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:! Hastaneye Düşen Bombalar 18 l(işiyi öldürdü, 8() Kişiyi Yaraladı. Belçikalı 
k Bir Sühay da Yaralandı. Her iki Ordu da Hazırlanmaktadır .. 

Takaza Nehri Yakınında Bnynk' L"' ı~ • 
Bir Muharebe Olmuştur. ltalyan- · )!r. ·3~ 
lar, Haheşler'le Yapacakları Har- ~lj~e 

et~ J 
01J hı Sevinçle Bekliyor armış. · ~ 
re 

an' 
Amerikan ıay)'arecının 
geçirdiği tehlike: 

ah Londra 6 (Radyo) - Roy · 

t'rl ter ajansınm Adle Ababı'dakl 
ıyıara bHdlrlyor: 

Dayae ftzerlnde bir Habeş 

Hastanede telefat: 

Londra, 6 (Radyo) - ltai· 
yan uçakları um De Hl ye'ye at· 

tıkları bombalardoo biri Ame· 
rtkan haetaoeBlne isabet «'tmlş, 

Kaf 
la~ 

layyareel ile uçan Amerlka' lı t 8 kiti ölmOt, 80 kiti yara· 

Robeneoo, ltalyao açaklarmın 
oıltralyöz ateotne maruz kal 

lar nuo ve imparatorun emirleri 
t t hlllfını olarak Habeş karar· 

laumıotır. 

Uabeş bnkftoıetl, uıüııtabkem 

mevki olmıyao bir ıehrln bom 
bardımın edilmesi ol ve hasta · 

giblaraodan birine lnmlttlr. 
ı neye bomba alılmasıoı protesto Erit re 'de l\Iasava limamnda lıalyan eşyası. 
talyan uçağı Amerlk:a'lımn 

ar tayyarealol altına aldıktın son· etmiştir. İmparator bombıtrdı · Yaralı Belçikalı müUizim: eden imparator, bombardımıo 
k ra bombı ile dfttflrmek iste · manı müteıkib hastaneye ge · Londra 6 (Radyo) - De3&1· eenHında kolundan bafU BU· 

mlı, mu•affak olmamış, fakat lerek yarahları ziyaret etmiştir. yeden bildiriliyor: Italyan uçak · retle yaralanan Belçikalı m111A · 

e .ki 

1 g 

hu bombalar bir kasabada tah İtalyan uçakları Gondan da farının ce•elı\oanı müteaklb zlm ile de görftşmiiı, hatırını 
rlbqt yapmışhr. bombardıman etmişlerdir. h11ıanede yaralıları ziyaret eormuıtur. 

.................. ~ ............................... ~ ......................... ~ ..................... ~ ................. ~ ................................................... 4 Italyın oçaklırı Desalye üze· 

Çin "de Japon'lar Epeyce Faaliyete Geçtiler rinde 3 cevelAn yapmışlar. 81 · 

-----• babl~.)ID 8,30 da ılddelll bom· 

Muhtariyet Aleyhtarı Bir Vali, Elli ha atmışlardır. 

Kişiyi Kurşuna Dizdirdi. -japon 1'ayyareleri Pekin Ezerinde Uçtular. japon'lar 
ı f Bunu Zaruri Bir Hareket Olarak Gösteriyorlar .. 
'1 Londra 6 (özel) - Pekin· 

Ner.aol bombardıman eıoa· 

eında bftyftk bir tebllk., atlat· 
mıotır. Buodao sonra gelen 
20 uçak, bombardımanın yap· 

tığa hasarı teeblte uğraşmıt 

Jardır. 

lngili:ı muhabirleri bildiriyorlar 
Londra, 6 (Radyo) - Habeş 

harb sahasında bulunan 1nglll-ı 
mohıblrlerloln verdikleri ha. 

bere göre Mareşal Badoğllo'non 

halyao orduları kumand1Bmı 
eline aldığı gftndenberl, İtal 
yan'lar ancak temizlik ve cephe 

tahklmatlle meegul olmakta· 

lerl 

Çin haydutlarından bazıla1 ı gPçenlerde yakalandıktan sonra 

Londra, 6 (Radyo) - Pe· Muhtariyet aleyhine heyecan 

kln'den haber nrlllyor: Ahali, ver1cl bir beyanna1De neıreden 

Jıpon eftel ke§lf ve bombardı· general Çan Kuan garnizon ko· 
man ıayyısrelerJnio Peldn'dekl mand11Dhklarandao iııtlfa etmlttlr. 

faaliyetinden endişe içinde bu· ~eoredllen bir beyanname ile 

V lunmaktıdır. her huenıta karar vermek ıe· 

cvfJ 

z b~ 

• • 
ını 

alyı 

D yD 
lerlO 
a el 

Japon ee16hlyeuar mehaf il ; IAhlyetf Hnyan-Çfne verllmlttlr. 
tayyarelerin, aekerllkten tecrld Loodra, 6 ( Radyo) - Tok· 
edllmlı:ı mıntakadı ilerlemekte yo'dan verilen habere göre, 
olduğu söylenen g,.neral Çan · zirai tetkikat için Pekln'de 

glyon kuvvetlerlnfo harekatı dolaıan 15 Japon, Çin pollel 

etrafında istikşaf yıphklarını tarafından fena halde dövftl· 

&6ylemektedlr. m6şU1r. Jıpon polieloln bo ha· 

Parle, 6 (R•dyo) - Şaogay· rekete mukabele için hazırhkta 

dan h•ber veriliyor: bulunduğu bildirilmektedir. 
Nankfn icra komlteal reisli· Londra, 6 (Radyo) - Pe .. ln 

llne Çan Kay Şek halef ola· ftzerlnde uçan 5 11Clel Japon 
cıktır. tayyıreel ılaaleler ıtmışl•rdır. 

Londra, 6 (Radyo) - Pekin· Bılk ve memurlar heyecan 

den haber veriliyor: içindedir. 

deo bildiriliyor: Şıotong umu· 
mi valisi, muhtariyet UAoını 
kabul etmemiştir. 

200 kadar montadyet taraf· 
ıarım tevkif «'tmlo ve 50 ehıl 

de kurşuna dtzdfrmlştlr. 

lstaobul, 6 (Özel) - Jıpon · 
ya'mn Çin sefiri M. Arlyoshl 

ile Nankio haklimetl araemda 
ştmılf Çto muhtariyeti hakkın· 

deki mflııek:ere devam etmek· 
ledlr. 

Müzakerelerin loluta etmemtı 

olmasına rığmeo, bponya b6· 
kftmetl Ttyençln'e nç fukl 118 

ker daha göndermiştir. 

Londra. 6 (Radoyo) - Tok· 
yo'dan blldlrlllyor: 

M. Bol ve Samuel Hoar'ın 

dlyevlerl ve buolarm Jıponya · 

nın 9 devlet muahedesi ıhkA· 

mıoı mugayir kareket ettiği 

hakkındaki telmihleri Japonya· 
ya karşı yapılmıı bir nevi lh 

tar mıhlyetlnde telAkkl edil

mektedir. 
Japon dıtfılerl bakanbğı na· 

mını aöz sôylemeğe eelıthlyettar 

bir zat; Japonyı'oıo 9 devlet 
muıhedeıl •e Çin ile o:ıak ıırk 
anlaomazhğı He 1Hkaı11 olma· 

dığım; ılmıli Çln'deld mes'ele· 

lerln tamamen bir Çtn dahllf 

oıee'elesl olduğoım, buna Ja· 

pooya'oan karışamıyacağını; ti· 
mali Çlnde japon barek4tı ya · 

pıldığr hakkandıkl baberlertu 

bııtan aşaAı yalın oldoRonu 

ıöylemit ve diğer taraftan ja· 

ponya'nıo bitaraf mıntakıdı 

barıı n ıflkQ.on teminle mft· 

keUef bulunduğunu llAve el· 
mittir. 

dırlar. 

Cepheler4' mfthtm miktarda 

mftblmmat •e ıllôh, top ve er· 
zak sevkedllmektedlr. 

H abet'ler de kendi hesaplı . 

rına, Necaot'oio ıtmal cephe· 
elode nezareti altında ordola· 
rını toplamaktadırlar. Babeı 

cepheıfne ııhblye kolları da 
sevke dl lmlotlr. 

Son haberlere g6re Babeı'ler, 
İtalyan'Jara taarruz etmlyecek· 
terdir. Topladıkları kuvvetler, 
İtalyan'larıo memleket dıhi· 
Unde daha fazla ilerlemelerine 

karşı konmak için knllaoıla· 
caktır. 

lta1yao'larıo askeri faaliyet· 
lerlnln bugftnlerde mtTıhim hı· 

reket ve hadiselere hazırhk 

olduğu muhakkaktır. 

İtalyın'lırın yerli kunetlerle 
Temblyen aırllarını tntmoı ol· 
maları ceneral Maravlnyl ve 

ceneral Brtyoll kuvvetlerinin 

ittisal ve irtibatını temin için· 
dtr. 

Mıreııl Bıdogllo, umum 

İtalyan kuvvetlerinin biranda 

taarruz kararana vermiştir. 

Gız~te muhabirleri, bftytık 

llalyan taarruzunun pek yıkın 

oldoğonu •e harbın Adtıı.Ababa 

klpılırına kadar gelmesi moh 

temel buloodugonu llhe etmek

tedlder. 

f tcılyanlar yaralıları tedavi ediyorlar .. 

Ogaden cebheslnde general 
Graçyanl, yağmurlar haeeblle 
durmoo vazlyetıe, fakat mflııait 

bir taarruz fırsatını bekle· 
mektedlr. 

Roma, 6 (Radyo) - Tigre 
cephesinden alınan hnberlere 
göre Rae Say_yum'un cengıher . 

lerlnden miirek.kep kıtalar, Am· 

baki halkı tarafından yırdım 

görerek gece lralyan'•arın bir 
ileri kolooııe taarruz eımlştlr. 

Taarruz İtalyan yerli askerler 
tarafındın puııkftrUUmilştftr. 

Bundan sonra, Erltre'H kıtaa 

lar mukabil bir bıekın yapmıı 
lardır. Bu mOsademede Edtre'I 
iki reker ölmüştür. 

Adls·Ababa 5 (A.A) - Deı 

slyede'kl aüel meclis konuııma 
larına devam etmektedir. Söv 
leodlğlne göre, imparator şl· 

mal cephesindeki ordu şef le 
rint ziyaret edecektir. 

lıalyan tayyare f lloları heı 

iki cephede bllyQk bir faallye 

göstermektedir. Tembteo •e 
- Şonu 3 ncü yüzde -

Italyanlar da Müzakere
lerden ümitsizdirler! 

~~~---------~~~ Zecri Tedbirler Fayda Vermezse, ltalya'nın 

Doğu Afrika Ile Milnasehatı Kesilecek 

lrıgili=, Fran ~ız dış ~ bakanları ile sou ~ giınlerin 
mevzularından petrol varilleıi .. 

Cenevre. 6 (Radyo) - Ulus· 
lar sosyetesi paktına milzaheret 

birliği genel k.urolo, İtalya· Ha· 

bet ınlıtmazhğında ekonomik 

ıecrt tedbirlerin faydası görül · 

medtği takdirde İtalya'nm doğu 
Afrlka'e1 ile münesebatının ke· 

silmesi için tertibat alınması 

'e Süven kanalının kapınmHı 
hakkında bir kararname neşret· 
mlıtlr. 

Roma, 6 (Radyo) - Bcııon 
gazeteler, Parls'tekl ekaperlerlo 

anlıım•zlığı halledeceğine inan· 
mımakta ve Parlıte ılyHi 

mftzakereler cereyan etmediği 

5lbl, lcıl7ı'nın dı ba f lkre 

iştirak etmediğini yazmakta ve 

hftkumetln bu hosoııta bir rea. 

mt tebliğ bile netretmeğe ıa.' 
zom görmediğini; lngllfz ve 

Fransız gazetelerindeki bıber· 

lerln nikbinlik gösterecek mı· 

hlyette olmadığını yazmakıadırlaı 
İstanbul 6 (Özel) - Slr 

Samuel Hoar'ın nutka, Roma· c 

da elyısi mahaf ilde iyi bir te· 
elr husule getirmekle beraber 
nutnkta, 0 kollektlf tedbirler,, 

tabiri endişe ile karıılınmışhr. 
ltalya, milzakerat namına J 

Habetlııtan'dıkl aıkeri harekltı 

hiç bir nçhlle talil etmlye· 
cektlr. 
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Yapma Radyoaktivite 
(La Radioactivite Artificielles) 

~~~~----~~~-

Su~'l .. · olerık · elde edilen 
radlo acthlteoln oraolom, ra · . 
dlum, tortum ' (Tliorlom) gibi 
clelmlerfn kendlllklerlnden -.er· 
dikleri radlo actavlte ile tabH 
radio acthıes ıilleye mensub 
cisimlerin mütemadi tekAmftllerl 
esnasında doğoTduk:ları birkaç 
dOzlne unsurların hep birbir· 
lerlnln ayni oldoklarıoda şOphe 
yoktur. 

Radloactlves bir unsurun 
esaslı hnsoelyetl yaşı UerledJkçe 
faaliyetinin azalmasıdır. Radlum 
kltleslnfn f11llyeıl 1775 senede 
uranlumunkl ise bir milyar 
senerle yarıya ddşer. Bn iş 

radlumda (Yehud radon) ftç · 
buçuk giinde oluyor. Bu mt1d· 
deılere mfltalea olunan unsur· 

ı arın devri (Derlode) denilir. 
d J' 1 ı ollot·Corle'oln yarattı radlo 
bir I zoton devresi 14 dakikadır. 
geo l 

1 
Hr aenedenberl bu tecrilbeler· 

1181 
1 e bayft.k bir değişik radlo 

dö~ 1 
t ı Jemanlar yapıldı. Mıgnezyom · 

1 ı ın başhyırak Jollot Corle'nin 
ile 1 r t ~: urdoğo radJo alomlnfum tal· 
bir 1 ada Ferml tarafından aluml· 
bir, lnmdan başlanank tekrar· 
lerı 

)l, 
çiyı ' 
an~ 

~ 1 
do1 1 

eeıl 1 

' ber ı 

layı,! 
deı 1 

ba~ 11 

diğ 1 
1 1 

ve 
arİ 

1 
bllı 

o! 

ındı. 

Bo yolda tecrübeler şimdi 

lmerlka ve İoglltere'de de ya· 
almaktadır. Radlo alomfnlumun 
eneaf ilç dakikadır. RadJo 
hosphorenrıkt onyedl gftndür. 
la makalenin yazılmHı ile 
aıılması araeında geçen onbeş 
Gnde yeni on aded radlo 
leman yaratıldı · Bonlarn:ı ara· 
ında tabiatın radJoactlns ola· 
ık arz ettiği bir el sim olan 
ırlom Tborlum) da vardır. 

Hllyetten mahrum halde olan 
dedi H cisimler henftz kendi · 
lrlle nğraoılmamış olanlardır. 

Uçblr zaman bu kadar yeni 
lr prensfb tecrfthe pl~nında 

o kadar çabuk bllyftmemlştl · 

k defadır ki, bilgin, maddenin 
11 eamlmi hassasına ıablb 

loyor Pierre Corle'nln hilk· 

01,. 

r~ ı 
l ! 

e ıettlğl gibi akıoları yıldızlaruı 
al 1 ı areketlerlnden daha muntazam 
lyı 11 lmaeı muhtemel olan husnat 
lnı 1 c addetlerlnl (Doree) anhyor. 

•:. 1 Yapma Radioacıivitenin rırta 
kal an unsurları 

k Şimdi &oracakeıoız: 

• ı , • Bordan haolıyarak yapılan 
lr, ı 1 • ıdJo azoteoo 14 dakikada 
c;l11 

( ı 1 ırç•laoma devresi tamam olun· 
ı geride ne kalır? Atome ntl· 

ir 
ad' 'ıloe dönerek bono anlıya · 

1 ı l lirfz. Bir neolrooe kaybede· 
rt 

t ı ı k ışık saçan halde bıraktığı · 
ec 

J ı ı ız bo niivede yani azote nii· 
'

1 
' ıılode 1 neotrone ve 6 pro· 

ue 
hl ' 1 

: n kalıyor. Bu ışık aaçma 

1
1 layoonement) electrone lntl· er 

~ ' rıodao oluyor. Bu electrone· 

1 ) 1 r ·Bo da yapma radfoactlvlte · 

et; ~ 1 a n yenlllklerlndendlr· bu za· 

td• '' 'ı ana kadar hUlnen eleclronlar 
'J 1 bl menfi elektlrikll olmayıb en 

eır_ l 8abettlrler ve bunların ıeşek· 

içi • : ııa nave içinde bir protonun 
f. • ı 3Dtrone dönmeslle f zıh ola· 

1 J ı i ır. Proton mftsbf'lt elektlrllde 
• l lkUldft.r. Bu halini mft&bet 

' nl 

' r 

t 
le: 

! ektlrlk ıekllnde ışık saçarak 
• t ıybederken neuırone olur. Bo 

1 l ğlıme bir kere daha nOveyl 
ı ıHr. llerşeylnl h1rcıdı4ıodı, 

~ ı sonunda ni1vede 6 proton 
t 1 7 neutrooe kalır. Unsurla· 

.ı 
c ı 11 genel eıralenmasında bo 

rı 
, 1 yılar carboueu vasıf landmr. 

r>r• , 
ı 11ıl ki, radlum, tortum, flra· 

ık 
aut parç•lınarak korşon olo· 

Fransızca'dan dilimize çeviren 

Dr .. Esad Ratiboglu 

yorea • öylece Jollot·Corle'nln 
radlo azoteo da karbon lnert 
(Carbone lnerte) oluyor. Jollot· 

· Corle tecrübesinin carboneun 
ecdadından birine fani bir hı· 
yat verdi ğl zannolunur ve bu· 
gdne kadar her loerte unsurla· 
rın birçok zaman enel ölmftt 
radfoactlzee cl&imlerln ceeedle
rlnden ibaret olduğuna dair 
parlak faraziyenin bir hakikat 
oldoğono teyld eder. Bugfln 
fen, bu ölftlerl dlrlltmeğe ken· 
dinde cesaret buluyor. 

Keşfin ameli istikbali 
Fen böyle mühim bir pro · 

eedeye elini koydumo mutlaka 
onu derinleştirir ve ondan 
pratik lıtffadeye kalkar. Bogft· 
ne kadar aun't radlo elemanlar 
çok az yapılablllyor. Do yapıı 

ılmdlllk milyonlarla atomeomla 
ölçülilyor ki, hlçblroey değildir. 
Maamaf lh yapılan miktarlar 
hakiki kimya mlyarlarlyle lsbıt 
edilebildikleri için az sanıl· 

mazlar da .. Ve madenlerin de · 
ğlşmesl (Transmotıtlon) yolun· 
da bftyük bir adımdır. 

1922 de Roterford da atom· 
Jarı değiştirmişti. Fakat bunlar 
o kadar ehemmiyetsizdi ki an
cak hesabla bulunuyor ve kimya 
tahllllerlle anlaşılamıyorlardı. 

Bu dakikadan itibaren ha snn'f 
radlo elemanların klmyalann 
kıymetli ve en incesi olan ve 

canlı ozvlyetlerde ak.sülamellnl 
göeteren hayat ki myaeına hizmet 
edeceği görftlilyor. 

Corhberaple radlum emlAhı 

veya ışık saçan tüplerle tedavi 
gibi zahmetli ve gftç tatbikata 
mftnhaaar kalacağına haeta 
oesclere şıraoga h11llnde, tedavi 
llnıloln latedlğl Jncellk ve doğ· 
rolokla, faı.ı mtıddetl önceden 
iyi ölçtllmdş radlo elemanlar 
konulacaktır. 

Radlo elemanlar nasıl olup 
ta çokc;a yapılabilecektir. Herşey 
alpha şualarma ve onun şld· 

de tine ba~lıdır. J ollot Curle 
tecrdbeal movaf fakı yeti polo 
nlomon tabii o'arak verdiği 

alpha ışık eaçımına borçludur. 
Eğer borada kahnacakaa atome 
değişmesinin letlkball pek mah· 
dud kalacaktır. Çtlnk'O polo 
alom pek nadirdir. Fakat f ı . 

zlkçtler bu zorloğo yendiler. 
Çok yflksek tansiyonla husnd 
elekılrlk cihazları Hyealode 
helyumdan işe başlıyarak alpha 
cisimcikleri yaratılıyor ve ban· 
lıra radJoaclheı fntloarlarla 
yarış edebilecek büyftk hızlar 

veriliyor. 
Kurulmak ftzere 11lan Jollot· 

Corie Aletleri lşlemeğe başla· 

yınca bu hosuııta da mahlmat 
vereceğiz. Bo aletlerde alpha 
clalmclklerl saniyede birkaç 
kilometre hız ve üç milyon 
volt tansiyona erişeceklerdir. 

Bo silr'at, h11. poloolom cor. 
pnaculelerloln hızından çok 
aoağıdır. Fakat hona mukıbJI 

aluş şiddetleri kıya& edlleml· 
yecek kadar şiddetlidir. Modern 
simyacıların IAboratoarlarının 

naaık teknik bir yolda ilerle· 
diklerini anlamak için hu ka· 
darı kAf t.. Onların Lavalıler· 

den Berthelot'ya kadar cedlerl· 
nl h11yretlere dftşQrecek olan 
gayretleri bundan bôyle, enelce 
olduğu gibi zerre (Malecole) 
değil, atome ndvelerl yaratmağa 
çalışıyor. Bo lAboraıov11lırdı 

ll=lalb>eırDeırü 1 

lstanbul Limanında Bir Italyan Vapu- Amerika Altın 
Sil.tunları 

runun Mürettebatı isyan Etti ______________________ .. ____________________ __ 

Vapur Kaptanı Polisimize Müracaat Etmiş, Bunun 
üzerine Asi Mftrettehat, Nezaret Altına Alınmış'ır 

Lıtanbul 6 (Özel) - K.ôstenceden limanımızı gelen Federa adında bir İtalyan vapurunun hd· 
ttın mdrettebııı, kaptanı kareıı ısyan etmlılerdlr. Vıpur kaplanı, polfalmlze mftracaıu etmek mec· 
burlyetlnde kaldığındJ.n zabıtamız, Ael mftrettebıtı nezaret altına almıştır. 

Başbakanımız An kara' ya Mareşal Debono 

H k E 
.
1 

Mussolini ile 
are et ttı er.. Kucaklaşmış .. 
~~~~-~--!~~~~~~ 

letaobul 6 (özel) - Başbttkan General İemcıt İnOnd bugfto 
refakatinde Dış hlerl Bakanı Tevf lk Rftodtı Arae ve İç lı,lerl 
Bakanı Şükril Kaya oldukları hald~ Hat 19 da kalkan eksprese 
bağb buaosi bir vagonla Ankara'ya hareket etmltllr. 

Baohakan istasyonda, Ekonomi Bakanı Celil Bayar, kamutay 
başkan nklllerlnden Nuri Conker; tehrlmfzde bulunan aaylnlar 
ve daha bazı zent tarafından uğutlanmııtır. 

••• 
Amerika, Çin Hadiseleri

....... 
Roma 6 (Radyo) - Mareoal 

Debooo, Termlne istasyonunda 
hararetli bir surette karoılan· 

mıotar. MaretaUa Mussollnl 
araaanda kocaklaımalar olmuş· 

tor. Karşılama töreninden son· 
ra Mareşal, birçok generalleri 
kabul etmiş ve u~ nu mOddet 
konoemoıtnr. Halk, Maretal 
Debono'yo alkışlamıştır. 

ni Dikkatle Takib Ediyor Italy~n ~rensi 
Kızıldenız Fılosunun 

Vaelngton 6 - Amerika Çin folerl bakanı M. HuU, bir söy· KumandaAını Aldı 
levlnde Şimali Çln'de esaslı siyasal değletkllklerl istihdaf edrn 
her tflrlft miloevvlkler aleyhinde bolaumoe ve bo teoebbftelerln 
açık kapı prensibi bakımından arsıulusal anlaemılarla Amerika· 
nan ve diğer devletlerin menfeatlerlne muğıylr oldoğono aöyll· 

yerek demletlr ki: 

Roma 6 (Radyo) - Emooe· 
dlıavvlya, (Pıntera) torpttoau· 
non komandaııını almııtar. 

Prens, ayol zamanda lıalyaının 
Ktzıl Deniz filosu kumandanı 

olmoıtnr. 

Vatlngton, 6 (Radyo)- Son 
tetkikler, Amerika altın etıton· 
!arının balen 10 milyarı geç· 
mekte olduğunu göetermekte· 
dlr. Bu tlmdlye kadar kayde· 
dllmemft olan en yOksek ra · 
kamdır. 

Plastıras 

Atina'ya Dönttyor 
Istaobul, 6 (özel) - 1 Mart. 

isyanından dolayı idama mıh .. 
kılm edilmişken aftan lıtlfade 
eden general Plaatıree, llalya'· 
dan Atlna'ya döntıyor. 

Belçika 
Eski Muhariplerinin 

Bir Muhtırası 
Braksel, 6 (Radyo)- Belçlk• 

eski moharlplerl, baobakan V ın· 
zelaod'a bir muhtıra gftnder• 
mlşler ve zecri tedbirler bak· 
kındakf noktafnazarlarını bil· 

dlrmtşlerdlr. 

Bugttn 
Moskova Radyosunda 

Karmen Operasını 
Dinliyeceğiz 

Moekova 6 (A.A) - Yarın 

7 k4ounoenel akşamı (bogdn) 
Moekova operaeında oynaoacak 
olan Karmen operası 1500 

- Amerika hftkumetl, diğer devletlerden aıağı kılmıyarak 

Çln'ln mukadderata ile bUha1Ba alAkadar olmakta ve orada cere· 
yan eden heyecanlı vukuatı huauııi bir dikkatle taklb etmek· 

tedlr. 

metre ozuo dalgalı ve 25 ve 50 
Antalya Kadın 1arı metre kısa dalgalı Moakova 

T
"rk radyo fetasyonları tarafından 

Antalya 6 (Özel) - u 
yayılacaktır. Bu yayın bllhHaa 

Kadar kadınlarına siyasal haklarının Tftrklye için olaktır. PerdfJ 
verilmesinin yıldöoDmQ mOoa· aralarında Knmen hakk1Dda 

••• 
Sinop'ta Akşaına 

aebetlyle Antalya kadınları Bal- Tftrkçe izahat verilecektir. 

Süren Bir Yangın Oldu. ~:~.:~·bir ı•r••n" 1•rm•ı· Japon Generalı 
. Bir Bul ar Kadını Neler Söylemiş?.. , 

Yangın Az Zamanda BütQn Bır Ma· g Pekin, 6 < A.A) - Çtn tn 
' 300 Bin Lev& şlmallodekl aç vllAyettn muh· 

haileyi Sardı. 30 Ev 2 Çocuk Yandı. K k y k· ı d tarlyetlnl tahakkuk ettirmek ' açırır en a a an ı. tçln faal bir rol oynamakta 
İstanbul, 6 (Ôzel)- Slnobon yeni mahallesinde bu tabah bir İ&tanbul 6 (özel) - Sofya olan japon generalı Delhara'nın 

yangın çıkmıeıtır. Hava çok rf\zgArh olduğu için yıngın, az bir zabıtası, Sofya treninde 300 dCln Nınkin htlkumetloe, japön· 
zaman içinde dalreeJnl genl11letmiş ve civara sirayet etmlotlr. bin leva kaçuao yiıksek Bol· ya'yı ancak bu tlç vllAyetln 
Mahalle halkı, btlyftk bir korku ve ıel4e geçirmiştir. Yangın, gar ailelerinden birine mensob muhtariyeti tatmfr. edebileceğini 
akıama kadar devam etmiş ve gftç halle stlndtıraılebllmlştlr. Bu bir kadını yak.alamtştar. blldlrmle olduğuna dair bir 
yangın neticesinde otuz evle, ateşler içinde kaldıklarıodın dolıyı Al 'l eıyla deveran etmektedir. 
kurtanlamıyan tkl çocuk yanmuJtır. Zarar bilyilktftr. fil8ll ar Şlmaldekl baolıc" Çin ku· 

________ ,_ eı·r Hava Mukavelesini mandan• general Suog Ehebyu-

1 l 'J Yunan ıtna'nın hareketi hakkında ma-ta yan arın lmzalamağa Hazırmış lô.mat yoktur. Mumalleyhln 

64 Numaralı Hükumetinin Berlla, 6 (Radyo)- Alman dılo birdenbire Pekinden ha· 
reketl iten lainin japon tazyikine istihbarat hüroso blldlrlyor: 

Resmi Tehlig" i Bir Beyannamesi. Slr Samuel Hoarın nutkunda mukavemet etmek ilmldlndeo 
d h vazgeçmiş olduğu anretlode 

söyle iği ava tıllmatıoa delr tefsir edUmektedlr . -..... 
Roma 6 (Rıdyo) - ltalyan 

karargAhı 64: numaralı resmi 
tebliği netreylemlıtlr. Mareeal 
e .. dogllo bu tebliğde diyor ki: 

Eritre'll kuvvetlerimizin bu 
lunduğu cephede dftoman ileri 
karakollarlle çarpışmalar olmuş 
ve 11kerlerlmlz dOımanı tar· 
deylemlştlr. Çarpıem11 ılaoıoda 

Habet'lerln 24: ôhl buaktıkları 
te&blt edtlmlıtlr. Zayiatımız, 

yerli Hkerden ftç ölüden lba · 
rettir. Tayyarf'lerlmlz, Gondan. 
dlyavda bir Habet kolonu bom · 
bırdımaa etmiştir. 
~~~~~-... ~~~~~-
yal oır; nüve temamftlftnden 
(Reacılon mode'alre) habsolu· 
nuyor. Ôyle yeni bir kimya 
kuruldu ki, borada en b6y0k 
rolil elektlrlk oynıyacaktır. 

Cornueılerlle lnean aan'atle· 
rinde devrimler yapmağa yet· 
mlı olan eski kimyada bara· 
relin oynadıAt rol, yeni kim· 
yanın oynıyacağı rol yanında 

pek sönftk kalıcaktar. 
Doktor 

Esad Hatiboglu 

...... 
Pads, 6 (Radyo) - Atlna 

dan hıber verlllyor: 
Yunan hOk1imetl; neoretttğl 

bir beyannamede; 28 İklncltet· 
rlnden evvel İtalya'ya sipariş 
edllmft olub gftrnrOğe gelmiş 

veyahud da İtafya'ya gönderil· 
mek O.Zere gftmrftğe gelml11 olan 
malların, biran evvel gümrftk· 
terden çıkarılı:rıaıını bildirmek· 
tedlr. 

Sömikok Fah· 
rikası Açılıyor .. 

Jatanbul 6 (Ôzel) - Eko · 
noml Bakammız Cel6l Bayar, 
Slnob'takl Sömikok fabrikasını 

açmak tızere pazar günft (Y •· 
rın) Slnob'a gidecektir. 

Mısır 
Sosyeteye Girmiyor 

Kahire 6 (Radyo) - Roma· 
dan gelen ve Mıaır'ın Milletler 
Cemiyetine girmek tetebbftaftn· 
de bulunduğunu bildiren hı· 
herler borada yalanlanmak· 
tadır. 

yeni Alman lnglllz görüşmeleri 

haberi borada çok iyi karoı· 

lanmıştır. Gazeteler, Almanya'· 
nın bir bava mokavnleoameslnl 
JmHya her zaman için hazır 
otdoğuno yazmakta ve M. Bit· 
lerln 20 Mayısta vermiş olduğu 
soylevln yedinci maddesinin 
hava mleakından babsettlğlul, 

ııeklzlncl maddesinin ise, &114h· 
ları azaltmığa 
h11ır olduğunu 

bııırlatmaktadır. 

Almanya'nın 
bildirdiğini 

Norveç Kralı 
Cenaze Marasİ· 
miode Bulunmak 
için Londra'ya Gitti. 

Londra, 6 ( Radyo) - Nor· 
veç Kralı bugüc Nevkastl'e va 
aıl olmuş ve hiç durmadan 
Londra'ya haroket etmlotlr. 

Kral; İngiliz kralının bemol· 
resi pren&ee Vfktorya'oın cen11e 
meraılmlne lıtlrak edecektir. 

Bir aydanberl lnglltere'de 
bulunan Norveç Vellahtı tayyar6 
ile Noneç'e ghmlttlr. 

C. 8. P. Genyön 
Kurul Mnzakereleri 
ve Tnrkocağı Borçları. 

Ankara, 5 (A. A) - Bogfto 
toplanan C. R. P. genyöo ku· 
rulo, eski Tftrkocaldarıoın par· 
tiye devredllmlt beeaplarını in· 
cellyerek oahıslarla 11trketlerden 
zaten toplaomış olan alacak 
işlerinin tamam olarak öden· 
mealne karar vermletlr. 

Bandan baoka parti Uyônku· 
rullarından bazılarının dorumu 
ftzerlode inceleme y11pmı1br. 

Yordun her köşesinde kıı 
konferanaları için vazife alacak 

arkadaılarla çalıımıya baılın· 

Italya ve Demir 
İstanbul 6 (ôzel) - Birle· 

olk Amerlka'dan ltalya'ya ya· 
pılan demir ihracatı iki mfl!li 
olmuştur. Yaloız teorlnle•el 
11yındıkl demir aeYklyatı 44,30 l 
tondur. Gtçeo Peoenlo ayol 
aydaki demir sevklyatı 19,0~U 

ton idi. 
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Istik:raz 
Tahvilleri 

····------
Bizim muhabir arkadaşlar, 1\'.lOlkiye'liler '. lzmirde Bir~Ote1de 

Kazalardan Salışın 
Çuvallar1Mes' elesi tiği Haberleri Geli .. 

ftşenmeden yuııp duruyorlar: 

Belediye, ekmtık, .un me&· 

·eleıdnde şöyle yapacakmış, höy· 
le yapacakmış . . Ffatler ine 

cekmlt vesaire .. 

••••• 
ilbay Fazli Güleç'e 
TeşekkDr Euiler .. 

1700 Lirayı Çalan Hır· 
.. .... 

Türk otisden Miltalea 
Soruldu 

Selerlhfeın·. Menemen. 

gama, Kuşadııeı ve Urla k 
lar1D1 gônderflen Erzurp 

v11s demlryolları tahvll4tt 

memen saıılııuttır, flb1t7h 
bu kazalar halkına leşe 

edllmeel kaymakamhklarıı 
dirilmiştir. Bıtyındır ve 

me'de de tehvUlerln tamat 

satılmıt olduğu İlbaylı~a g 

telgraf !ardan anlaşılmı~tır, 

KoUeblyonlar maeamn üe 

Ulode. Açıp kanştmyorum ve 
gôriıyorom kf; 

M ülklye'nln 59 onca yı ldö 
nümü müoaeebetlyle şehtlmlzde 

yapJ.Jan Miilktyt>'Hler töreni 

hakkında Mülkiye mektebi dl 

rektörlüğüot1 kotlama telgrafı 

ç~kilml~ti. 

sızlar Yakalanmıştır. Memleket dahilinde imal 
edilmekte olan çonlların· mu· 
ayyen ebaddı olmamaları yil· 

zünden birçok zorluklar mey· 
dana gelmektedir. Bunların 

-·-Paranın Bin Lirası Bulunmuştur. 
Tam bir ay evel ayni şeyi, 

ayol ıekl ide yezmışıu Df'ğl~en 

hiçbir şey yoktur, eski hamam, 
.eski tas .. 

Hırsızlar lzmir'e Getirilecektir. ayni bılyüklükte olmasını temin 
için mevzuat konması muvafık 

Rlr muzip arkadaş Ankara 

dan bana yazdığı mektubunda 

Kadının P'.ldhut, yağmur hika
yesi gibi soruyor: 

-Beo buraya geleli, bir ayı 

ıeçtl. lzmtr'io adetini blltrlm. 

Ne oldu, eizln ekmek mes'elesl 
hAht devam ediyor mu? 

Cevab Yerdim ve dedim ki: 

- loşaallıih gelecek sene 

balledllfrde ben de yüzüne vo . 
rurom!? 

Sabır Ue, koruk helva 
olurmuş .. 

MenzlU maksuda, aheste gf. 
denler erlolrmtş .. 

İşin tp,mfzl, ağır çıbrmııı .. 

BüUln bunlar, belki doğru 

ııeylerdlr, fakat ekmek mes · 

eleslnde koruktan helva ya· 

panlar İzmir halkı değil başka· 
lımd11. Bize kalan lee haraç 
Yerip dormakl1r. 

• • • 
Bizim gazete, dokuz eyhil 

pauaymmn tahta kapaklarının 

çlrklulltlnl ;nlatıyor da; 

· Mustafa bey caddeefnf kova· 

larla katran dökerek boyayan· 

Jar, blrH bu kapaklara da 

boya sOrOp göz önfindekl çir· 
ktnlJğlnl Jzale edemezler mi? 

Diye soruyor.. Amenna, 

yerden göğe kadar haklı bir 

f lkir!. Hoyaeıza kıymet Y-erll

mlyor arttk .. Elin fakir kızları 
bile avuç nuç boyanıp do· 
rurkeıı; 

feıanbul'dakf Mülkiye ıilleei 

namına Mülkiye okulu dln~k 

törü tarafından llbııy fı'azlı 

Gf:lt>ç'e ~u ıel~raf gelml~tlr: 

Okulumuzun 59 uncu yıldö 
nQmünde, başta lzmiı 'io değe.rli 
lıbayı olduğu halde arkada~ 
larJmıtın kendi okulları ve le 
leobul'dakl arkadeı:ları bakkıb 

da gösterdlkler ııevglye te 

şekkörlMlmlzl sunarız . 

Sofra Tuzu 
Fabrikası 

Çamı.ita tuzlasında kurulacak 

olan sofra tozu fabrlkasınan 

temelatma töreni önftmftzdekl 

hafta yapılacıktır. Fabrika ilk

baharda lşlemeğe başhyacak Ye 

günde 50 ton sofra tuz o lstth . 
sal edecektir. Sofra tozları ya. 

nmşar ve hJrer kiloluk amba· 

lajlar içinde piyasaya çıkarıla· 
caktır. 

Artırma ve Yerli 
Malı Haf tası 

Artırma ve yeril malı haftası 

için şehrimiz ıntırma n yerli 

malı korumu idare heyeti ta· 

rafıodan bir program hazır· 

Janmıştır. Hu programa göre 

aym 12 sinde comorlyet ala. 
nında Atatürk'ün heykelf lJnQn. 

de toplaoılacak, büytık tören 

yapılııçak, söylevler nrllecek· 

tir. Bütün mektepler talebesi 

törene iştirak edeceklerdir. 

Hafta içinde mekteplerde mı1· 

eamere ve konferanslar veri· 

lecektlr. 

Bundan on 

be~ gün ka· r 
d11r evvel, Iz . 

mirdekl otel 

lerden birin 

de öoemll bir 

luraızlık ol 

muştu. Fıtkat 

zabıtamızın 

tahkikatını 

aksatmamak 
için ~şimdiye 

kadar yazma· Emniyet yar 
mrşhk. Hır· direktöra 
sızlık, ayol lsmail Küntay 
zamanda dedi kodulu bir ma· 

hlyette vokobulmoştu. 

Zabıtamız, nihayet hırsızlığın 

failini meydana çıkarmış ve 

yakalamağa mnnffak olmuştur. 

Hadise. gece olmuştur. Otelin 

bir odaeıoda mlsaf lr bulunan 

Sarayköylü ker.este tilccarı Emin 

oğlu Şevketin yasdığının ahın· 

dan yeleği IJe beraber tam 
1700 lirası çalınmışhr. 

O gece, ayni oda da bir 

genç yetıyormoş. Şevket. ken· 

dlsl ile kouo,makla beraber 

kim oldoğıınu araştırıb l!orma· 

mışhr. Parasıoın çahodığmı 

anlayınca derhal otel ldareef oe 

ve zabıta1a baı.ı vurmuı;ı ve 

emniyet direktör vekflt bolu· 

nan yar direktör 1small K6n· 

tay derhal mee'eleye önem 

vermiş Ye tahkikata başlamıştır. 

loaan oğullarından blrçoğo· 
non manevi yOzlerl adamakıllı 

boya ile aıVKDırkeo, ııu tahta 

k11pakl1ra neden boya vurolmez? 

Oda ve borsa büdceleri 

Aranan gencin lzmlr'den 
çıktığmı anlıyan yardfrektör, 
polis memurlarından Zekiyi 

taharriye memur etmiştir. Bu 
memur Aydın, MllAs havallslnl 

dolaşdıktao sonra hırsızın peııl 

sır.1 İstanbula gitmiş ve İzmlrle 
daimi ııekllde irtibatı muhafaza 

Şehrimiz ticaret odası yeni etmiştir. 
Boya, elmdt hereeydlr, ipti· 

IAdır, lçtlyaçhr, modadır, nsı· 
tadır, konettl r, sllihtn !. 

yıl büdce8t 40 bin lira olarık Memur, İzmb'deo aldığı dl· 
hazarlanmıştır. Yakı oda oda rektlf lerle nihayet hıreızlann 

idare heyeti toplanacak ve İstanbol'a uğradığını, fakat bu. 

Evet, bu tahta kapakları da 
boyımalıdır! 

bft.dce Qzerlnde görftııecektlr. radao kaçtığını aolamış, fakat 

Borsa bddcesl d.., hazırlanmak hftvlyr,tlnl tamamlyle tespit ede. 
Çimdik üzeredir. rek lzmlr'~ bir telgraf çekmiş, 

~---·------i--...-.-----------------------, TAYYARE SINEMASI 
iil51 TELEFON 3151 

Bugün çok sevimli Macar yıldızı L, • ka G Jl 
~~~ r rauzıs • a in çok beğenilrn, çok alkı~lanan b~ 

l(·üçül~ Anue 
Sevimli yıldızın dört şarkısı, bir ninnisi ile süslenen ve Kariyoka motifleri ile ihtişamı 

Ayrıca dahi bestekar BizeL'in 
bayatı ve şaheseri olan 

temin edilen büyük bir fantazi .. 

KARMVN operasından seçilmiş olan nadide par~alar 
~ (Mu!!iki üetadları serisinden) 

FOKS dünya havadisleri (Türkçe sözlü) _ MİKİ bütün tanınmış sinema yıldızlarının canlı karikatürleri. 

"} h ) • Hergün H,30 J 6,15 18,40 21,5 Bu fı me ma sus seans ar· c.:umartesi günleri 12,30 14,30 
~ır. Panr güoü 19,30 da ilave seansı vardır. 

ELHAMRA Telefon : 257 3 

SloemHıoda BUGCN 
Norma ( herer .. Frederic March .. Charles Laugton 

Sevmel~b·Yisal{ Mı? 
Emsalsiz bl.r güzellikte olan Fransızca sözlıl filminde göreceksiniz. 

'"·P-ar.a.m.u.n_ı_J_u.rn_a_ı_' d_a_E_u_s_o_n_o_n_n_y_a _H_a_h_e_r_ıe.r~i-' 
• 

bıraızın memleketi o!an Koil 

hlear kazasında bulunduğunu 

blldlrmf tir. Bunun üzerlotı 

dt:rLal maballloe lt!lgraf çekll

mfş ve hırs1zın tevkif edildiği 

hakkında cevap gelml~tir. Pa 

ranıo 300 lirası hıısızın üze 

rinde bulunmuştur. 700 Ura 
sını bankaya yahrmışhr. (;;e . 

rlye kalanını ise " harcamıştır. 

Hırsız, bogdnlerde lzmlr'e 
getlrllecekrlr. Zabıtamızın bo 

hAdlıe ftzerfode de gösterdiği 
muvartakfyell ve yardlrektörOn 
a14ka ve ha~eBBlyetlol tebrik 
ederiz. 

Kemalpaşa' da 
üç Kişi Enkaz 
Altından Çıkarıldı .. 

Kemalpaşa kazasında yokar1 

Kızılca köyünde GfrltU Salih 

oğlu Ali'nln evi çökmü~ttır. 

All'nln aileel halkından flç 

klşt enkaz altında kalmışsa da 

bir facia olmadan üçü de kur· 

tarılmışhr. 

olaceğı bekkmda İetonbul tlca· 
ret odası tarafından ekonomi 

bakaol • ğına bir mektop gönde· 

rll mi ştf. Bakanla k bu meeeltı 
hakkında Türkof 18 direktörlü· 

~ünün mütaleaeını sormuştur. 

Bllhoes11 üzüm çavallarmın ay· 

of ebad ve hacimde bolunma!u 

ve üzüm çuvallarındaki da..-a · 

larao yekdfğerfnden farklı ol· 
maması ve her maddeye göre 

muayyen birer çuval tipinin 

teshltl ticari bakımdan faydah 

sayılmaktadır. Türkof 11!; muh· 

telif ticarethane n mtıeseese 

lertn bo mee'ele hakkındaki 

mQtalealerını alarak bakanhğa 

btldlrecektlr. 

Menemen 
Muradiye Yolu . 

Menemen Muradiye yolunda 

yapılması bilmek Ozere hulonan 

57 menfezden başka yapılma· 

sınn ihtiyaç olan daha 30 

menfezin mftblmlerlde yapım . 

lacaktır. Bayındırhk bakanlığı 

buna mıleaade etmiştir. 

Berberlerin 
Pazar Tatili •• 
Saat 13 te Diik· 
kanlar Kapatılacak 

Ticaret odaaı idare 

toplanarak berberlerin 

tatili mes'eleel üzerinde gö 

mflı ve birçok berberlerin 
zar günleri dükkanlarını aç 

letedlklerlnl gôzöntlnde tuılt 

berber dO.kkaolarının pazar 

lerl eaat on üçe kadar 

bulundurulmasını 

mışbr. Bu saatten eonra h 

berber dükkanları kapa 

cakbr. 

Bergama; 
ve Dikili'de 
Kesilen Hayvanlar .. 

Fabrika Şefi Firuz Kris
pin'i Neden Vurmuş? 

Bergama kazeeı belediye ı 
babaernda eon ay içinde 

koyun, 268 keı;f, 4 kozu, 

ökiiz, 84 inek, 56 dana v 
malak keellmlştfr. 

DiklU belediyesi mubaha 

da da 99 koyan, 55 keçi, 

inek ve 20 dana kesll1Dfştl 

Odun Yakacnkla ~~~~~~---~~~~~~-

Bir Ay Evvel işten Çıkarılan Deli Mehmed Tahsisat yetmediğinden 

den kömQril sobası ted 

edemlyen daireler için eon 

fa olmak Qzere odun yakıl 

eına Tarım Bakenlığanca 

ade edilmiştir. 

Parasız ve Aç Kalmış! 

EvelU akoam Aleaocak'ta 
demir çember eokağında ıark 
eanayl şirketi işletme şef l 

Tftrktye tebaasından Şarl Krlı 
plo oğlu Firuz Krlt1plnl bu~ak
la fiç yerinden yarahyao Ço· 

romlu amele Mebmed zahltaca 
aranmaktadı . 

Vak'o Ftruı Krlspln'in evine 

yakın bir ytrde olmuştur. 

Ülomoblllnl garaja bıralup evine 

gitmek üzere garajdan ayrılan 

Ffraz Krispln, ansızın karanlık 

blr köoeden karşısına çıkan 

Mehmed'le karıılaşmış ve ko 

hına bir darbe inmiştir. Firuz 
Krbpln, kolu1:1da bir uyuşuk.lok 
bleeetmlş ve Mehmed'e: 

- Sen misin Mebmed? 

Demiştir. Mehmed: 

- Benim ya! 

Diyerek bıçakla hlerme ııe· 
f ini karnmdan ve sol kasığın· 
dan da yaralamış ve bundan 

sonra Krtepln bir ellle Meb 
med'in bıçağam yak.alamııı n 
parmakları keeJlmfş, ye bir bo· 

ğotim• başlamıotır. O sında 

karşıkl sokaktan bir talebe 

geçdğlol gören Krlepfo; istim · 
dada başlamış, Mebmed yangın 

yerine doğru kaçmışlar. 

Uadlse tahkikatına müddei 

umumi muavini Orhan Könl 

tarafından el konmuştur. Yara · 

lınıo Fransız hastanesinde ifa. 

deel alınmıştır. 

Yaralı hemtıo basraneye ~· 
türtılünce operatör de gelmlo Ye 

sol kolonda kesilmiş olan şlryanı 

dikmiş, karnındaki yara da 

ameliyat edilerek kapaıı lmıotır. 

Firuz Krlıpln'ln aıftddetomu

mlye verdiği izabaıa göre Meh 

med evvelce fabrikada amelelik 
ediyordu. 

Bir ay evvel işten çıkarılm•ş, 
beşka iş le bulamadığından pa· 

raeız ve aç kalmıııtar. İki gün· 
den beri Ffruzun Krlspln'fn peşfnf 
taklb ettiği anlıııılm,şhr. 

Kort deU Mehmed adını 
taşıyan vak'a fıdlt zabıtaca ara· 
nıyor. Bir iz üzerinde araşt1r· 

maya devam edilmektedir. 

Mühendis Fikret 

Maliyede 
Tayin ve Terfiler 

Lüleburgaz malmtıddrii 
med AH f zmtr tahsil baıı 
warloğuna Dlrlk malmüd 

Saib Manisa nrldat direk 

IOğüne tayin edilmiştir. 
Daymdırlık Bakanlığından, İzmir muhasebe mfimey 

vllıiyetlmizlo muhtelif kaza n Tevfik ve lznılr muhasebe ı 
nahiyelerinde içme ımları tet· feulal Suphl bir derece t 

kik.atı için gönderilmiş olan ettlrllmlşlerdJr. 

Bakııılık sular fen heyetinden ı--H~a~Jk-ın-l!l!ID~i..,.l•elll!'k•l•e•r•illf:ı 
Mühendis FJkret, dlğı·r bazı ~ 
yerler içme solan tesisatının 

fhaleslode bulunmak üzere An 

karaya çağrılmıştır. 
Müheudle Flkrer, tavzif edil. 

dlğl bazı yerlerin su fı;ılerlnl 
tetkik etmfııtfr; geriye kalan1er 
üzerinde de dönüşte çalışa 

caktır. 

Hava Kurumu 
Yeni başkanları seçildi 

Şehrimiz hav" 1'.orumo yö 

oeıim kurulu ba : kanı Hamdi 
Akyürekin istifası üzerine dün 

yapılan yeni intihapta birinci 
başkanlığa avukıu Norl Fettah 

Esen, ikinci başkanlığa da tüc 

cart1aa Mehmed Nuri eecll · 
mlşlerdlr. 

U r)a Odası Kaldırıldı 
Ekonomi bakRnlığından il 

baylığı gelen bir telgrafta 

ticari ebemınlyeıl önemli 

olmadığı Jçlo Urla Ticaret ve 

sancayl odaeıoın lağvedlldJği 

blldlrtlmlştlr. Urla odası mo· 

amelAb İzmir Tlcaretodaeınca 
göral"cektl r • 

Bir ikramiye Mcs'e 
Akblsar'ın Göl Marmıtra 

munuodao bir mektup al 

Bunda drnlllyor ki, 

- Oray mecllsl son top 
tısında şarbayın tal ebi ile, 

ha ya, meclis üye ve bele 

müsıabdemlerloe taksim 

m ek ftzre 150 liralık bir 

ramiye kabul etml~, fakat 

munbay, herkeein vazlfeı 

yaptığı ve binaenaleyh ikram 

verllemlycceğl mütaleaslyle, 

kararı tasdik etmemJetlr. 

Mektupta kamonbayın h" 
ke.J takdir edildikten fO 

kamunun bir çok ihtiyaç 

dururken böyle bir lkraı 

kararı çıbrılma111 tenk:ld ol 

makıadır. itiraf edelim ki, 

de bu karar ve lkramlyeı 

bir şey anlamadık. 

Hastane Vapu· 
runu Ziyaı·et Etmiş 

Pepoll 6 (Radyo) - Prelf; 

Joje, Viyana hastane 
ziyaret elmlttlr. 



Hün<d Falküır"Oerrn 
A1rasunda a a 

ö 
Her adımda f11e birkaç kişi 

ım,tı, neticede torbam da or · 
adan yokoldu ve ben bu hır 
ızlık.tım ktml mae'ul tutacağımı 

IJyloden Aclr kaldJm! Beş da· 
cucahk bir yol üzerinde Çıd· 
. bed'lerdeo yalnız yaz tıııneel 

c nim fakft torbamla meşgul 
1ldulu! 
e Çalının eşyilmın kıymeti Ki 
e..bımı okumak lütfünde bnlu 
canlara da malum olduğu tıze · 
1~. azdı. Bonuo için fazla ı!ı · 
Yılmadım! Eger, belkemerlme 
•erlden bağlı olan param ça· 
eneaydı, ~üphesiz çok sıkıla· 
1:1ktım, 
• Ayol gönde öğle vakti, Ganj 
0ehrloln eahlllnde bulunuyor· 
8om. SabUlerde benim gibi 
rlrçok seyirciler vardı. Birden· 
~re nehirden ıcı, acı sesler 
"uyuldu: İki adam muhakkak 

I ] oğulmak üzere idi. Sahiller· 
! en beşon kişi soyunarak nehre 

ı tıldılar. Fakat tam seslerin 
1 1 !ldlğl vere varacakları sırada, 
ı 1 erhardtan bu defa da bir ka· 

ı ın feryadı işitildi. Nehirde bir 
ı c laştır başladı. 

~~ Bu tela~ araeındo, _ sahilde 
l ç beş kf~I pe' da oldu ve ne· 

1 
;re insani bir maksatla atılan· 
rın elbleelerlnl topladılar ve 

ı ', ı&tılar. 
~ Nehirde boğnlor gibi hare 

et edenler, eabllden loeanlyet· 
1, ıırver adamların elblııelerinl 
1 ııranlar Çııdrabed'lerlo bir kıs· 
ı, ıındao başka kimseler değil· 

'g !rdl! 
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ı, ndUler dinden neler beklerler? 
1 ı Benana'te bolanao lnsaDlarıo 

'kçoğo yabancıdır ve bir müd· 

1 ı 't içlo, btlhaeea ibadet için 
1 11 mukaddes eehre gelmişler· 
I · lr. Bunlar arasında birkaç bin 

lometrelik mesafeden gelen· 

it r de vardır. Banlar•D hepsinin 
: ı ıraya gelmelerinde bir mık· 

ıı dı mevcultor: Kimisi güııah· 
lrdır, kimisi fenalık yapmıştır, 

ı misi de bir hacet peşlndedh! 
I • Bnnl ar arasında cidden tn: 
• t ıf, cidden çf rkln ve iğrenç 

ıı 1 ıolar da VArdu: 

11 Blrgüo, bir mabed yanında 

ı r r karı ve koca gördftm, yan· 
f rında bf r de gebe eşek vardı. 

- t mali Blndletan'dan, haftalarca 
• 

1 ı köyden köye konarak yürü· 

1 • ek suretlle gelmişlerdi. Karı 

11 • ~ kocamn bu ziyaret sebepleri 

1 
1 ıkkındakl görüşmelerini do· 
!anca. ilk hamlede ı tendım, 

1rlere geçtim. Halbuki, bu su· 
ı tle utanmakta haksız idim. 

c ı r ak.ıu BlndtilerJn adet ve ah· 

1 1 klarını htlmfyenler için bu 
hı • 'obr:veredeu çok hicap duy. 
ı ı ı lak yetinde bir harekettir. 

ı 1 ~vce, eşeğin doğuracağı sıpa · 
~ ' n babası olduğa vehmine 

1 t ıpılmış ve... Borada bu veh· 

, ı ~ 'nden kurtulmak letıımektedlr! 

1 'ı aamaf ih, bu karı ve kocanın 
, ı inci ve daha mühim bir me· 
~ 1 [ klerı tar: Eşekten doğacak 
l J t sıpamıdır, yokea... Bir ço· 

1 

1 
1 k? Bono da bir Brehmec 

ı i ndilerloe öğretecek! Bu karı 
~ 1 kocanın senelerdeobed ço· 

, t kları olmamıştı. Eh.. Eşek· 

• t 'il de olsa, btr çocuğa hüsnü· 

1 l bule hazır idiler? 
ı Hlndll'lerde garib bir merak 
• • rdı; mutlaka bir çocak sahibi 
1 mak isterler, bunun için bir 

c 1 ca, çocuk sahihi olouceya 

1 dar tekrar evlenebilir! Fakat 
ı .odan e nel Brahmenler., mü· 

Faik Şemseddin Beı:.lioğlu 

racaııt, onlarm arzu ve tavsiye · 
ledni yerine getirmek lbımdır. 

Benarese vıırdığımın ancak 
üçü.:ıcü güoü kencllmde küçilk 

bJr ümtd basıl olabildi. 
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Ümid kapısının eşiğinde ... 
Korku ve teessdr -Evet hü· 

yük bir teessür le mabedin gc 
niş ve mermel' merdivenlerini 
çıktım, mermer b!r ealondan 
geçerek mabede girdim. 

Bo Blsesvar mabedi hakkın· 
da bütün duyduklarım ve hu· 
Uio olrndukleum, gördüklerim 

karşısında bla hiç kaldı. Ma· 
bedin haşmet n zenginliği, bii· 

yii.klüğü . manzarası cidden akıl· 
Jara hayret verecek derecede 
idi. Mabedin asıl ibadet kısmı 
büyük blı kubbe altına toplan 
mış esrarla bir yerdi. Borasını 

tarif milmküo değildir. Hey· 
keller, acayip şekilli putlar ve 
büyük mumlar. birçok sfisltl 
sütunlar ... 

Dipte büyfik ve çok sllelft, 
çok kalıo ve lmvvetll bir kapı 
vardı. Bu kapıdıın mabedin en 
mukaddes ve en mahrem ye· 

rlne geçlllrdl.. Buraya yaban· 
cılar, halk ve Hindu sımf la 

rındao hiçbir klmee giremez ve 
horası muayyen btrkaç Breh 
menin girebileceği btr yer idil 

Yanlarda birçok kapılar daha 
vardı; hanlardan bazısı açık ve 

umuma mahsus ve bazısı da 
kapalı, mahremdi! 

Mahrem kapıların açılması 

hosoei bir makanlzme ve ştf. 

reye ıabtdt. Bonon için bu 
kapılardan her hangi bir kim· 
eenio geçmesine de lmkıio yok· 

tu. Bununla beraber, herkese 
mahsus kupılarda herkes tara· 
fıodan açılıb kapanılamazdı; 

bunlar da hoeust bir makanfzma 
ile ve görünmez ellerle idare 
edilir. M oayyen ve lıizımoldogu 
saatte bir kapının kendiliğinden 
harekete geçerek kapandığı 

veya açıldığı görtılü.rda. 

Kıpılarau böylece otomatik 
hareketi, Hl ndll'lerce bir nevi 
mucize ve ruhaniyet eser) ad 
dedUir! 

Mabedin tam ortaeında kur· 

hanlara maksuıı yer vardı. Ve 
bonon öoiınde çok biiydk bir 

Buda heykeli vudı. Bonon da 

hemen yamnda Sıva'nm Saoe· 
mi bulunuyordu. Ayni kftyilk· 
lükte bir de KAbl Sanemi göze 
çarpıyordu. 

Mabedin birçok yerlerinde 
ikinci ve ftçilncft derecede ma· 
butların Sanemlerl de vardı. 

Bunlar, burada, Siva ve Kıibl 
heykellerJne nlsbetle pek kfiçilk 

fakat eair mezhepler St1oemle· 
rlne göre, gene pek büyük 
idiler. 

Sanemlerln bir kıemı ağaçtan, 
bir kıemı taştan ve bir kısmı da 
kırmızı bakırdan mamdl idiler. 
Ve bilhassa kurban yeri başJD· 
dakl çok büyôk Bude heykeli, 
kırmızı bakırdan, gözleri kıy· 

metli taşlardan idi. 
Bfttftn mabut Sanemlerl en 

çirkin ve yerine korkunç Bil · 

ratlara göre yapılmıo bir kısmı 
do acalp ve esatiri hayvanlar 
oekllnde idi. 
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Brahmenler karşısında 

Mebedln haşmet ve vahşeti, 

Sanemlerlu btlyilkUlk acıılpllğl 

ve daha binlerce bedi ve garlb 
şeyltır karş1B1nda saatlerce ve 
bOyilk bir hayret içinde kaldım. 

- Sona Var -

ltalva. llabeş .. 
Haı"h1. __ ..,...~ ..... ---

- Başturnfı 1 ci sayfada -
Gheralıa C("phelerlndekl çello 
çarpışmalıtr devam 6dlyor. 

Takaze nehri yakınında bü· 
yftk bir muharebenin vuku· 
buldoğu söyl-..nlyor. 

Asmua 5 (A.A) - Halen 
doğu Afrlkasında cephede ça· 
lışan ltal yan hçlslntn yekun o 
45 bindir. 7000 işçi gerek 
mnkavelelerl bhtiğl ve gerek 
ıkHmle imtizaç edemedlklerln· 

den It.-lya'ya dönmüşlerdir. 

Londra 5 (A.A) - Royter 
ajansınm muhtelif aytarlarındon 
gelen hırb haberlerinin hula 
sası dır: 

Tlğre'de: Diln Ttğre'de bit· 
dirilen Habeş mnkebll ıaarru 

henüz başlamamıştır. Mueahld· 
ler honan başlayacağına inan· 

makta mütereddlttlrler. Zira 
Aemara'cfao gelen telgraflar 
ltttlyan'ların yO.rOmekte olan 
Habeş kovvetlerlol · kuvvetll 

hombard1manlar ve mltralyözlii 
hava bücucıları ile kırmak 

için tedbirler ald1kJarmı bHdi· 
rllme\:tedir. ltıılyen'iar bugün 

bir kaç f IJo ile bu neviden 
bombardıman yapmışlar, Ha· 
beş'ler mühim zayiat ve\'mlş · 

lerdh:. Bir çok tayyareler diğer 
Habeş konetlertnl aramaya 
çıkmışllr. Bel' halde Habeş 
konetlerl çok ağır ilerlemek· 
tedu. Ve ileri hareketi devam 
ettiği takdirde ordunun kısmı 

küllisi ltalyan hatları önüne 
bir kaç günden evvel varama· 
yac&ktır. 

Royter'ln Adigrat'takt aytıırı, 

Habeş'lerln şimalde mukabil 

taarıoza geçeceği haberlnln, 
nihayet Babeş'lerle boy ölçü· 
şehllmek için sabırsızlanan ltal· 
yan kıteatı tarafından sevinçle 
karşılaodığmı bildlrmekte'11r. 

Makalle, 6 ( Radyo) - lm · 
partorou Des!lye cepbeafne gel· 
mosl Gzerlne cephe, büyük 
kuvvetlerle takviye edilmiştir: 

Gelen takviye kıtaatı arssmda 

Rae Kunduto'nun da ordusu 
vardır. 

Roma, 6 (Radyo) - Tem• 
blyen'dekl ltalyao kıtaatı tak· 
viye edilmiş ve yeniden bazı 

letlhkıimat tesis edilmiştir. 

Adla Ahaba, 6 (A.A) - Sa 
ray çevenlerlnde söylenildiğine 

göre, Desslye'de bulunan im· 
pıuator yakında ıakib edilecek 

tapya mıulii hakkında kuman. 

danlarla görüşmek Ozere şimal 

cephesine gidecektir. 
Desslye, 6 (A.A) - 10 İtal. 

yaa tayyaresi bu sabah saat 
8,30 da Deselye'yl bombardıman 

etmiştir. Bombardımandan son. 
ra, 20 İtalyan tayyaresi daha 
~ehrln üzerinden uçmuştur. 

İtalyan ıayyar9leıi Vellabt'ın 
saray1Da bombalar atm•şlardır. 

Sarayda oturan imparator; az. 
kalsm bombaların tesirine ma. 

ruz kalacaktı. 

Bo bombardımanda 18 kişi 

ölmüş, 80 kişi yaralanmıeur. 

Habeş hftkt1metl; Kızılhaç lşa. 

relloi taşıyan Amerikan hasta. 
nesine de bomba atıldığını btl. 
dlrmekttıdir. İmparator hasta· 
nede yaralıları ziyaret etmiştir. 

İstanbul, 6 (özel) - llalyan 
tayyareleal, ffabeş imparatora· 
nmı bulunmakta olduğu Dessiye 

cephesini bombardıman etmiş· 

!erdir. Bu borubardımaoda hayli 
nasarat ika edllmı, ise de im· 

parat<Jra blr zıırar olmamıştır. 

Adls Ababa 1 6 (A.A} - Sa· 
ray çe \'enle tinde, haUhoıırdıı 

Desale'Je bulunmakta olan im 

paratorun askeri kumaodaoları 

ile mustakbel tablyeler hakkın · 

da gör6şmek üzere şlmel çep· 

hesine gideceği söylenmektedir. 

s.o. ~ I-I.ABE~ 
TELEFON TEtGRAt" ve TELSiZJ.E 

lngiliz DışıBakanının Söylevi Karşısında] 
. ~ h 

-·-~ •l 

Mussolini'nin Daha ~lutedilane 021 
llaa 

M. 
Hareket Etmesi Lazımdır 

----------------------.. ----------------------~ 
Bedin 6 (Radyo) - Alman 

matbuatı, Str Samuel Hoar'ın 

nutkunu ehemmiy*'tle tetk.Jk 

etmektedirler. Morgen Poet1 

Kreycea Çıytong gazeteel: 
- Nutuk sulh namma lrnd 

Alman Komüoistleri 
Bremen Vapurunu Berhava Etmek 

için Suikasd Hazırlamışlar .• 
Nevyork, ti (Radyo) - Nevyork zabıtas•, Alman Bremen va· 

puronun gelmesi dolayısllt; komO.olsllerln hazırl11dıkları büyük 
nümayiş ve suikasd hezırlıklarmı meydana çıkarmıştır. 

Komnnletlerln vaporu berhava için tertibat aldıkları da anlıı 

şılmıştır. 

Nevyork, 6 (Radyo) - Zabltaya gönderilen imzasız bir mek· 
topta Bremen adındaki Alinan vapurunun yoluna bomba konul 

mak fatenlldlğl haber verilmektedir. Sahil muhafazasına meneob 
gemilerle zabıla emrindeki vapurlar Alman gemhlne refıklt ede· 
ceklerdlr. 

••• 
ltalya - Fransa 

edilmiştir. Nııtok her noktaıun-. 
da sulhu müdafaa etmeğe ça• 
bşmaktadır. 

Oeoiektedlr. ~ l 
Berltner Çayıuog gazelfısl de= r6l 

,_1_ b lllaı 
- Sinyor Mossollni IUD u 

bı . 
nutuk kar~uıında daha aıut ... dl· be, 

lan" hareket etmesi lıizımdır. '' 

Demektedir. ~ 
Parla 6 (Radyo) - Slr Sa· 

muel Hoar'ın avam kamaraeın• t l 
ki ııon nutku Parie'te iyi teıılr :' 
husule getlrmlotlr. 

Ba nutuk, Habeıılstao'a ol· ,4 rı 
doğu gibi ltalya'ya da sulhu ~ı 
arayan devletlerin ne gibi bir ~~ 
ılyaeeı peşinde k~etnklannı r~ 
gösterecektir. I 

İki mohaeım devlet, inatla· d 
rından ve ısrarlarından feda· 
karbğı kabul euflderl takdirde tll 
enlhnn temini mümktln Plı· '• 
bilecektir. ~ 

Italya, Tunus Hududuna Asker Sev· ltalya'da 
kettiğini Yalanlıyor. iane Derci . 

İstanbul, 6 (özei) - ltalya'nın Trabuluegarh • Tunns huda. Devam Ediyor 
dona yeniden iki fuka asker gönderdi ğl haberi eri, Franea'da 
heyecan uyandırmıştır. Kraliçe 

İtalyaı hükumeti bu iki fırkanın, Trablosgarb . Ton us hududa y nzOğ Qnft Vermiş 
mukannen kuvvetleri olduğunu ve lüzum üzerine alındtkları ıark Roma, 6 (Radyo) _ İtalya 

tşlı 

d 
t 

hududundan şimdi geri ve yerlerine iade edUdUderlol bildirmektedir. kraUçesi, nişan yiizftğıftnft fone .•. ~ 

1 1 
komitesine ve:rmlş ve bGtün ngi iz Donanmasının İtalyan kadınlıuınm, ayn• ha· tı 
rekeue bulunmalarına aoayak hı 

8 1 d .,,,,, M olmoetur. 
aş 8 ıgı anevra.. Berllner Tageblat gazetesi, 

CebelOttarık, 5 (A.A) - Anavatan flloııona mensnb harb kru· 
vazörlerl ile torpido mohrfpterl bu Hbah ekzerelz yapmak üzre 
hareket etmişlerdir. Hood ve Renevn krnvaY.örlerl Mader adasını 

ziyaret edecekler ve bu ayın 151ııde Cebelüftarıka gfdeceklerdl.r. 
Londra, 5 (A.A) - Cebelfittarık'ta demirli bnlonao İngiliz 

donanmHımn en mfthlm kıewı Atlas denizinde manevralar yap· 

mak il.zere denize açılmıştır. Söylendlğloe göre bu kareketln 
klC1bir siyasal ehemmiyeti yoktur. 

• •• 
japonlar 9 Devlet Misakını Bozma
dık Diyorlar. Çin'in Protestos11 

Loodra 6 (Radyo) - Deniz konferansana lştld.k edecek olan 
Amerika deJegesl bu sabah boraya gelmlolerdir. 

Tokyo 6 (Radyo) - Japon Dış işleri Bakanhğı namına eöz 
söylemeğe salahiyettar bir zat bir ~örllşme esnasında demiştir ki: 

- 9 Devlet misakı başladığı ıarlhtenberl h!ç bir tesiri olma· 
mışllr. Japonya'nın iddiası; bu misakın uzak şarkla değl~mlo olen 
doruma oymadığı merkezindedir. 

Amerika dış işleri bakanı M. HoU'un bo mee'ele etnfında 

söyledfklerlnf n eski şeylerin alelade tekerrüründen başka blrşey 
olmadığını bildirmiştir. 

Londra, 6 (Rıtdyo)- Çin hükftmetl; Jeponyanın 9 devlet HDlaş· 

mHını bozduğu hakkında Milletler cemiyetine mdracaatta hu· 

luomuş, 931 ıseneelndekl vaziyetin tekerrür etmemesine çalışıl· 

maemı lstemJetlr. 

• •• 
Yunanistan'da Kral ve Liberaller. 
İstanbul, 6 (Özel)- Yunan Liberal partisi lideri, M. Sofalls, 

Kral lldnei Yorgi ile yapmış olduğu mülikat hakkında gazete· 
lere hiçbir beyanatta bulunmamış, sadece: 

- Kralın bana söylediği sözleri matbuata vermeğl biç mova· 
fık görmtıyorumI Yalmz Kralın bana samimi hissiyatını ve arzu· 
larını sarih olarak tevdi ettiğini sôyllyeblllrlm. Kral, Yooao vıh· 
delini, memlekeıto eO.kuo ve asayışım temine çalıımaktadır. 

Demiştir. .. .. . . 
Afrika'dan Dönen ltalyan 
ltalyan Amelesi. Gönüllüleri .. 

Roma, 6 (Radoo) - Doğa 

Afrlklli'sından fi bin 11mele İtal · 
ya'ya dl)nmüljtÜr. Bunların bir 
kHmıoın kontratoları bltmlı,, 

bir kısmı dıa hava lie imtizaç 

edememiştir. 

' 

Napolt, 6 (Radyo) - Brezilya 
ve Arjıntln'den gelen 270 hal· 
yau talim görmek üzere kışlaya 
eeykedtlwlşlerdir. Bonlar. talim· 
den sonra Afrlka'yı ganderlle· 

ceklerdtr. 

İtalyan kralı ile Ailesinin, 
Moeeollnl'nln hareketini taklh 
ettiklerini yazıyor. c 

Roma, 6 (Radyo) - İtal· ~ 
ya'mn Llyon konsoloslu~o. iki ~ 
kilo altın toplamıştır. j 

LAhl, 6 (Radyo) - Amster· 
dam ve Roterdam İtalyan te• 
beaeı, bir miktar altınla 30 

bin liret toplamışlar ve komi· 

teye gönderml~lerdlr. 

Bu Mtttahassıs 
Nereye Gidiyor? 

Roma, 6 (Radyo) - FJoıoa 

alimi mensoblarından bir zat 
bogilD Atlna'ya gitmiştir. Bu 

zat seyahatinin gayesi , ve ne· 
reye gideceği hakkında gazete· 
lere beyanatta bulunmaktan 
çekinmiştir. 

M. Eden';u· 
Avam Kamara
sındaki Sözleri .• 

Londra, 6 (Radyo) - M. 
Fden avam kııımarasıoda ıun· 

ları söylemiştir: 

- ltalya'ya ihracatın ya!ak 

edilmesi demek, ltalya'nın yap· 
lığı ihracatın dörtte dçftnftn 
kaybolması demektir. 

lngiliz-Alman 
Dostluğu .. 

Londra, 6 ( A. A) - Lord 
Mouut Temple İngiliz· Alm4o 
dostluk cemlyeılnln tertip enlgl 
bfr toplantıda bir eAylev veres· 
rek; Alman milleti ile lnglllz 
milleti araaındald doısılakıan 

daha mOkemmel daha faydab 

hlrtey tasavvur etmedlAlnl söy 
lemlştlr. 

lt4 
l 

r. 
~ 



Haheşistan'da Taht ~faceraları Çal'da 
u Genç Ras Seyyum'un ()111 ve ( ;n .. Tahiat Mnsait, 

Haftalık Piyasa Vaziyeti. Oış Pi,,as~da_ 
._ ,. .•. • , Mabsullerımız. 

zel Kızı ile Neden EvJeııdi? Halk Çalışkandır, Üzümı - Grçrn haha bor· 7 34 6 9,47 
&ada 7,47 l çuval ve 77 torba 8 1,378 10

1
3::1 

~~~------------~~~ Adlı·Ababa, (Parla Solr mo mını bu on dokuz yaııodıki 
- la.birinden) - Malum olduğu bundın Oç sene evvel llae 
l laere Babeı barba üç cebheye 

._ilktir: 

1 - Akaum · Adua · Adlgrad 
lllal cebhesf; 

2 - ANıla'dı ıark cebbesl; 
8 - ltalyan eomallelndeld 
Dub c~bheel. 

• • • 
BogOnlerde ltalyanların çok 

yak bf r taarruzuna hedef 

11 lacağı ~u netle tahmin edil 

kte olan ıark cebhesl, Ha· 

la· 

ya 

t veliahdı prens Aefa. VoBBe 
b kumandaeı ahmda bulun 

tadır. 

Jlane SelAelye He ID"parato 

Mınen'tn ilk oğlu olan 

genç prens, resmen veltabd 
Q edtlmlı ve resmen Mardaz 
re rfttbeıl kendisine veril · 

tir. Bu unvan "bfttftn ras 

ı aıkeri ve malki tefennku 
raı .. demektir. 

Prenıı Aafa henftz 19 yaşın 
r. lmpuatoron ikinci o~lu 

az 12 yaıında o>doğa hal 
Barar doka, Ra11 Mokonen 

•anını haizdir. 

Prenıı Asfa, lmparıtorlçe Ma· 
'in oğlu olmak itibariyle 

nlerde ölen 11bık: lmpara· 

Lljl Ya11o'nuo ikinci ve 

k imparator "ve sabık Vol 
krala,. Mlkaelln de toruna . 

otludur. Bu sebeple Ha· 
ıtan'ın en mOhlm ayaleıle· 

' deo olan Vollo krallığını da 
lllaktadır. 

• • • 
n ~reneio henth 19 yaııoda 

r· 
e· 
o 
ı. 

• 

•• 
d 

• 

~unu elJyledlk; eu vaziyete 

prenılo hayatı, Hıbeı ta 
in en mGıkftl bir devreıl 

bentier bıılıyor demektir. 

genç prens, en mftıktıl 

•rlı, Habeı y•nnıoın ada· 
olmağa hasırlanıyor. 

•had ( Menaf il Aliye) na· 

ANADOLU ____ , __ _ 
CWıldk Siyual Guete 

Sahip Te Baıyazganı 
llaydar Rii§dii ÖKTEM 
'11nt n91riyat Te yası ioleri 
lllflddrd: Hamdi Nüzhet 
th111eıi: • 
lırnir İkinci Beyler ıokağı 
llalk Partiai binaaı içinde 
~af: tamir .. ANADOLU 
fon: 2776 .. Poıta kutuıo 405 ... 

ABONE ŞERAİTİ: 
1200, Alu aylığı 100, Oç 
ıylıgı 500 kuruıtur. 
cı memleketler için eenelik. 

•bone ficı:ed 27 liradır. 
lleryerde 5 Kuruıtur. -geçmiı nüshalar 25 k.uruıtur 

.\DOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Romarıı: No. 61 

birden g<>zlerlnl 
le doğruldu. l<'akat ba 

1D bir lJIGden farkı yoktu! 

rkl ağzından bir hayret 
olaun çıkmamıeta. 

la bir daha ve daha mu 
it ıesle: 
~lkol! 
t. 
itle, bu hltab, genç kadın· 
'bı1n bir tesir haıule ge· 
biraz canlandı; fakat bir· 

tlQ bir yeisle; 

~lkol mG?. Hayır.. Ben 

Prens Asfa 

Seyyom'un kızlle (Sly11i bir 

evlenme) yapmak mecburiye 
tinde kalmıştır! Bu kadın, Ras 

Seyyum'on rakibi Dej11 Gebre 

Sellıfye'den dul kalmış, fakat 

Babeştan'ıo eo gilzel bir ka 
dınıdır. 

Bu siyasi izdivaç, Ment"llk'ln 
hakiki sQl4lesinden olan R111 

Seyyurn'oo Habeş tahtı iiıerln 
deki iddialarına nihayet ver· 
mittir. Ve, prens Asfa kendi· 

sinden fazlaca yaşlı olan bu ka· 
dınla evlenmek soretlle kendi 
etol memleketinin snkön ve 

l11tf kbıll namıoa feda etmiş 

buluomaktadır. 

• • • 
Prens Asfa, mftlAylm ve mu· 

ole bir gençtir; hadlaeler, bu 

genel henilz bir kral olıcık 

şekilde "ıeeğa,, etrolş değildir. 

Bunun için milstıkbel Babet 

imparatoru bugiloden kat't 
bir seciye tasavvur ve tealaloe 

lmkAo yoktur. DOne kadar 

Hray nazırının emrine tabi 

olan prenı, bugan bir cebhe 
~umındanı olmakla beraber 

Rsı KHaa'nm emri altındadır! 

Vilcud hlbarlle orta boylu; 

gftzel, dinç bir delikanlıdır. 

G~zlerl her Habeşli gibi iri, 

siyah ve parlaktır. Zeki oldu· 

ğooa eftphe, kimsenin hakkı 

değildir. 

Bir bıl gibi sert ve haolo 

dfilldlr. Bununla beraber ko 
mındau altında, Ae@ala tevcih 
edecel bir düşman taarrusana 

la.arşı koymak üzere :WO bin 

asker, : O den fazla gt"neral 

vardır! 

~ Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu akşam Baıdurak'ta Sıh 

bat, Kıuantlna'da Eıref, Ke 

mer'de Kemer ve Fırefpaıa'da 
E,re(paoa eczaneleri açıktır. 

7 llirincikanun 935 

Nlkol değilim, ben, c11aı Noel 

Senlnyl'den baoka bir kimse 

değilim! 

- Ya. . Şu halde ılzlo CllBUB 

olduğunuz doğrudur, lJyle mi?. 
Ben buna bir tDrlG lnanıma 
mışlım. Aman yarabbi.. Ne 

dehşet, ne fecaat!. Nlkol. .. Nl· 

kol!. 
Genç it.dan bu ismi duyunca, 

baııoı reddeder gibi ealladı ve: 
- Hayır .. Noel, casus Noel 

dlyecelutnlz.. Nlkol bChbGUln 

bııka bir kadındır! 

Dedi. 

Çok iş Görftlebili., ftzGm 1111lmı11ır. 9 4, 167 11, 11 
Çal, (özel) - Denizli Hinin Flaıler 6,5·17 araaındadır. 10 44L 12,53 

Çal llçeıl teıek.k.Qllt bakımın Ctnıl •e vaıaU hlbarlyle fi. 11 728 14,19 
dan pekte yeni değildir. Arasl atler ıöyledlı: 11 46 16,55 
eket"r yerlerde çıplak tepecikler No. Cn•ıl VaaaU F, Bundan baıka boruda gepeo 

ve boz balçıklı faklt mfivbll 5 150 6,60 hafta 6,75 8,75 den 78 çuval 
topraklarla çevrelenmiştir. hfr 1 t6 139 7 ,96 siyah ve 7 8 den 134 çuval 

kısım bölgede mermer •e serl 1 1 raııakl 1111ılmııtır. 
•• , ••••• ıablat •ili• kaplaomıı· Borsa da - incir: - Geçen hafla, me•· 
tar kl bu bôlge loeanl1rı ha· _ @im sonu olmak ır.iinasebeılyle 
yatlırıoı dahı çetin boğuema· -rr incir Qzerlne muamele çok az 

uzO.m Babaları 
larla kazandıklarından daha Y olmuş ve ancak 847 çuval sa 
ha~in VP. serttirler. Fakat bir Ç. Alıcı K. S. K. S. tılmışhr. 

500 F. Solıtrl 10 25 rn 
kelime ile Çal'm sert •e htı Vasati ffat ve cin~ hlbarlyle 

4.21 K. A. Kaz. 11 25 12 
toprakları üzeri .. de duran in 8 5 ' vaziyet elSyledlr: 

L 35 1 r. Debbae 11 25 12 
880 ıar hemen hep denebllece-. 254 Kadı o. Ah. lO 7 ı;. Cinsi Çuval 
k11dar zeki, çalııkau ve cesur· "' 12 25 Sftzme 17 

Vas•li F. 
15 129 D. Ardltl 10 50 13 25 

doı l.r. Toprağan terkibi badldll, Elleme 
112 P. Pacl 10 75 11 60 141 

438 
J 2,18 
8,61 bir kısım Yerlerde klllldlr. Paçal 

106 Vitel ve şdre. 11 11 50 
Husuelle Bıktın ovası denilen Ourda 4 

82 M. j. Tara. 12 25 12 60 7,50 
k1&1m fevkalAde kuvvetli ıla " vadeli 24 7 

le 62 j Koben ıı 50 11 75 3,00 
vlyonlo bir toprak tabakaıi 60 Len Reclyo 

11 50 13 
Buğday: - Geçen bartakt 

<>rıOlmfte ise de yHları kurak· SO lnhleular ldı. 7 50 7 50 
bağday eatıea 5441 çuvaldır. 

lıktan f1ıla nı CUee11lr oloyor. Flatler 7 ,25 8,50 arasındadır. 
30 Ş. Rlsa halef. 12 12 50 

Bonon önGoft almak pek ko 19 Ali molla z. 
12 50 12 50 

4506 çuvalhk Mersin mal· 

taydır. BüyGk menderes bu 2189,5 BogOnka yekti o ları 7 ,25 7 ,50 karuetan 11tıl 
blSlgeyl ihya edebilecek TH· 453649,5 Dankft yekua dığını göre, bnğday f lıtlerlnde 
lyette mftsalt davranmaktadır. 455839 Umum yekti.o sukut vardır. 
Yalnız plAnh olarak lee giriş incir satışları Arpa - Geçl'D hafta 1400 
mek gerektir. çunl arpa 4,75 5.6~5 den ea· 

D f ç l' bil'- Ç. Alıcı K. S. K s lğer tara tan a ın 
74 

Mubtr. alıcı 8 50 · · talmışbr. 5.625 flati 200 çuval 
omam topraklan bağcılı~a fev· 18 Uşak mılıoa mabeaetor. 
kalAde mGealttlr. Do yfizdeo Zahire satı~ları 

Hakla - 28 çuval 
Çal bölgeal tarihi bir bağcı Ç. Cinai K. S. K. S. 

hazır 

ndell 
• mıntakaeı ise d~ filoksera yft· 200 Ton Buğday 7 8 50 5,I25 den, :i4.7 çuval 

h 7 mal da ayni f latten Htılmıştır. 
zftnden bllAbare t•mamlle ma · 1000 Buğday 8 50 
volan bağlar baıOn çahokan 2~0 Arpa 4 75 4. 75 Bakla plyasaaı durgun ve 
Çal'lıların ellle tekrar ihya 2200 P. ç'!klrdek 2 65 2 65 f laılerl daşkilodnr. 
edilmektedir. BogOn hemen 20 Faeulye 10 10 
bal:eız ev yok gibidir. Bağ ye· 65 B. Pımuk 4:1 45 
tletlrmek bnndı bir alkil, bir 4755 Keçi derisi kilo 36 36 

Darılar - 10 çuval kom-

darı 7 ,5 9 dao, 108 çuval mısır 
darı ö,25 den eahlmıotır. 

idealdir. 1 V • · 
Dayak menderes nehrinin Piyasa azıyell 1 

Faeulye - 89 çuval 10,5 . . 
12 den Htılmıotır. 

geçtl~I vadi tabanı da fevkallde Ozam - Dıln Boreada 2189 
mDnblttlr. Buradan kaldmlııaa çuval Gz6m satılmıtllr. 50 ça 
ıebze bDtGn Çal'ıo ihtiyarını T&llık bir parti lıtlıaa "diline, 
karoılfdıktan bıeka luoın ekilen f laller 10,25 • 13,25 ıraııın · 
lahanalar Denizli •e Nazlllı'ye dadır. 

kadar ıftrllmektedlr. incir - 74 çuval 8,50. l~ 
Mendereıten bagGa bu kadar 

istifade edilmekte lae de yarın 
devlet eli n ıermayesl bora 
dın mtlyonluk aranler elde 
edildiği gibi ·belki de~ll mu 

hakkak· Ege bölgesi boradan 

alacağı kunetll ışıkla tarihi 

karanlıklırı boğ ıcaktır. Bo Çıl'· 
lılarca btr ideal ise de ıerma · 
yeslzllk buna engel olmaktadır. 
Fakat bu sefer devlet milhen 
dlslerlofn tetkiki Çal'da yeni 
bir amld ye inan ayandır· 
mıştır. Ve denlmcl hakumetl· 

misin baıarıcı ellnlo borayı 
tem111 ıonsuz kıvançln yarat 

maktadır. 

Baytar Direktörfl 
Bir hıftadınberl rahıt111 bu· 

lanın baytar dlrektörl Adil 

Yergftk iyileşerek ôdnlae bıı · 

l11mıştır. 

- }ı,akaı, benim se•glll NI· 

kol'ilm.. Bu hareketi neden 

yaphnız? .. 
_ Size bundan ne?. Bir 

oyun oynadım ve glJrGyonuna• 
kt kaybeden ben oluyorum! 

Beni arayoreonuz. Değil mi?. 
Şu halde, hiç durmayınız, beni 

hemen tnklf ediniz! .. 
Noel bunları ıöyledlkten eon· 

ra, ciddi ye ceıor bir IHıtla 

ıyağa kalktı. 
Makı, genç kadının kar1111n· 

da, ellerini gftğaG Gzerine çaprut 

koymoı olduğu halde, 
- Evet, dedi. Ben Te be· 

nimle beraber gelen pollı ha· 
raya kadar bu makeatla geldik! 
Berllo'den Kolonya'ya kadar 
tayyare ile ancak ıılzl tevkif 
için geldik!. 

Maka, ağlamağa baılıdı ve: 

- Neden bu hareketi yap· 

den aatılmıetır. 

Batday - Fletlerlnde Ani 
bir teref fa olmaı ve emıalslz 

bir miktar yani 900 ton •e 

bin çuval bu~day aatılmııbr. 
Flatler yakaeldlkçe mıha 

yeat1n hararetlenmesi Te em 
ııalılz bir dereceyi bulmaea bir 

def daha dedltlmlz 'teçhile 
buğday Qzerlode olmaktadır, 

Fleıler 7 · 8,50 dlr. 

Kambiyo 

Alim. Mark 
hterlln 
Fr. Fnngı 
Dolar 
Belga 
ltel yan lireti 
Inlçre fnngı 
Flori o 
K. Çekoslovak 
Avuetur. Şilini 

tınız?. 

Alı o 
öU.2U 

620 
8,28 

79,70 
21,12 

40,62 
85,12 

5,24 
:l3.50 

Diye tekrar ııordn. 

Satı o 
5U.7U 

622 
8,30 

79,35 
21,37 

41,87 
85,45 

5,27 
24 

- Çtınkü YBtıoımı ınlyo 
rom! 

-Ben de ••tanımı ıenrlm •e 
ınlyoram! 

Maka, biraz genç kadına doğru 
t"ğlldl ve yan~ bir Mıle: 

- Fakat, ılal ntanımdan da 
çok ""lyorum! 

Dedi. 

Maka'ın bu ıon sösa ftzerlne 

genç kadın bir çılgın gtbl: 

- Maks!. 
Diye haykırmaktan kendlllnl 

alamadı. Makı'ın boynuaa ••· 
rıldı, ona, ıtddetle atan bibi 
Ozerlnde ııktı. Baeı ozandı, iki 
çift fakat donmut hararetsiz, 

karo dudak birbirine yapışh. 

Noel, 11nkl bir ôlftm buseıl 

nrlyordo! 

Mıkı, bu ıoğuk fakat 11de 

Hububat - 20 çuval nobot 
8, 75 den, 256 çovel aoHm 
14,625 15 den 26 çuval kendir 

tobamo 4,75 den 111tılmıetır. 

Pamuk - 45.46 dan 7 36 
balya birinci h11ır, 46 dan 

150 balya birinci vadeli, 42,5 
dan 400 baly• blrlocl sif lzmlr 

ve 43 den 7 balya ikinci pa· 
mak aatılmııtar. 

2,60.2,70 den 20,250 kilo 
pamuk çekirdeği eatılmıştır. 

Palamut - 365 525 den bin 

646 kental palımot sahlmıştır. 

Zeytlnyığt - • 31,5 dan on 

bin kilo aıra vadeli Htılmıştır. 
Km:oyemloler - 1678 kilo 

iç çevlz 37 .40 dan Htılmıştır. 

Afyon - Afyon Ozerlne bu 
haf ta muamele olmamıştır. 

Iskilip Kaymakaını 
İskilip kaymakamlığına atan 

mıı olan •llAyet mektupçoııu 

Baha Koldao, don şehrimizden 

ayrılmıthr. Mektopçulok vazı . 

fesini hukuk lşltrl dlrektörft 

Dilher Ar~uo ~örmektedir. 

keodlılne mıbsua, en saf buıe 

den eoora: 
- Allahaısmarladık, Nlkol! 

Sizi kurtarıyorum; Allahıısmar· 
ladılı: aevgtllm, hiçbir ıeyden 
korkmıyınııl. 

Dedi. Ve kompartımanın ka· 
pıı1ına yQrftda. 

Nlkol: 

- Allahaıemarladık, Sizi ne 
kadar sevmlotlm!. 

Diyebildi. 

Maka, kapıyı kaparken genç 
kadıoın bu tı6ılerlni doydu, bir 

deli gibi, bir mecruh gibi &1r· 
eıldı. 

Maka, diğer Hgonde komlıer 
Stalling'l buldu ve: 

- Blçblrşey öğrenemedim. 
Maamaflh blrll'kte arıyılım! 

De~. 1 
Ekılaoapel'de tren dudu. Ya· 

nında iki jand1rmı ve arka11n· 

Türkof fae dıı plya11a bak~ın 
da şu haberler gtlmtıılri 

Üıam - Londra boraa11ındıı 
50 kilo 800 gramlık l:pgUiı 
ölçQ Oı:erJao Tark ilzOmlerl 

To . 7 petln 35 · 50 vıdcılt 

25 · 46 Yunaıı Kandlyn No. S 
pe~tn 42 · 59 vadeli 22 · 44 
Kallforolya tomıon pe~iu :J6 38 
vadeli 25 nılfirel peşlu 36 "• 
deli 24 Avur.ıuralya yeni mal 
4 2 · fıO eski mel 35 han pttlQ 
2(i 36 v11dcli 16·23 şUindlr. 

Hamburg plyaHeıoda: Türll, 
Or.fimlerl No 7 pı>şlo 14 150 
sekiz 15, 9 J 6 T. lirvıı Yuna o 
K:mdiye No. ;~ vadeli 1fi·:l2 

( ilorindir Kıı llt'orofya tomıon 

pe~ln 5,85 nıılÜfel J>t'tİo 5 80 
dolardır, lrao ptfln 33 3~ ti· 
liodir. Hu I i tlıır 100 kilo için 
cif Bımburg'rnr. 

Jnclr - Londra bora11ındaı 
Türkiye genuln natürel peıln 

33 vadeli 24 ekt"leıon 4 crovn 

peoln 50 vad,.ll 4 6 beş crouvo 

peein 55 udt:lf 49 altı crovn 

p«'şln 60 vadeli 53 yedi crovo 

preio 65 vaddl 58 olllndJr. 

Bamburg boreaaında: Tc1r 

kiye genulo pe~in 24 vaddl 14: 
T. llrHı. 

Pamuk - Ltverpol hona· 

eında: Amerikan ve Mııın pa · 
m~kları için 45:1,50 gramlık 

luglllz Jilıreel baeıoa penı ve 
deslm olarak Amerika K. e••el 

ü,4 7 mırt 44 trmmuz 35 Mı· 
sır Sakalarldia K. evvel 9,45 
eubat l o. ı o mayıs 9,86 ığoe 
tos 70 Upp,.r K. evv,.l 7 ,65 

eubat 63 maya J 

46 deslmdlr. 

56 temmuz 

Ne ryork borııaeında: Kantar 

başına Sakalaridle K. sırnl açıhı 

16,62 kapaoıe 16,70 mart 
16,03 . 16,11 mayıs 15,88 
ı. saol 15.05 · 15, 11 a@monl 

K. evvel 13,89 · 13,91 şubat 

13,70 · 13,79 nlııın 13,64 13, 75 
Mıııır ıallarlıldlr. 

Buğday - L\verpol boraaıın· 

dı: Antröpo dıeında teslim ear· 
tile n nrgUerl satıcıya alt 
olmak lzere 100 luglltz llb· 

nal başına K . 
5,08 3,4 mayn 

llodir· 

e"vel 
5,0 

6 mart 

3,4' ,ı 

öğretmenlerin 

Raporları .. 
Öğretmenlerden b1ıılarının 

()zel dokıorlardan rapor alarak 
mezunl yet için knltnr direk· 
törlüğOne gönderdikleri gôrftl · 

mü~tür. Diln dlrekıôrlllkten 

bfttün mek eplere göndrrllen 

bir bildirimde memurlar kana· 
nu mucibince bu gibi raporla· 
rıo reemlğ doktorlardan •lın· 

m111 llizım gellliğlol tılldlrmiştlr. 

da da Makı ile Stalllog bulnııan 

bir hudud komherl 1:ent kadı· 

nıo önnode durdu, eellmh· 

yırak: 

- LGtfeo paaaportunuzu göı · 

terlr mlıılnlz?. 

Dedi. 

Genç kadın pasaportunu 0&1t· 

tı; Maki, komlıere yaklaotı, ku· 
lağıoa: 

- Ailemizin 11ml111i doıtla · 

rmdındır. • 
Dedi. 
Komiser paeaportu tetkike 

bile lGzum görmeden geri verdi, 
ve hftrmetle eelatmhyarak: 

- TeşekkGr ederim Mat 
mazel! 

Dedi. 
Genç kadın, keodlılne boka· 

dar yardım eden Makı'a teıek· 

kar için baktı; fakat Maki 

- Sona Yarın -· 



.. 

....... __ _ 
Ve lnlıisarlar 
Bakanlığında 

f eni Teşkilat. 
Kamutayın, bu devrenin baş 

Jarıuda kabul Nllğl gümrük 
we loblearlar hakanlığı teşkilıit 

1'anununuo rathlkatıne bakon 
Jıkça başianıldığını yazmıı,ıtık. 

Baknnlık yeni kanunun tatbiki 
fçln bir proğr1:1m bazırlarmş ve 

1enl tayinleri yii\eek tasdike 
geçlrnıl~tlr. Programın teasları 

ve tayinleri ~uolardır. 

ı - ~825 ııayılı teşkilat 
kanunun muvakkat maddesine 
göre yeni kadro 3 oy içinde 
yava~ yavaş tatbik edllecektfr 

2 - Şf mdlllk merkezde 
Ekonomi, Dtilr fşltrl şııbelerf 
kurulmuş ve Ietanbul, Zongul 
dak gilmrilklerlnln kadroları 
kovvetlendlrllml,tlr. Bir taraf· 
tın ılınacak tahsJeatla ve diğer 

taraftan yapılacak ıuarrof tarla 
ıeşkilAt ilç ayda tedricen ta· 
mamleoacaktır. 

3 - Yeni tayinlerin başlı · 
caları şunlardır: İzmir başmQ 
llftrQ Sami Pankoğlonun Trab· 

zon başmftdilrlüğOne, Ietanbol 
ba9mftdOrfl Seyfettin Aydın'ın 

da hmlr Gnmrfik başmftdilr· 
lftğQoe tayinleri ydkeek tasdike 
ıunolmnştor. 

Samsun ve Urla 

lftlı:.lerl lAğvedUerek 
çnrllmlştlr. 

başmiidOr· 

mildftrhlğe 

Samsan mOdOrlOğQne Trab· 
ıon BıemüdOrQ Sallm. 

İstanbul İthılAt gümrüğü mft 

dtırlOğt\ne Galata İ ıhalAt nıü · 
dOrQ Memduh. 

Galata ltha14t gftmrQğft mü• 
dftrliığüne Galata lthelAt mü· 
dOr muavini Methi. 

Galatı lhalAt gümrilğü mua 
vlnlJklerloe tetkik miidOr wu· 

a Ylol Adil Erözdeo ve Galata 
gftmrftğft baş muayene memura 
Niyazi. 

Tetkik mftddr muulnllkle· 
rlne mftfettlş Ri1fdll Erkuş ve 
mftfettle Yurdıkol. 

lıtaubol tıtıe işleri mddilr· 
lGğDoe Galata yolcu Hloo mil· 
dQrft Enver. 

Galata yolcu etlon aıildtlr· 
lGğGne Aokarı gOmrOlı:. md 
dGddrü Cevad .. 

Ankara gftmrüğü mftdür ve· 

kllllğlne muayene memuru Mft· 
nlr, Urfa mOdftrlüğftne Mersin 
lthılAt gilmrQğü mtıdora Feyzi, 

Martin ithalAt gftmrüğüne mü· 
dtırlügiloe lsııobul dahili tlca 
ret gftmrQgG mildftr(l İhaan 

,2 ve 20 komprimelik ambalaılarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime· 
&-•...,;; 

Urla Tahaffuzhane~i MUdürlüğOn
den: 

Urla tahafluzhaneslndekl elektlrik tesleahnın ana hatları fize 
rinde gösterllectk mahallere sekiz çift paratoner yıptırılacakhr. 

A Paratoner teal8atının tahnılnl bedeli 500 liradır. 

B Şartnam118i Urla tıhaffuzhıoeel ruadilrlDğilnde o lop 
hergQn göriUeblllr. 
Eksiltme 21,blrlnclkAnoo,93:> cumartesi günQ e11t 14 le 
Urla tabaf fuıhaneslnde komisyon tarafmdan yapıla 

cakhr. 
D - Ekıılllme açık olacaktır. 

E - Muvakkat teminat 37 Ura 50 koru!Jtur. 
F - Ekslltmlye glreceklerln peyler eQrillmlye başlamadan ev. 

vel tamlnatlarını yatırmaları ve ellerinde bu gibi işlerle 
ihtisas Hhlbl olduklarına dair komisyona kanaat verici 
nealk bulundurmaları lbımdır. 7 l O 13 1 Ü ~925 

Seferihisar MalmüdürlüğOnden: 
Mevkll Ctoıl Metre Mu. Muhammen kıy. No. 

Çolak lbrahlm arsı 896 30 74 .. .. » 120 15 38 .. " dam 30 36 
" " lrl!I 272 12 35 
» .. » 900 28 34 
» .. » 300 17 31 

" N » 320 12 32 
Yukarıda cinai ve me'fkllerl yazıla emvaller mGbadll romlar· 

dan metruk olup mülkiyetleri 81tılmalı:. Qzere 3, 11,935 tarihinde 

mfizayedeye konulmuş ise de ıon olarak 29,11,935 tarihinde 

toplanan komisyonda 8ftr(llen peylerln hıddl liytk gôrGlmeme· 

sinden mQzayed~nln bir ay maddede ve pazarlık euretile l!ltalma· 

8ına karar verilmiş oldoğondın ıoa gftn olın 29,12,935 gaon 

taliplerin mıllye dairesine gelmeleri illa olunur. 3935 

Habeşistan 
lngiltere'den istik· 
raz Mı Akdediyor? 

latanbul 6 (Radyo) - Habeş 
hdkumetlnlo Amertka'dan bir 

lıtınbol dahili ticaret mü 

dftrlftğllne mdfettlş Cemil İmer 
tayin edllmlılerdir. milyon Sterllog istikraz lçlnNev· 

1§.ııı!!!P-~Z!!""'-a•h!!""'-ı-l•alllmll!d!"'a---!§l!!!!Mı yorkun petrol şlrketlerlle mftza. 

•-------------~-- kereye @lrfıtlğl hakkındaki ha· 
ikisi de tutuldu. berlerl blldlrmletim: 

Arabhae.rn mevkllnde Ttırk· 

oğlu eokağ1Dd1 Osmao1D evini 

ıoyan İzzet ve SCUtıymın tutul 
muıtur. 

Hırsızlık: 

Çukurçeşmede Değirmen PO· 

bğındı Glrld'll Cemal oğlu 

Hilseyi'oln cebinden 41 Ura 
parasını çalan Hfteeylo oğlu 

Ali suç iletil tutulmu~tur. 

tlırsızlı~ı ki rn ) aprntş: 
A&aosörde 9 eylıll sokeğında 

83 eıyılı Paklze'nln evinden 
eşya çaldığı anlaşılao bu evde 
ktrııcı Mehmed· oğlu Ztya tu· 
tutmuştur. 

Karısını dövmıiş: 

Hundan başka, Habeş hakli · 

meti lnglltere'den Htm ıldığı 
eUAh ve mühimmat bedelleri · 

ota tediyesine haaredllwek üze· 

re londra'dan da mühim bir 
istikraz ıkd~tmektedlr. 

Kutuluk 
Kereste Yetişmiyor 

Ankara, - Bu yıl lzmlr'den 
fizQm ve incir geçen eeoelern 

göre daha çnk ihraç edlidlğlo 
den, kutuluk kcreete yetişme· 

mekte ve teclmerleıimiz epeyc~ 

tukantı c;rkmf'kte idiler. İlglli 
dayreler Romanya'dao kutuluk 

kereste hhalioe blu vererek 
bonon önüne geçmek lçlo ıc<l· 

bir nlmaktadır. 

Tahmin bedeli 5~4 80 lira 25 kuruş olen 408ü6i kilo ekmek: 
13 blrtocl kioon 935 tarihine rastlıyan cuma günü 8881 )..4. de 
kasmıpaşada denfz maıbaaaı karşısmdakl komisyon bloaeıoda ka· 
pah zarf usulü ile eluıUt m~ğe konacakur. Ekmeğin tahmini f (. 

ati 14 kuruş 31 santimdir. ı~teklllu bn gün komisyonda eert
namryl görebilirler. ve ~Wt kuruş. vernek alabtllrler. Muvakkat 

ıeminat 417 4 lira 1 kuruştur. Ekelltmeğe gireceklerin teklif 
mektublarlle kanuni belızf'lerlnl muayyen e111t1en bir saat evvel 
komlııyon reisli~lnc vnmelerl. 7 4 71 381 <> 27 2 7 •l 2 

bmlr l inci icra M. dan: 

Bayan hüsoQyeolo emlAk ve 
eytam bıofuesndau ödünç 111 · 
dığı paraya mukabil bankaya 
ipotek ey ledlğl iz mirde e8naf 
!Jeyhl mıhalleeloin karanlık 
sokağındı 30·32 No. ve 12 taj 
No. evfn kapısıodan gfrllloce 
bir hayat fizerlnde solda iki 
oda, üst kalla ayol şekilde iki 
oda, ıokeğa nazır bir balkon 
ve bodrum kataoda bir guaul 
hıoe ve sokağa nazır iki kiler, 
avlu tarafında bir mottiak bir 

helA ve bunların ftsU\nde bir 
taraça bir helA ve dal bir hah · 
çeyl ve halkapınar soyunu ha· 
'fldlr. 3000 Un kıymetli 

bu evin mtılldyetl açık ar· 
tarma aoretlle n 844 nn· 
marala Emlik ve Eytam ban· 
k111 kanunu mucibince bir de· 
fayı mıheue olmak şartlle ar· 

tırmaaı 22 1 936 çarşamba gil· 
od "8Ht 11 de lzmlrde hilku· 
met konağındaki 1 locl icra 
cJalreılnde yapılmak ilzere 30 

gQn mQddetle eatılıAa konuldu. 
Bu artırma netlceelnde eatış 

bedeli tahmin olunan kıymetin 
yüzde yetmiahetlnl bulursa en 

çok artıranı lhaleıl yapılacak· 
tır. Aksi takdirde 2280 nomı· 
rala kaouoa göre eallş geri hı· 
nlulacaktar. Satış peşin para ile 
olup müşteriden yalnız yQzde 

lldbuçuk dellAllye masrafa ah· 
nır. lşb11 gıyrJ menkul Clze· 
rinde her hangi bir eekllde 
hık tıleblnde buluoanlar elle· 
rlndekl resmi vesaik ile bir-

likte yirmi gQn zarfında lımlr 

Uocl lcra8ını mGracaatları lbım · 
dır. Akel halde hakları tıpa elci· 

lince malum olmadıkça pıylıe· 
madan hariç kalırlar. 5 1·1936 
tarihinden itibaren şartname 

herke1e ıçıktır. Talip olınların 
yilzde yedlbuçok teminat akçası 

veya milli bir banka itibar 
mektubu ve 34 · 27 dosya DD· 

maraslle fzmlr 1 inci lcrı me 
murluğooa mdracaatlcrt llAn 
olunur. H. le. No. 352 

NımazgAbta l\lornbane eoka· 
~andı oturan Ali oğlu Fevzi 
ile karısı Binnaz arasında ge· 

çtmslıllk yllzündeu kavga çık· 

mıe, Feul karısım dövmne n 

hafif surelle yaralımışhr. 
A~pek ısırmış: 

kızı 25 yaşlarında Fahrlye'yl 

HAmld oğlu Ahmed'lo köpeği 

eol kalç1&ındandın ısırmışhr. 
IK Q]lilUf 

N.~A 
~ o 11 ıu ıı-" 

\ 

MeralnU'den geçen Bahaeddin 

K8peğln kuduz olduğundan tüp· 

edllme~tedlr. Köpek total· 

mnetor . 
1 &ircac.l ~ANKA~I ' 

Müzayede ile 
Fevkalade Satı 

B KAnunuenel pazar 

eabahleyln saat onda Kı 
kı'dı Kemalpııı caddeıl 

banka ıokağındı 11 nn 

hıoede maruf ıftccarlardaa 

kırcı Bay Hafı• Mehmed' 

fe•kalAde zarif ve nAdfde 
bilyeler mOzayede euretlle 
lacakrar. logiltz mamulAtı 
yeni bir halde iki adr.t 
buçuk klı,ıiUk kesme iki dl 

karyola ve somyıl11n, ı 

btrbuçulr lılıutk bir adf:ı 

direkli hemn broos k 
ve müdnver tkl klşillk 

karyola vııı 10myeef, maal 
vlzden mamut IOlu n D 

kabarıma büfe, kıre n 

tatil yem"k maeaları, l&k 
ler, ~ayet eık bronz m 

hasır ltakımı yı~h boya 
tar, japon masası, 161u ka 

lıı.ınepe takımları, davar 
Ce•fzdeo mımtll zarif ve n 

kıblne, madeni yeıU me 

orta maıısı, yeni bir hılde 
Roe semaverleri, madeni 

ve şamdınlıkları, Avrapa 

mdlitandan kamıe kaae 

kımı, lftke dnar ıynalar 
dide telemeli perdeler ve 
utorlar, elektlrlk ve p 

ıbajurları, emeıll gôrDI 

Çin ve Japon vısolara ve 

porslen Hsol1r, Çta ta 

nzolırı n madeni 

yeni bir halde 9 patçı IA 

kadifeli kanepe tıkımı, 

kıt'ada para kaeaıı, oyma 

mHaları, Anupı mamulAt 

huırh ve tıplılı lake 

şem8lyellk, Hert1ke mım 

30 ıreın murabbıında bir 

hılı ve hpartı, Gôrdôı 

rtle bir çift Sıvaı yol hı 

aeccıdeleri ve aalr birçok 

nef lae mtlzıyede aaretlle 

lıcaktar. Saııı petladlr. 
kaçırmayınız. 

TGrk mClsıyede J 
mDdlrlyetl 

Telefon No. 

Gnmrnk Memur! 
Ankara - Glmrlk 

hlıarlar Bıkaohğı, lnhl 

ve muhafaza genel komi 

h~a mDıteını olmak lıe~ 
kanhğa bağla dayreler ı:u 

!arının tahsil derecelerld 

zfleye bııladıldarı tarihi ~ 
dakları yer ve tarihi de 1 
eden bir kıdem Uıeıi h11d 

ve bunu baıtırolııtır. ıJ 
teye göre lahll!lrlır ve mat 

genel kumandınhAı hariç 

tlzere Bakanlığa bağlı r# 

taun ııyııı 1815 tir. 

ı.mır ahkamı eahılye 
hukuk mahkemeıioden: 

Jzmlrde değlrmenda~ı /O 
Ali Rıza soka~ıadı 22 •hi 
evde öl6 pideci Emine o 
çok kıymetli ve kıyme ile 

eeyaaa 17.12·935 ıala gtl haı 
11 de açık artırma eore it 
tılıcalı:.tır. Alacılıun b~eu 
gftnDnde h11ar bolonm• d 

IAo olooor. 3 r•' 
- tel 

Oolnraltede Döçe "1 

(Muavin Profeeôr) ~IU 

Dr. A. Safittr 
Ağız ve Diş He~ 

Haetalua hergilo 6AIJ 
eonra baku. 

.t.tiW1 caddeli t4{et 
Aııbnı apartmaaı 2 l_..t 

Telgraf • ı ST AN 
Telefon : 4 

ı 
J 



Kömürünüzü 

Edvar Conson 
f 

fi. Ha1efinden Alınız 
•• 

Olivier ve Şnre
kiisı Limited Va

pur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
Londra ve Holl Hatta 

11 BULGARIAN,. nporo ilk 
kloonda gelip 2 ilk kAnunı 
kadar Londra ve Holl için 
yok alacaktır. 

»GRODNO" nporo 20 ilk 
klnuoda Londra, Boll ve An · 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCHE LEV ANTE LlNIE 
,.MACEDONtAw npuro ha· 

len lfmınımızda olup Anver1, 
Rotterdam, Hamborg n Bre· 
men için ynk almaktadır. 

0 ISERLOBN,, ... pnra 9 B. 
el kAnonda bekleniyor IS 8. 
el klouna kadar Aonre, Rot· 
terdam, Hamborg n Bremen 

S.yfa 7 ,, 

Muallim Doktor 

A. Hulôsi Alala 
iç h11talıkları mGtehueııı 

Şamlı sokak No. 20 
Telefon 2180 

.. Rx:CHANGE,. vapuru 20 
el ktnunda bekleniyor, Nor. 
folk ve Nevyork için yak ala 
caktar. 

ikinci Kordon No. 88 Ticaret Odası Karşısında 

Türk Antrasötfi 
Semti Kok 

veraten tahliye edip ayal za· 
manda Londra ve Hull içi• 
yftk alacaktır. 

için yok alacaklar. 
11AKKA 11 nporu 23 b. el 

klnunda bekleniyor, 26 b. el 
kAnuna kadar Anver1, Rotter· 
dam, Bamburg •e Bremen için 
yak alacaktır. 

"ExlLONA,. yaparu 26 bal 
kinuada bekleniyor, Botton •• 
Nevyork için yak alacaktır. 

ARMEMENT H. SCBULDT 
HAMBUG 

DngöDöz Kok 
DngüDDz Antırasütn 

En Ucuz Fiat. 

· Ll verpool Battı 
"ROUMELIYAN,, vapuru 1 ilk 

kAnunda Ltverpol n Svanıe· 
dan gelip tahliyede buluna· 
caktır. 

"FLAM1NIAN.. vapuru 23 
ilk kAaonda Llverpol ve Snn· 
eeadan gelip tahliyede boluna 
caktır. 

DEUTSCBE LEV ANTE L1 ~IE 
MILOS vapura 16 Uk ki· 

nunda Bamburg •te Bremen· 
den gelip tahliyede buluna· 
cıktır. 

AMFRIKAN ExPOT LINES· 
0 ExA.RCH" nparo 12 b.cl 

kinuoda bekleniyor Boııon, 

Norfolk ve Nevyork için yClk 
•lacakltr. 

"ExAMELlA11 vrporu 17 8. 
el kAnunda bekleniyor, Nev· 
york için yftk alacaktır. 

"TROYBURG,. yepara 4 b. 
el kAnonda bekltnlyor. An•en. 
Rotterdam ve Bamburg lçla 
yak alacaktır. 

JOBNSTON V ARREN 
LINES-Ll VERPOL 

0 JESSMORE,, vapuru l' 
el klnunda bekleniyor, LIHr• 
pul ve An•eraten yak çıkanp 
Bulgulıtan •e Romanya Umu· 
larına ytlk alacaklar. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

için ylk alacaktır. 

Balık Yağı Akşehir Banl{ası -
0 ULYSSES,, .. puro elynm 

limanımızda olup Annre, Rot· 
ıerdam, Amıterdam •e Hım · 

burg Umanları için yftk ala . 
caktır. 

tııERVICE MARlTlM ROUMA 
.. PELEŞ,. npora 18·1 lacl 

kAnunda gelip .ı 9· 1 lacl ki· 
nanda Malta, Cenne, Martllya 

'" 8•raelonaya hareket ede· 
cektlr. Yolcu n yClk alır. 

llt 

Norveçya'nın Halis Mo . 
rirıa Balık Yagıdır. Şer· 

beı Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süzülmüştür. -Blrtclk Sıtıt Yeri 

BAŞDURAK 

Hamdi N Uzhet 

-·--Dzmnr şubesi 
ikinci Kordonda Bona civanndaki kendi biuasında 

TELEFON: !2383 ---·---HertOrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapıhr. 
Vadeeizlere % 4 

e SIHHAT Mevduat Şartları• Alh ay vad«=liye % 5 
• Bir 1tme vadeliıe % 6 faiz verilir. 

--------ECZANESi Zahire, isim, incir, pamuk, yapak, afyon veealre komlayoncolalu yapılır. Mallar geldi· 

aad 
6ıe~ . 

r rıJ ', 
lert~ 
hl .ı 
de 
ha11~ 
. d 
ma 

.. ad., eahlplerlne en mdsald oenltle nanı Hrlllr. 

I 
.ı . 

Yeni çıkan çifte ispiralli 
MET ALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambalar emsallerine nisbeten yihde 

:W daha az sarj iyatlıdırlar. Bunu ay sonun· 

da ödeyeceğiniz ilk fatura ile kolayca anlr
yacaksınız. 

Mehmed Tevfik 
Elektlrlk, telefon malzeme depoıu ve 

Slemeaı fabrikaları mftmeıılll 

P~temalcılar 77 • 79 Telef on 3332 

• ı1e eniz Levazım Satınalma Komjs. 
a: 
aı• /onundan: 

22 ıhmlo bedeli 26268 lira 97 kuroı olan 67933 kilo sığır, 
O ktlo koyun, 12171 kllo kozu eti 9 birinci kloun 935 ta · 
e reıtlayen pızarteal ganft aeat 14 de Kaeımpaıada deniz 

ga l>aaaa karıııındekl komlıyon blna1lnda kapah zarf uııola ile 
are itmeye konacaktar. Koyun etinin t•hmln edilen f latı 34, 111 

b 
etinin 29 ve kozu etinin 40 kuro,ıur.İıteklller bergan komlıı· 

m• 
3 dı fHtnameyl gôrebllller ve 131 kuruı vererek alıblllrler. 

ıkkat teminat 1970 llra 17 kurueıur. Ekelltmlye glrtcekle 

teklif mektupfarlle kanurıi belgelerlnt moayy*'n llHlten bir 

enl komlıyon relıllğlne vermeleri. 7260 3783 22 27 2 7 

ayyare Piyangosu 
2 el kt"tlde ( i 1) lcl k•aon 
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A. Kemal Tonay --~-~ ~a1~!!m~ıdıY.~~~~e~!~~~~~•d•• 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğın hastalıklar itibaren herhangi bir kıymetle mftbadele nııtaeı olarak kalla· 

mfltehassısı ~- nılmıy•cığı n bunun btltfına hareket edenler hakkında da takt· 
Bumıhane iıtaeyonu kaqııındaki dibek 10bk bapnda SO aayı• 5 bat yapıl•cağı 2257 No. lı kanon mucibince llAn edtlmltti. 

'" Ye muayenehaneeinde ubah ıaat 8 dan akf&m ıaat 6 ı kadar 5 
llanm kabul eder. 5 MGddetln hitamına az bir zamın kalmıı olmaemı mebni hal· 
Mtlncaat eden haıtalara yapalma11 lbımgelen aair tahliltt Te := kımızın elinde mevcut bulun•n eıkl gtımGt paraların gerek nrgl 

ekopik muayeneleri ile •eremli haıtaları yapılmuuıa cevaı gö- 5 borçlarına tediye edilmek ve ~erekııe llto olunan f lıtler aserla· 
ı.....-..ıını. Pnomotorake muayenohaneeindo muntasamaa yıpahr. S den ıebdil ettirilmek için maleandıklarına mQrıcHl etmeleri 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Telefon: 4116 lllllllllllİİ telmtr llAn olnnor. 3 5 7 8624·387 6 

"BERMES., nporu 8 2 inci 
klnandı beklenmekle olup ya· 
kuoü tabUye ettlkttn ıonra 

Bargae, V arnı n Klhtence 11 · 
mantarı için yak alıcaktor. 

"0RESTES,, 16·1 inci kA 
nundı gelip 20 1 inci kanonda 
Annn, Ronerdam, Amıterdam 
Ye Hambarg llmınları için 
yak alacaktır. 

SV ENSKA ORIENT LINIEN 
11 GOTLAND11 mot0r6 Uma· 

nımııda olup Rotlerdam, Ham · 
Gurh, Danimarka •e Baltık 
llmauları tela yGk alacaktır. 

"ERLAND., motôr6 14·1 
inci kAaunda beklenmekte 
olup Hotterdam, Bambarg, 
Danimarka ve Baltık llmınları 

NIPPON YUSSEN KAISBA 
.. TOYOBASBl .. npora 1'· 

1 inci kADunda bekleamekıe 

olup ytlkGn6 tahliyeden IOD• 

ra on dokoı birinci kananda 
Y okobama, Oaakı Ye Şaahay 
Mojl Umanları için ylk ala· 
caktır. 

İltndakl gellt gldft tarihleri· 
le navlunlarda.ki de,Sıtkllkler· 

den acente meı'allyet bbal 
etmes. 

Fula tafıllAt için ikinci 
Kordon'dı Tahmil n TahUye 
blaeeı arkuıada FntelU Spereo 
•apar acentahgına maı.c.aı 

edllmeal rica oloaar· 
Tele. 200' · 2005 · 2665 

Devlet Demiryollarından: 
Atığıda yaıılı gayri menkuller 18,12,635 çarıamba gGa6 uat 

15 te Ismlr Alıancakta 8 inci lıletme blnaıında açık artırma 
oıala ile ayrı ayra tıo ıent için kiraya verilecektir. 

hteklllerlo ııağıdakl miktarda muvakkat temlnıt Yermelerl 
ve işe glrmeğe kanuni mınllerl bulonuıadı~ıaa dılr beyanname· 
lerle koml91ona mf&ncaıtlırı IAlımcbr. 

Şarlnameler Alıancakta komlıyondan par1111 ılınır. 

Mevkii Clnıl Muhammen ao te· Munkket 

Iımlr · kemeri 
ıeprclk klğıt · 

hıne caddeıl. 

« " 

nelik kira bedeli teminat 

34 No. kahve· 
hane n mClı · 

temllltı. 

28 No. delk· 
kin . 

Ltn K. Lln K.. 
500 37 50 

180 13 50 
7 11 3902 

10,12,935 tarihinden itibaren Aydın hattında tqıaacık fl'8la · 
ıeılerla beher ton kllometrealnden 3,30 karat aaldlye Gereli 
alanec•khr. TdıllAt lıtHyoolardao alın•blllr. 7 10 12 3917 

;;; l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H1111111111111111111 

i Dr. Zekai Tarakçı 1 
i Merkez hastanesi Dahiliye Mfltehassısı 1 
S ikinci Beyler ıokağı Tark mGıayede aalona lttlıallnde § 
5 numara 45. llulalarını ôğleden ıoora 15 den 18 e kadar a 
§ kabul rder. TELEFON: 9806 5E 

;;; 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111\ll lll IHllllHlllllltl 
Kuşadası MalmndorlilğOndeo: 

M•hal· Me•kli Claıl No. M. kıymeti Men· M. pey Mtltte• 
Lln huı Lln mlltb 

Yalı IO· MH de· 14,16 850 128 M.M. 64 Tabtaal depo 
kagı. po e '. fnbnl S o8 

1 aofa mat· 
bak bir taraca 
bir helA. 

.. .. MeğaH 12 300 119 .. 23 
Yukarıda neafı yazıh Yonenhlardaa metıtlk binalar açık art· 

tırma için nrllecek pey akçeleri gayri mabadll bonom olınk 
kabul edilecektir. Ve bfıdell lbaleııln nakden •eya ihale tarihin· 
den itibaren 15 ,ıa Adındı peıln tediye edilmek prtlle m6· 
•yedeye konulmaıtar. Abcılenn 11 kAaunaenel 985 larlhhıde 

K11t11clul malmldlrllllae mllncuaları. 3931 



M ..,,.. " Yirmi betlncl yıl 
No. 6392 1 

Cumartesi 
7 

Dün Sabah 
Sinop'ta Büyük Bir Yangın 

Oldu .. 
Blrioclk&nun l 9:l5 

......................................................................................................................................... 1111r 

lngiliz Dış Bakanının utku, M. Mussolini'yi Uzlaşmay 
r. Fakat ümidler Azdı 

lngiltere Kralının utku önemli Tesir Yaptı. Fransa'daki Dahili Vaziyet, Uzlaşma Gayretlerini Boşa 
Çıkaracak Gibi Gözükmektedir, Vaziyet Bir iki Gone Kadar Aydınlanacaktır! 

'---------------------------------------~----------------------------------------------------------~----------'l Parla 6 (Radyo) - Fıanaa . 

nın dahili elyıaetl ftzerlndeld 
eadlşeler harici eJyaeet etrafao · 
dald meealyl mtışktıl&ta dGşftr· 

meiue •e İtaly.a . Habet mil· 
ıelllh lhtllAfınao balllat gaç. 
leıtirmektedlr. 

M. Lnal Slr Samuel Hoar'ın 
Cumıırteıt gtınkü mftlak.ahna 
baAlooan Omhler hakidir. UO· 
tGo mee'ele ltalya'aıo • bu hu· 
ıullakl hatlı hareketi ile ooıe· 

kfzler komhestolo mokarrera 
ıma bağlıdır. 

Roma' da, Fransız sefiri Kont 
Şambroo, Iralya Dış I~l,.r B•· 
kanı M. Suviç tardıoda ı kı · 

bul edllmlştlr. 

Bundan sonra, M. Surlç Jo. 
glltere'olu Roma sefiri M. 
Erik Duromınd•, da kabul 
etmiştir. Comarteet g6od •o· 
kubolacak Lnal - Boar mGIA 

perlerJolo noktıi nHarlıra be 
nGz tdlf edllml, değildir. Bo· 
aun için Laval ·Hoar mOIAkatı· 

ua tam bir uzlıtm,. 

verllemlyecektlr. 
formfllG 

Londra'da vaziyet beoQz 
ilmldbahı garnlmemektedlr. Ma 
ımaf lb Slr Samuel Uoar'•n 
nutku, M. Mussolio''yl uılı, 

mıya davet teJAkkl edilmekte 
dlr, Buna rağmen, ıarfedllen 

mesainin neticesiz mf'ttai oldıı· 

ğu kana1tl bük\loı sftrmekttdlr. 
ltalya, uluslar ıosyetf'~f. Il•b"'~I 

yapmııtar. Romada ıimdlkl bal· 
de, Partı•te Jngillz·Franıız eki· 

perlerlnlo mualıtne dtkkıt 

edllmektedfr. 
Roma•da en mGıbet bUfee, 

Akdeaflden 6 lngllla harb te· 
fioeılnlo çekildiği rhayetl ad 
df'dtlmektedir. Hu mftıbet hA 
dlafln ancak ıulbu lemin edecek 
bldiıelerdlr. 

Ancak bu tedbiri teıl 
bırakabilecek olın n mll'eı 

cemlyeıl Gyeel olmıyın dnl 
terin nılyetl ıydınlıblmalıdır 

1oglllz dıı bıbna ıaylnl 
ıôyle devam etmlttlr: 

- M. Mu11olfnl'ye n la 
yanlara bir kere daha bit 
edfyorum. halya lngillı mGa 
ıebetlnl lh141 etmek letemiyoru 
M. Mu11ollo••otn nzlyetlnl 
faolıt rt>jlmlol taramak ta lı 

mlyoru111. Uabe11 anlıtmazl 
tf'mH t>den Sfr Samuf'l Oou, berıaraf, AYrupa •e tark'ıa ç 
Jngillz bakumt'llalo bir .a• aorluklar •ad1r ... 

Loodrı, 6 (Radyo)- OOokft 
eöylevlode M111r mee'eleelne 

yasHı vOcuda getlrmt1k Gar-re I d 
m amnuu edecek bir ~ur,,t' t ,.s b .oo ra 6 (Radvo) - Jo...t 

• " • 
1 üıün partll~r nıDmt'8•illnlndea ' J ~· 

viye bulunması \'Ok mfı~kil dıt bakanı Sir Samod Uo 
terdı.k iıp f'df'('~k btr komlıyoa bu •ectı u(aLatlodM maıte 

adıfedllmrktedlr. tbd d.. d 11n .. b " • ., " • ıoı ufOD of) Ou .,, u SJrvao Sltar'la berabl'r Parlı 
Samuel Hoar, logillz ve rıun foglhue'nln Muur'da bir 

mGteYflCClhf'n hareket eımloı 
Fıaoeız efya8i mt!baf iıtofn ııulbu tnnel yasası \.Qcuda •eıhUa.e ~ı S 1 H ., r amue oar, yarın (Baga 
ıemlo için her fırsattan isti ıine muhalif olduiu hakkın F 

dakl tddtaları red ve cerh ede raaeız batbakanı M. Ply 
fıde etllklerlol Vf! hiçbir za Lnattlı uzun mOddet konu 
man boo durmadıklarını füri ctğlul aôylemlotlr. cak ve mGtıkaaı11ların 
ıflrerek Mua ollol'nlo Joglıtz' lnglllz hftk.tlmetlH M11tr uu tetkik edecektir. 
lerlo ltalıan'lara kartı bası mee'elf'tlnl Mısır milletine kartı p ( 

kah cihan ılyasetlola mlbnrlol eempatlılal lıbat edecek t1arda arlı 6 . A.A) -
teokll etmektedir. mıoe emtller bf'eledlğl hak nanrı ltlbuı almakıodır. Str gazeteleri Slr Samael Hoar' 

Avam kamaruında okunıo kıodakl telakldlerlnlo çok yıolıo Sımuel Hoar Habet mr-ı'eleelae ortadaki gerginliğin kellnı~ıa 
k k d 1 oldu~onu eôylemlş vt: kuvvetli yeni bir leaahGrl n H 
ralın aut u a nz yete oıft geçerek, zecri tedbirlerin ltylkl Lıval •arOtmetlnla çoL l•I 

hl 1 l bir halya'DJa sulh için her h ı d " • J m tea ı er yap11111tar. veç 1 e ıatblk e ilmekte ve batlaagıcı teltkld ettikleri 0 

1 k L zaman lılzım o:doğuou da bil ili ı · ı ı ı ha oglllz kor en of lal yO ıea. m et er cemıyet Gye et D kuau mOlald bir lllretle teı 
memurlarından Slr Vaa•ller de dlrmlttlr. nzlfelerlnl llyıklle yapmakta etmektedirler. 
Slr Samuel Boar'Ja birlikte Nutkun bllhaua, ıulh fçln oldaklarıaı ı3yltyerek demlı · Bu gaseaeler, bu aaıok 
Pariı•e gidecek ve Parlı'te bir· loglltere'nln göıterdltl Habl tir ki: hılya'ya ald olan bamın 1 
kıç goa kalacak ve mOzakera yete dair olan kısmı ııyım - "Petrol Qıeriae amlt11rgo clereCl9 açık ve doltane ö 
ha devamını temin edecek ve dikkattir; loglltere, hılya•dık.l konulma11 meı•eteılnde lngtltere lbtln etmekte ol•upnu 
ltılyı, Almaaya-lnglltere H, sultefebbGmlerl inle lı;ln bili Qzerlne dOıecek v111feyl yap•· bu ıöalel'la at1 ... ı bJue 
Fraa11 arHında da berri ve çıhımıktıdır. caktır. Bu ambargo meı'eleıl dnet H gerglnlltl luleJe 
bnıf kunetlerln tahdidi itini Sımoel Boar: .;: Yukarıda!lngiliz kralı, aıağıcla Frnnsı:: cumur başkanı.. prellllp ltlbarUe mllletltler ce· oılıtmayı temlee mataf 
de mOukere edecektir. - Bla ne fışlıt rejimini itlerine karıımak istiyoruz. De· Slr Samuel Hoar'ın bu not · lmlyetl ıarafından kabul edllmif hareket mahiyedade baJaad 

Parlııekl Iaglllı·Fransıı eki· yıkmak, ne Italya'oın dablH mittir. ku Roma'da malule teılrler bulunmaktadır. ğaııu ya•maktadırler. ................................................................................................................................................................................ ~ ....................................................................................... ~ ......... ~ ................... ~ ............................. . 
Taymi8 Gazetesi de Gayretler Boştur, Diyor S<O>lfil Dakö ka: 

Çemberlayn, Habeşistan'ı Himaye Et
miyoruz,Mussolini'ninŞahsı ile de Uğ 
raşmıyoruz, Feragat Lazımdır, Dedi. 

"Luıl - Boır mOl&kıta Ye 
eolh için ıırfedllea meHI, ne· 
tlculı metal camleeladt>ndlr. 
Sulhun temini için elde edile· 
cr.k herhangi bir fıreatı ihmal 
etmt>k cılz df'Alldlr.,, 

Ormektedlr. 
P1rls 6 (Radyo) - Slr Sa 

muel Hoar'ın nutkundan 11onr1, 
Slr Oeten Çemberlıyn dı bir 
aoıuk Irat etmlotlr. 

Bu nutukta slyıPi nzlyet 
kı@aca tetkik edildik.ten ıoan, 
mOllylm bir Uade ile İtalya · 
Babeı lbtllAfındaa bahsetmlı ve: 

- Cihan ef kiranı lıgal eden 
bu lhtlllftı ltalya gibi Bıbe · 

ıl&&ın da' fedaklrJık etmelidir. 

Beriki muhHım devlet, meta 
lebatıodaa mftblm şekilde ferı 
gıt göstermelidirler ki, eulh 
için loglltere ve Franıa•oaa 
meHlılnl teebll eımlı oleoolar. 

• Uluılır soeyetealn'o veya 
bazı Avrupa devletlerinin Hı 

beılııan'ı himaye ettikleri ka 
nHh doğru dl'~lldlr. 

"lngllıere de~letl, Muuollnl· 
ala eahıı ile uğr11mıktan çok 
ouktır. Aradıgımı•, hukuku 
ammenin mllletler an&Jndı yeni 
bir uıulle temin 'e ııkvlyeeldlr. 

"Zecıt tedbirlerin mevkii tat· 
blke konmuındaa ılyıde moa 
Uhane ve idllAne mlaakerelerlo 
devamını ıaraftarıs. :ı> 

M. Piyer Laval, üçüncü Defa 
rak Itimad Reyi Aldı. 

Ola 

Fransa P arlameııtosu, Bugün 1Tarihi Bir Celse Yap 
ve Cemiyetler Mes'elesini de Ualletmi~ Oldu. 

Para, 6 (Radyo) - Fransız 

parlamentoeu bagftn toplanma, 
ve cemiyetler meı'eleılnin mG 
zıkereılne dnam etmltılr. V11· 
lyet, dGnka gtlrGltOlO celıenln 
ablne olarak ıama . 

men bııkalaımııtı. Eneli, eakl 
mobarlbler teıkll&tsnı menıub 
saylav M. (lberteg1r) eGz al· 
mıı ya kOf'üye gelerek ııanlırı 

ıöylemt,ıir: 

- Eekl muharipler tetkUAtı 
aleyhine çok agır ıGıler .ay. 
lenmlttlr. Ben de bu tetklllta 

-ceAlm: Cemlyetleihı ılllh tat•· 
mıları, kaanaıoadar. Mademki 
Fraılla'da ea boyak. kunet kı 
aundur, bu kanuna ltHt etmek 
llAlmlı lhımdır. Şu halde, ce. 
mlyetlerden eilthları kaldırahm 

n bundan ıonra ordu ve ubııa 
menıublolnd~n baıka ordu dit. 
hı ıaııyaaları hudod clıtına ala 

hm, met'ele blllln! 
Sayluın bu aômlerl (BrHo) 

ndalarUe kartılanmıı Ye par· 
IAmentoda derhal bııka bir 
hna baelamııtır. Donun Qse. 
rlae Baıbakaa M. Lnal, olur· 
doğu yerden: 

b•kanı ile çok mlblm it 
l9ln koaa..,.ıam. Fnma' 
bulundutu naılk Hdyet içi• 
dah• iyi çalı .. bllmekllglm 1 

bagOnkG hareketlerle ~' 
kunet nrdlnlı. Heplalse Fr~ 
t• adına teeekkOr ederim. 

Ba eeaıda parlamento baık 
- İtimat, itimat diye b 

rıyorda. Banan laerlne rey 
•erllmep batlaadı Ye içi 
defa olank LaHI kabin 
229 rey muhalife karı• t 
rar 351 reyle itimat nrlldl. 
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G. Graçyani ve Habeş'ler 
menıub olduğum için ıayleaen 
eazlere cevıb •ermek lıterlm. 
Dlyoraunuı ki; bıık.anımıı mi 
ralay (Delar<'k), hGkdmet rG 
eeaıll., ve iktidar mevkllnde 
bulonınlarla eıkı mOnaeebıtta 
bulunuyor. 

- P1rlAmenıonon konet 
n eeref ini yGkeelttlnb. 

Istanbul Gaze
telerinin Neşriy 

Gençleri Kızdırdı. 
l11aabal, 6 ( Ôıel) - j 

glnet Galataıaray maçında y 
lan teubOrat dolıyıılle gH 
lerla yııdıkları, ıalebttyl 

derece luıdırmıtt1r. 

h 

M. Çember/ayrı karısile berabPr 

Londra 6 (Radyo) - Tay· 
mlı gaseteel, avam kamaraaıada 
lıad edilen nnınklar Ye ban· 
ların Roma'dıkl teılrlerladen 

~derekı .... 

Vehih Paşa, Trahlus Mllslftmanlarının Bu Ge· 
nerale Cellôd Dediklerini Söyledi .• 

1ıtanbol, 6 (ôz~I) - Babeolıtın'da cenob cepbeılode bulunan 
g11ete muhabirini. General Graçyıal ıleyhlue Hıbeş'lerln eomıll 
Ye Gallas Maılamın Ye mecnsllrrl ara&1oda yıptakları propığıu· 

dalardan bahıetmektedlrler. 
Blıut Vehlb Paıı, general Graçyanraın Trabloıgarb Maılft. 

maolın araıında "Celltd" lımlle yadedlldiglnl ınylemlıtlr. Bu 
propaganda, lal•m nya Mecusi Habeı ıebaaııaıa İtalyın'lıra lltl· 
ukaaı m6kemmel ıar.slte IDIDI olmaıtar. 

Baobıboımız, M. Şotan ve 
diğer baebakaolar zama_.ıada da 
bQtln hıknmet rlcalile da· 
ima konueuyorda. Şimdi M. 
LHal'ltı neden konuım1111n. 
A'kadıılar, beyhude yorulmı· 

yalım, hepimiz, Franaa lçla ça· 
htıyoraı. Slıe blrteJ teklif ede· 

Diye bagırda. 

Bundan aonra Soıyallal par· 
tlıl B111kana M. Blam, Koma 
nlıtler adını M. Torea ıaı ıGy . 

lemloler Ye mGıyö (lbertegar) 
ın ıôyledlklerlne lttlrAk ettik· 
ferini beyan etmlılerdlr. Bunan 
Qserlne Batbakan M. LaYal 
klrıOye gelmlt n ıaaluı lliJ· 
lemlıtlr: 

- Y arıa laglltere dıt ltl•rl 

Ba buıaıta ileri giden (T 
g11eteal aleyblacle bir Mff 
yıpılmuı lbdmallae biti ı 
taea terdbıt ıbamıttır, 

t 


