .. 

Filhakika 1ngUlz kablaeel deC 
birinci kıtoundın euel, lt•lyao 
Babet mes'eleel muıllkaoe bil aen 

Kiliseler Ve Halk. 
Italya'da Altınların Milli Davaya Verilmesi 
TavsryeEdiliyor. Kahine de on;Topland"Z 

Jbımgeldlğlnl yazmakla ve aksi 
takdirde petrol ve beozin için 
konacak olan ambar'o netice 

ılnde bGyfik mil,kültitla çar· 

ltar@ 
surette halledilmediği takdladerakal 
böyle bir ambargo konolm11m b 
taBvlb etmiştir. ': eE 

fre . 

dır. 

L o od r a, 3 Fransu. Başbakanı· M. Laval • 
(Radyo) -· Dtınktl kabine iç Amerikan pelrol şlrketlerlolnl 
ttmaında mdzakerat M. Bald- Ceoevı:e'de verilecek lkarar hl· 

vln'ln rlyuetl allında ftç 11aaı IAfına hareket etmlyeceklerl tah· 
devam etmiştir. mln c:ıdilmektedlr. 

Slr S11moel Bou bo içtlmıdı luglllz nazırları, Franeız'larlı 
Itılyan·Habeı lhtil4fınıo l!IOD birlikte eulhao temini için yeni 
ıekllal izah etmlı ve neticede tedbirler lttlb111 mecbnriyetlo 
zecri tedbirlerin daha ıılddetll de kıldıkluının Mneaollnl'yc:ı 

Roma, 3 (Radyo) - ltalya'o 

meclisi Cumartesi gftnfl, yeni 
7 KAouoevvelde toplaoacaktar. 

m_ ltalya'da bulunan meb'oslar 

tçtimınndı hazır bulunacaklar, 

lbii';b c-;pb;stnde olanlar mezoc 

addedUeceklerdlr. 
Roma 3 (Radyo) - Vlolma 

le sarayında Italyao kabinesi 
top1 ıumış ve muhtelif mes'ele 

ler hakkında mdhlm kararlar 

lvermlııtlr. 
Roma 3 (Radyo) - MllAno 

kardinal. kiliselerin ve halkın 

altınlarınan milli davayı h11· 
redtlmeelnl tamim etmiştir. 

Geçen sene nobel mftk&fatı· 
nı almış olıo İtalyan muharrir 

bir ıekle 11oko)m1111na karar lblAiiıoı da kararlı•tumıtlardır. " .,, ve t•ir Plraodello hımll oldu· 
verllmlı ve petrolGn 6zerlne Peşte. S (Radyo) - Pe"ter ğu 4 mıdalyıyı İtalyan hazine· 
ambargo konmau kararlaııırıl· Lold gazetesi Eecrl tedbirler ve sine vermht•r Ba madalyılır 
mııbr. Amerlka'nan dı petrol petrol 6zerfoe kou.ıcık ambar ua111nda nobel madalyası dı 
ambargoeoDa 11ulh namını işti· godan bahsedc:ırek: Vltl'dır. 
rakloln temini esbabı da dDoD· - Bu yeni tedbir Avrupa Roma'dı bulunan bir Alman 
ndlmGşUlr. edkdu ve 1111yfolnl bozacaktır. Baoe Von Bfteten de bir ma· 

Petrol ımbargoao için 12 Sinyor MuB110Hnl bu tedbirler dalyasını Italyao hazinesine 
KAouounvelde topl.aıcak on· karşmnda rftc'ıt etmlyecek ve vermiştir. 
eeldsler komlteıılnln kararı bek· bu ydzden i'cıkacak me"'olfy .. t ı ı b L ] ı L .... " " ta ya anır.aııın a mem eır.e · 
lenecektlr. İtalyı'am :eırrmı yOldenmlye ıln bHtflo altın ve gflmtııO top 

lngillı elyaeetl, ambargo 'fe cektlr.,, demektedir. lanmakta devam etmektedir. 
zecrt tedblrlc:ır boaosunda hu· Parla, 3 ( ÔzP.l ) - Frane•z Verilen altanları almd; için 

gOnlerde hiçbir dcglşlldlk göe· gazeteleri, dııı elyasa hakkında bıokanan memurları yeıt,me . 

ıermlyecektlr. uzan makaleler yazıyorlar. meltedlr . ..•. ..,..~ ......................................... ~ ............... ~ ..... ~.~···~·--··· ...................... ~ .... ~.~···~·· 
Zecri Tedbirler Ve Mısır 

Mısır Uududları Kuvvetlendiriliyor. 
Çttnkil Italya, Bir Fırkayı Geri çekmemiştir. Sahil

lere Uzun Menzilli Toplar Konuyor. 
lııtanbol, 3 (Özel) - Kahire 

matboatanın mDhim bir kJSmı, 
zecri tedbirlere l~tlrak ettiği 
için hükumeti ıenk.tt etmekte, 
ulul!l11r tmııyetesJntn MIBlr'ı böyle 
bir karar ittihazına davet etme· 

diline gôre, bu harekette bir 
mını olmadığını söylemekte 
dlrler. 

Gazııt Duryan, nluBlar sosyo· 
lesine dahil olan memleketlere 
nazaran lhe1r'ın İtalya'ya olao 
doıtlqğo bozmaktan tevakki 

etmesi lbımıteHrdl, demektedir. 
Far.de Jfpet te ayni f !kirleri 
ileri sftrmektedlr. 

htanbuJ, 3 (özel) - logil 
tere hftık1l.mell İtılya'nm Ltbl 
ve Mıs1r hudoılar1ndakl Oç fır 
ka kunetJndl'D bir fırkayı geri 

çekmediğini haber almıotır. Mı · 

11r bododundan İtaJya'ya cel 
bedllen kuvvet ancak blr ta · 

bordan mürekkeptir. Bu bir 

tabur da Brlodlzl'den yeni tak· 

vlye kanetlerlle birlikte Bin 
gazl'ye tekrar enkedllmlşılr. 

Ajaoc Bavaı bu haberi le · 

yld ve tekld etmektedir. 
Beri tıuftın lnglltere'nla 

lnkenderiye'de lngiliz donanması .. 

Mısır'dakl konetlerl kuman 
danı, Mıeır harbiye bakanlığı 

ile kısa bir milzakereden sonra 
M181r'ın garp hududırına yeni 

den kuvvetl~r aevkloe başta 

mıotır. Hudatlardakl karakol 
laı yeni askerler ve 20 tankla 
takviye edllmlştlr. 

MHH sahillerinde uzun m~n
zUll toplar tabiye edllmlı Ye 

geııh bir eabacJa aabtl 1ak,lye 
faaliyeti ba1lamııt1r. 

Loodra 3 (Radyo) - Deyll 
Ekspre8 iyi haber alan maha 

filden •ldığı bir haberi ver 
mektedfr. 

Bıı haber" göre haktlmet 
milli müdafaa ıe,kfühıoı bir· 

leıtlrecektir. Ve Jdareal, parlA
mento harici bir zata tevdi 
edilecektir. 

Bo idarenin bıiını eehak 
Baıveldl M. Aeklt'lo getirile· 

ceSl de rlnyeı edUmektedlr. 

Flnlandtya'da bulunan Ital · 
yan konsolosu 35 bin lfret: 

iane vermiştir. 

Roma 3 Radyo) - Dış 

memleketlerdeki ltalyenlar ta 

rafından muhtelif ııekllde hil· 

kumete yırdım etmekte ve 
ellerlndekl altm ve gO.mftşlerl 

vermektedirler. Zenginler sıhhi 
ve diğer işlerde knllamlmak 

üzere otomobillerini faolst tt"ş 1 
kllAtma vermeğe başlamışlardır. 
Roma babamı: yahodllerlo eay· 
gılarHe birlikte bahamhaoeoln 

d6rt gamaş oamdaoını nr· 
mlştlr. 

Roma 3 (Radyo) - İtalyada 
lıno toplamakta devam ediyor, 
lır. Kral bir ktılçe altın ver· 

mlştlr. Bo ıltan (Banka D'İtal 
y•) ya teslim edilmiştir. Sf mdlye 
kadar 500 kilo altın toplan . 
mııtır. Roma bahımbaııeı, ( 
şamdan ve bir altın kordon 
vermiştir. 

KAnunevet'lo 18 inde batan 
aUele:lo ydzüklerl toplao•c.skt.ır, 

M. Baldvin 
pışıcağlDı UAve eylemektedir. 

(Liberıe) gazetesi de, Parls'te 

İ.talyı Habetlaıan lhtUAfıoı tel· 
klk eden mtıtebll8sısların, ltal· 
ya'ya bildiklerimizden fazlı tek 
Hf lerde buluomıyıtcaklarını ve 
bu iş için tanzim etmekte ol· 
dukları raporııo, bilmek Qzere 
olduğunu bJldlrmekıedlr. 

Loodre, 3 (Radyo) - Pet· 
rol t.lzerioe konulacak ambargo 

Avusturya Ami- ;:n~ 

ralının Kem!kle~~~~ 
Roma 3(Radyo) - ltalyı 186~ft 
eeoe8lode halyan donaumasınıtto ı 

harab eden A vustıırya amlral-lyaı 

(Tegeol) on kemiklerini bhtebc 
cemile olmak O.zre AvuBturya R03 
ya iade etmiştir. A vueturyahlıllbeş 
Amlral için bO.ytık bir Aylı~ına 

yapmışlar ve bugdo aoaıtlcın 
açmıolardır, Viyana gazetelerillyaı 

ltalyan'luın bu cemilealodefll. ·.· 
dolayı ozon mık.leler yaz•fi-
yorlar. ~ 

Vehahiler 
Bizimle Bir Misak 
Akdetmek istiyorlar , 

Loodra 3 (özel) - Bağdad 
dau Elehram gazetesine gele 
bir mektupta Vehabt b6kdme 
tinin blzJmle bir Rdeml tecavft 
miaakı akdini ve bu mteık 

Afganlstın'ıo da ahnoıasını dl 

ledlgi hildlrllmektedlr. 

Som Daküka: 
pbe 
tna• 
tbeı 

Avam l(anıarası Dün Acıld~ 
------------------.. ~ r 

Kralın Kızkardeşi öldüğü için Merasim Yapı'mad1 
Kral Corc'un Nutkunda· Neler Var? rl 

Loodra 3 (Radyo) - Avam 

kamaraeı bugftn açılmıştır. Kre· 
lıo hemşlreal prenses Vlktoıya 

om oUlımQ mdnaeebetUe kamara 
mn açılışı gayt.t eade geçmf ş ve 
kral gc:ılmedlgloden söylevini 
Lord Şınşerye (Aleam) oku· 
muştur. Kral 'lçılmı söylevinde 

dl' or ki: 
- HikOmetlm, İtalyıo · Ba· 

beş lh•ll4fmm, gerek uluslar 

k!lromuoo ve gerekse muharip· 
lerl memnu•. edecek şekllde 

oetlceleomesl lçlo vukobolacak 
be1baogl bir teoebbilsfl kolla 
yacakttr. 

ltalya aleyhine 50 devletin 

htlraktle alınan zecri ızdblrlere 
lşd.rak eden bftktımetlro, UL.as · 

lac koromuoun otorJıe3lnlo mıı 

bafuzaınoa hizmet etmiştir. 

Deniz konferaneıne bü öu 
davetli devletlerin iştirak etme· 

lerlndeo, neticenin muvaffakl · 
yetll olacağından nmln bulu 
nuyorum. 

l_ç siyasada tecim ve endii&trl 

kalkınma, l~atzlerln himayesi, 
demlryollaramızda konrörQn te 

mini, gerek BilyO.k Brhanya ve 

gere.ine İngiltere imparatorlu· 

&unda hava yollarına Ouem ve· 
rUmeel, çoca.ldarın mekteblere 

devaın edecekleri 7111 uluıo· 

muzun sıhhati gibi işlerde ı sarfedeceğlndeo emin buluna 
hukumeılmln hlltiln kudretini yorum. 
- __ _...;=======----~'ı•gıw 

Frıınsa Mftstemlekelerinde le1 

Zecri Tedbirler Tatbik 
Ediliyor. Fasa da Direki 

tif Verilecektir .• 
Pari8, S (Radyo) - Uloelar sosyet ~ el grnel sekreterliği, Frı 

sız hariciye bakanhğıoıo, ıecri tedbirlerin ~'ranea müetemleke v 

mandaları cari memleketlerde de tatbik edilmekte oldo~o ha\ 
kındald tebllglnt almışt!r. Suriye, Lübnan ve FH'la d11 zec '
tedbirler cari olmaktadır. Fransa hükumeti bu bosusta komhey , 
mütemmim mttltl mat verecektir. 

P11rie, 3 (Radyo) - Fae gümrilklerl direktörü Rabat'daJ 
zecri ıedbleler hakkanda direktif almak üzere Parlse çeğrılmıotıt 

----t-••- -·----
ltalyan Kaynakları, Harh Zayiatıı:1 

Ne Kadar Tesbit Eiiyorlar? 
Roma, 3 (Hadyo) -31 TeşrJoevvelden 3Q Teşrlneanlye kadı 

İtalyan zayiatı 4 zabit ve 3 ihtiyat zabhl mıktO.lden ibarettlt Lo 
Buod11n başka 1 zahit ve 40 ihtiyat zabiti ve nefer hutahk.ıaıt b 
ölmüşUir. l:ıdt 

Harbin lbttdısmdan itibaren Tflorlnlııanlnlo lbtldıa•oı kad•'ltı 
241 makUll vrdır. ~~-~ 

Klnunaanlden Teırlnaanl !ODnna kadar ameleden ver lyıt ·~k 
yoz ylrmldokozdur. Amele yek'llnu 30,000 oldogonı göre vefly• Bı: 
pok.11 deımolulr. 


