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uı iasdcıların Muhaliemesine Dün M. Alber Saro, Yeni Ka-
öğleden Sonra Devam Edildi. bineyi Teşkil Etmeyi 

Kabul Eylemiştir . . 
'fnrk · Sov yet Dostluğu 

'l'Ork · Sovyet dostluğu yalnız 
gftnfto polltlk11101 •e yıloız 
rnaddi l'Sıııılara dayının birşey 
de~lldlr. Ooun başlangıcı mil 
lellerln bnıon hayaılaranda çok 
12 te adnf edecrklerl en tarihi 
ve en önemli bir zomnoa rast· 
lnr. O ıualard temeli tılan 
bu dostluk o j?Ooden bugüne 
lndar geçl'!n z man tçlndP. biç 

hlr nıAnleya nAramıkeızıo in 
kleaf etmiş ve her IOrlü veılle 
lıırden istifade ederek kuvvet 
lf'nnılttlr. 

G«'çeu sene ekeerlel Rus lb 
tlltH robundao ilham almış 

0 'Jet genç re ımlarıoın aer 
gl lol Serglevl'nde ıalı:dlrle eev 
rentk ve gene geçen kış bQyftk 
opera ean'ıtkirlımnı Hılkevl 

ılonlarındı dlnllyerl"k mOıneena 
•utlar Jatadık. Bunlar blılm 
~ltırılarımızda ebedi iz hara· 

rt~~k bnyQk an'at hareketle· 
r. Mllletlerlo hlrlbtrlerlle 

ıııkı bir mGoaaebet ve ilgi kur 
01

1 a1
11'

1
1 için Kahar mOnaeebet · 

er n D ç k h A 0 Oyok: rola Yardır. 
d yrı ayrı tobelere meoıub ol · 
oğn camtHın dehanı ıemıU 

:den Çıyko•tıkt ile Gorkt'nln 
eıtulnt n y1111ını dinleyip 

okodoktın ıonra lnıan o cıml 
•yı daha yakındın nafoz eder 
•e onu dahı iyi ıolar. Biz 
hunu keodlmfıde doyduğumuz 
gibi ıtmıl komtularımııın da 
bu pılkolojlt hlleıl çok iyi te· 
barDı ettlrdlklerlol ıjıoı havı· 
diılerloden anlıyoruz. Ankarı'dı 
hllırh1ırak yollıdığımız n 
rfltk. lnlulAbmın tGrlD nılle· 
erle tablo bıllnde 11ptılanmıı 
~~J:can Te f tklrlerlnl ıııtyan 

kçı 1engln bir ıergl gila · 
lerdenb.rt Moıkon'da 

1 

tethlr 
t.dlhnek.tedlr. 

Doıtlırımııın takdlrleriol ka· 
ıtının b 
h . o ıerglyl dabı geolı 
ıcıaade b lL r 

1 
ı .. kfltleılnlo ziya· 

et 01 temin için mtıddetln hl· 
rıı d b 1 1 uzıtıldı~ını 6ğrenlyo · 
~nı. Blnblr türlü yolduk n 
OtlDınhğa kartı ıadece loaoın 

•erdlAI k unet Te enerji ile 
Y•Pllğa letiklAl harbı n g0 , . 

Jetlerin b ld L 
birbiri 0 yo a .. t aanılara 
, erine ne kadar benzer. 
Ser•td b b " e teı lr edilen reelmlerln 
lr çokları iıtlk14l barbımo ve 

baıon lb c an hrafındıo hayret 
~e takdirle kar1ıl11oan bfiyfik 
ro k r lolı.ıl4bıoan ayrı ayrı ba 
kınıdıo teııplt edilmlı lf11rlele 
rldlr .. Dundan bıolı.ı Tilrk mil 
•~tinin ı . r.ıh:t ıc ınluot anlatın 

dlğn tablolar dı Tilrk mlll 
ti 1 e 0 0 duygu, dll2fto01 ve br.ye-
r.an ılıolanndıkl locellRI ve 
gr.olıllğl ve eo kı11 bir Hade 
ile Ze•kl bıkkındı en doğru 
nıaltlmata •ermektedir. Dostla 
rını.ı.ıa bizi daha ya\:ıodao ıet-
klk -e lıreat hulduklırandın ve 
lr..orn1ul11rıo1 ıolaoJak •e kıv 
ranıalı. huıuıundı gl\eterdlk lnl 
yOkaek ilgiden dolıyı çok mem · 
000 oldugumuıu bn veelle ile 
tekrar eyleriz. 

N. A . Kiiçüka 

~~~-----------~ Ali Saip, üzeyir'le Aı kadaşlarını Ankaraya:Getiren 
Treı1e Atlıyarak Onlarla !Konuşmak istemiş idi .. ______ , ____ _ 

Ankara Valisinin 1\'lahkemeye Gönderdiği Mektup Okunduktuıı 

Sonra l\tnddeiumuıni Tetkikat Yapılmasını 'falep Etti. 

fuznunlardan baz1/cın 

Ankara 23 (Özel) - Comar 
reisimiz Atatilrk'e aulkaat için 
slldbls cemiyet kurmakla cıuçlo 
Urfa eaylavı All Saib ile Yah 
ya, Üzeyir ve ırkadatlarının 
muhakemelerine bugiln A~ır · 
ceza mabkemtslode dnım edil · 
miotlr. 

iddia makamına işgal eden mQd 
dehımumf Baba Arıkan'• lddl· 
ıoın eerdedlllp f'dllmlyecf'ğlnl 

eormuotor. ÇOokü bandı'° ev. 
velkl celsede; lddlının ıerdl 

için muhakeme bogdoe (Ddoe) 
buakılnuttl. Ayığı kalkan mfid· 
del umumi: 

mahkemenize btr mektup gön· 
dermltlir. Bu n..fthlm mektubub 

Mahkeme ealoou çok kala · 
balıktı. Zabıtaca lzdlbama mey. 
dan "~rtlmemek için tertibat 
alınmıth. 

- Ankara vall91 yftkeek l 
okonm11ıaı rica ederim. - ,. - -

Mahkeme retel; celıeyl ıçanca _ Sanu 7 inci saLjı"-J _ Al" Sa"b ............................... ...... nı cc:ıe ı ı . . ........ ~.~ ................ . 
\7 . -·-·---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-•4 enı Kral Sen Ceymis Sarayında _Oturacak 

Kral Sekizinci Edvard'ın Radyoda Bir 
Nutuk lrad Etmesi Beklenmektedir. 
Kralın Cenaze örtüsttnn Dört Devlet Reisi Ve Fransa 
Reisicumuru Tutacaklardır. Tören Parlak Olacaktır! 

Londra 23 (Rıd10) - K.ra · 
lın ceaazeıl, bogiln öğleden 

ıonra Sandırgımdıkl (Sın Mart 
Mıdelea) klllanılndeo ıhnarık 

bir top arabııuna blndlrllmlı 

n Loudrı'yı götftrülmek tlıere 

lııtaeyooı gôUlrülmGıtdr. Top 
ırabaeını ıltı ıt çekmekte idi. 

Tabut loglllz bayrağı lle örtill · 
mOe ve Oıerfne krallçenlo bir 
arması nzedllmletl. Tabutu 
krıl ıeklzlncl Edvard tıklb 
edlyorau. Kraldan eoora veJl 
abd Te diğer prenıler geliyordu. 

~Kraliçe Mart ile preoeealer bir 

arabaya binerek: cenazeyi tıklh 
ediyorlardı. 

İıtııyona gellndl~lode tabut, 
ılyah kadife ile ôrUUmOı olın 
bir vagona koomueıur. Kral, 
kralın nlldeei kraliçe Mut, 
prenı ·ıler, nllabd ve bGUio 
prensler bn vagona girdikten 
ıonra özel tren, I.oodra'yı ha 
reket etmlıtlr. 

Londrı, 23 (Radyo) - Kra· 
hn cenaıeelot bımll olan hu . 
eoııi tren, l.oodrı'nın (Llkboz) 
lataeyonuna gl'lmlıtlr. Trenin 
muvaealah ilzerloe ev•elA yeni 

Kral_ Sekiz.inci Edvard (Sagdan ikinci) kardeılerile 'birlikte . 

Miitcı'<'ff a J,ra/ beşinci Corc .. 
kral trenden lnmfı n elini 
uzatarak anaıı kraliçe Mcri'oln 
treoden lomuloe yardım etmlt· 
tir. Kraliçe, trenden indikten 
ıonra prenıeılerle beraber doğ. 
rucı Puklng•m Hnyuıa hare 
kl't rtml~lerdlr. Tabut, gene 
hlr top arab11anı blndlrllmletlr. 

Londra, 2:1 (Radyo) - Yl'nl 
kral eek.tztocl Edvar, ndyo ile 
bir nutuk lratedl'cektlr. Bu 
nutkun Irat zamım henOz teı · 

bit edllmemlotlr. 
- Şonu 7 inci şahif ede -

ll. Hr.ri) o, lfodilwl bakanlar M. Bomıe, l'agno11. neynıiye. 
Rertro11 re Mopoli ar<mnda .. 

Parlı, 23 (Radyo) - Cumur 
baokanı Mihyft Lebroo, bogOo 
letharelerloe denaı etmle, öğ 
leden enel radikal partlelnlo 
parlamento mOmeealll n par· 

JAmento f kinci batklnı ( lvon 
Oelboş) u kabul ederek kendi· 

eloe kabineyi tetkU etme.ini 

teklif etmlt lae de kabul etme· 
mittir. (1 von Dı:ılbol) tın ıonra 
(Alber Saro) dı Ellse earayını 
gltmlı .., comur baıkatu tmra 
fından kıbul edilerek ozon 
mGddet konntmottor. 

M. Albu Saro, Ellze ıara· 

yandın çıkarken gazetecilere 

şunları ıôylemlttlr: 

- Bo ztmında kabine tet · 

kil etmek çok mdıkGl bir meı· 

eledir. M11baı11 Comorbışkanı 
M. Lebron'on •ararı dolıy•alle 

kabineyi ıe~kll etme~l kabul 
ettim. Şimdi arkadaılırımlı 

görflemeğe gldtyorum .. 
.M. Alber Saıo, Ellze 11ra· 

yıodao ııonn parlamento ba11· 
kanı ile iyao bııkanıoı ziyaret 

etmlt n ondan sonra ulae ~·· 
derek arkadıılarını kıbul et· 

meğe bııtımıttır. Eneli Dıla· 
dlye'yl kıbol etmlıtlr. M. Dı· 

ladlye, Alher Saro'1• mOnhareı 
ndetmlttlr. 

Milteaklben Jorj MındeJ, 

Jark Sterm, KamU Şotan n 
M. FJAoden ile de kono .. a 
M. Alber Saro, gece geç Hkle 
kıdar konuımalarana dnım 

etmiştir. Kabine için lllle yı· 

pıp yapmadığı malum olımı· 

mıttır. 

- Sonu 7 inci salıif ede -

Mısır Kabinesini Acaba 
Kim Kuracak? 

Nahas Paşadan Umulmıyor. Kova

lisyon Kabinesi De Beklenmiyor! 
~~~-----------~ Parlı, 23 (Radyo) - Kıbl· nıoın uzun etlreceğl anlııılıyor. 

re'deo bildiriliyor: Loodra, 23 (Radyo) - lo. 
iyi mahimat ılın mebıf llln glllz gazeıeled, Mııırdıkl kabine 

verdiği haberlere göre Naeyo buhranına dılr birçok yuılar 
nallar lideri Nabae pıeının 

Mııır kıbldeıılol teşkil edebil· 
meel ihtimalleri çok zayıftır. 
. Nah11 pışı, kabloeoln bıı 

tın bata Naıyonıl n Vah fır· 
hsıodan mQrekkep olmaeı tı· 

raftarıdır. Nahae paıı bo kı 
naaılnl, yapılacak f ntlbıbıua 
Vah fırkaaınan kabir bir ek· 
ı r rlyet kazınacağı ümidine le · 

tlnad t>ttlrmektedlr. 
Kahire, 23 (Radyo) - Da 

vae ajınıı bildiriyor: Bu1:0n 
gazeteler resmi blçblr tebliğ 

neeretmemltlndlr. Blr Kovallı · 
yon kabloeel kurulmaemdın 

kat'i ıurrtte latlnkdf edill'Cl'ğl 

tl'mlo olunnyor. 
Kabin, 2~ (Radyo) - Vef t 

partlal liderleri toplanmıı ve 
y~oı kıbloeulo lttklll ml'ı'ele 

sini mflzakere etmlılndir. MO 
blm kaurlar bekleniyor. Bu· 

ouolı beraber kabine bubrı 

- Sonu 7ci sahifede -

Bugnn Mnlıim 
Bir Koof er an Var 

lzınir barosunun davetini lı.a· 

bul eden 1staobııl üuiveraitesi 
hukok fakülteei dekanı ordinaryos 
profesör Sıddık Sami bir konfe. 
raoı vermek üzere diio tl'lıriıni1.e 

gelmiıtir. 

Konferansın hiltün münener• 
ler tarafından dinleut-bilmeııi için 
Hallı.evimle veril ıncei kararlaotırıl· 
mıotır. Ko::ıteraoa bugün ıaat 

17,30 dı:ı •erilecektir. 
Mevzu "1dari fiil ve muı· 

melelerde devletin mee'uliyeti,,dir. 
Bu menu; idare hukukunun en 
mühim bir bahsidir. Bütün 
münevverler ve halkımız hu kon· 
fennın diotiyebilecc·ktir. 

Herhalde böyle bir menuu 
değerli bir profeılirden dinlemek 
çok faydalı olac·a~tır. \.,, ________________ ., 
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Deyli Telgrafa Göre ' · • 1 

1 · 1 · F K 1 G ü n ü n T e o v aı ~ o H a lb> e ır o e r,,, 
ngı ız- ransız onuşma- . A •• •• 

ı l\" ı N d. ?Japonya, Sılahlanma Yarışının onune Tayyar~ 
arının :ıevzu arı e ır. . ...... ,,.. 
Yalnız Italya ·Habeş ve Akdfniz Mes'eleleri 

Değil, Fransa'nın Şimal, Şark Sınırları 

Müdafaası Da Konaşulmuştur! 

Gec;ilmek Ic;in Konuşmağa Hazırmış! Siparişi ArtıY~ 
Parise Gelen Japon:Murahhasları, Müsavat Talebinden 
Hiçbir Zaman Nükul Etmiyeceklerini Söylemişlerdir. 

Londra, 23 (Radyo) """'t 
giltere'ye tayyare ılparltl 

" kalAde artmışhr. 935 11 

lnglltere'den y•pılan I~ 
lhracatlndan Ioglltere 2, 7 
ıterlln ldhıl etmlttlr. 

Deyli Telgrafın diplomat aytan 
~azetesinio 14 ikiociUnun 1936 
tarihli aayıaında yazdığı bir yazıda 
diyor ki: 

Ioglllz kıbloeal, Sımoel Hor 
J,,nal ıolh plAaıaın ıuya daı 

meıladeo n Hor'oa çekilme· 
ılndeo ıoorı ortayı çıkan yeni 
Iıalyan · Babeı doromo hık· 
kandı bir g1Jr6tme yapmak 
fırsatını bolımamıştır. 

Fakat ôğreadfğime göre hG· 
kumet, Mflletler cemiyetinin 
varıcığı bir hıl ıoretlne mG· 
zsheret etmek kararındadır. 

Dıı bıkınhğına gelmesinden 
ıoora M. Eden on gtln devamlı 
eorelle ozmınlarlı birlikte ba. 
Ulu dtınyı vaslyetlcl inceden 
inceye tetkik etmekle vakit 
geçlra.ulıtll'. 

Benim fotlbaım eodur ki, 
M. Eden hu incelemeleri ıo· 
Donda kabineden genel ıtçlm · 

den evvel ve ıoora gadaleceğl 
Yadedllmlt olan ııya!ldan ıy· 
rılmımıınnı lltlyecektlr. 

Bu ıayaeayı kısaca anlatmak 
IAzım gellree ıôyle diyebiliriz: 

İlerde çıkıcı.it bcıuın engel· 
lere ve pdrOzlere rağmen Mil· 
letler cemiyetinin kollektlf g6· 
nnUk haeuıonda OlkthGaft 
gerçekleotlrmeğe çahemak. 

Bu mevzu, yakında Ceneı· 
re'de yapılacak dıı bakanları 
ve ôtekl mftme&11Uer toplaotı · 

aıodı buıuıf ıorette konoşolı· 
cıktır. 

lnglltere'oln ıllablınmık ho 
ıuıundıld teklif 1 memleketi· 
mtzln kollektlf ılıteml ıadece 
bir f lkir olarak almadığını, bu 
hU101ta öteki memleketlerle 
blrllkto keodlılne daıecek mee
allyetl yaklenmek: kararında 
oldoğuno gôıtermektedlr. 

Berlln, son zamanlardı zecri 
tedbirler kararını •eren dtı• · 

letlerden bfrlıl ltalya tarafın· 
dın hl: hftcoma ağrıdığı tak· 
dlrde loglltere ve Fnnııı'nıo 
karıılıklc yardımdı buloom1 • 

ları Gzerlnde İngiltere ve 

Fnnıa araaıoda ıeçen mftzake. 
relerin Lokaroo deogeıılol bo . 
zacağından korkuldo~ono bfl . 
dlrmlotlr. 

Bo konotmaların yalaız Ak. 
denizde vukuııı gelecek bir ha 
dlıe Gzerlnde değll, ayol za , 

mındı Frınea'nın tlmal, 01rk 
ııomnao madafaaaında kartı· 

ltklı bir yardım ftzerlnde de 
geçtiği kotkuıo uyanmıttır. 

Gü•enlllr ve inanılır bir 
kıynıktıo aldığım habere göre 
Almao1arıo bu ku~kusu yersizdir. 

Bu konutmalar, aadece in 
gllterede Akdeolzde nyıhut o 
civarda İtalya tarafından bir 
taarruza uğradığı takdirde ah . 
nacak tedbirler hakkında ya· 
pılmıktadır. 

Bunun dışında berhengl blr 
alanda elblrll~l yapmak konoo· 
maya mevzu olmıktıdır. 

Bıber aldığıma gôre. yapı· 
lıcık bir deniz anlatmaeına 

göre, IAzım olduğu zaman 
Frınııa llmınlarıoı •e tereane 
lerlnl k:ullınabllecektlr. 

Fakat, hflkumet parlamento 
dan bir seferberlik kararı ılmı· 

dığı için Franaız donaamaaının 
otomatik olarak harekete geç· 
meal dftıGnDlmemektedlr. 

Bo eebeple Franıız orduıo 
dı keodlılnt tam bir mtıdafaa 
vaziyetine koymıktın fazlı bir· 
şey yapmıyıcıktır. 

Bonon lçfn de ıoo iki ıene· 
nlo kora aııkerlerl ıflAh altını 
çığrıtıcak, bo tedbir, sınırlar· 

dıkl Franeız tOmenlerlnln ek· 
ıılklerlnt tamamlıyıb onları ıe · 

ferf vaziyete getirebilecektir. 
Franaız orduıu hGkumet ta· 

rafından bir genel seferberlik 
emri çıkmadıkça kendi ıınkrları 
dıımda hiçbir harb hareketine 
girişemez. 

Havıdı bir elblrllğl yapıl · 
maıı mee'eleılne gelince bu 
hu!aırı yapılın mlaakerelerde 
Fran11z han işaret k:onetlerl· 
nin lnglUz hı Ya bakanhğı em· 
rlndıs bulonmaıından daha ileti 
bir anlıtmı elde edflmemlıılr. 

Bo anlıtmı ve bu karardı 
Fraoıız ıınırlarıoı geçen her· 
hangi bir dGeman hava f llosu· 
ouo Londra'yı doğra gitmemi 
lhtl malin den 'e bo huıoıtı 

Londra'nan tezelden harekete 
getirilmesi IDzumundıo ileri 
gelmektedir. 

Bcuaa bo tedbirler ve anlat · 
malar, kolloktlf gihenllk elıte· 
minin ltlmıd edilir derecede 
kunetll olmııı içindir. Do ılı · 
teme dıhll olan bGtOn memle· 
ketlerde ayol mıkeıtla daha 

Parla, 23 (Radyo) - Loodra'da toplanan df'nlz kooferanıııoa fttlrak eden Japon murahhasları 
borayı vaaıl olmuşlardır. Gazetecilere yaptıkları beyanatta, ııllAhlanma yarıtının ôntıne geçllmeıl 

için Japooyanın her zaman anlaımağa bnır olduğunu eôylemltler ve mftııavıt talebinden aelA nG· 
kul etmlyeceklerlol beyın eylemltlerdlr . 

Murahbaalar, İngiltere kralı beılncl Corc'an ôUlmG manıae~tlyle deolı kooferanaının mGH· 
kerelerlnl muvakkaten tatil ettiğini ıôylemlolerdir. ............ 

Konseyin Dnnkn Toplantıiında: 

AmerikB 
Geçen Sene ItaJya'Y 
Fazla ihracat Y splJ 

V ışlngtoo, 23 (Radyo) i' 
Amerfkı'nın 1935 yıhnd•.., 
ya'ya ihracatı 1934 yıb Iİ 
lhncatını göre 7 milyon 
fazlıdır . 

M. Litv~nof, Urugvaya Cevap Verirken 
Italya'ya Karşı imalarda Buluodu. Urogvay 

ltalyan Murahhası Da Cev;p Verdi. ltalya, Medeniyet Tayyare OssOlharek' 

V K d• M d c. 1 • Ç ' Yapabilecek e en ı Q aıaası çın arpışıyormı1ş. Vatlngıon 28 (A.A) _ ~ 
Cenevre 23 (Radyo) lır ıoıyeteılnln bu naayaıına ıoıyeteıl pıktanan 12 inci mad· riye bakını M. VelllgtoD J 

Uluılar ıoıyeteıl konseyi bo uyacağı yerde bir tedhiş ılyı · deılne tem11 eder. tayyare tımUhırekeelnJ ''..., 
ıabah lctlma etmlı Daozlg meı · aaıı takibe başlamıştır. ,, De· "So•yet Raaya aleyhine yı · tayyare harb gemlılnl k~ 
eleılle lotlgal etmlttlr. mlıtlr. palın isnatlar tamamen aeıl111z· mak için Urogn'yı rohıı•~ .. ıl 

M. Eden, Daozlg'te oa1yo· Cenevre, 23 (Rıdyo) - Kon· dır; doğru değlldJr. Bu tanıt rlldlğlnl bu mG111dento tJr 

nal ıoıyaltıller tarıfındıo ihdas ıeyde ho~dn Urogvay · Ruıya lar, ılyaeet Alemini karıotırmak olmadığını söylemiştir. 
olunan vaziyet haıeblle ve Ver tnkltaı mGn11ebatı hAdlıeıl M. lıtlyen devletlerlo bir nevi ape· 
ııy muabedeıl ahk4mıoın ayık· Lttvloof tarafındın lnh edil· ktılAayooo demektir. 
lar altına ılınmaeındın dolayı mittir. Bogfln Çln'de fili tecavilzler 
oızlk bir meı'ele kartıaındı Konııey relıl tarafındın ve· Yardır; bo tecavılzler, Çtn'ln 
buluodoğondan hahıetmlttir. rllen ııôı ftzerloe M. Lltvlnof tamamiyeti mGlklyeılne Hrlb 

"S b t D 1 h 1 b lrıdettl"t outLunda·. surette yapılmaktadır. er eı ınz g şe r ne u ı; a 

l ti l•b t t L - Bo lnLıtaı mAnıa•bıt yer· Diğer bir devlette yeni bir , •• ye n il • 1 ve • a OaODOD .. u " 

mahıfaz111 lOıama tanlye edil· ılı, mınaıız ve ıılyaeet tarihinde tecnilz için hazırlanmaktadır. 
1 ti D 1 Ut e•elıdlr. Bu hareket Uluslar Dondan batka, diğer bir dev· 

_m_ı_r_._a_n_ı_::g:_ıe-=o=ı=to=ı=a==o=ı=· ==v =====----- -- lette oloılar ıosyeteıt azasından 

Tekau•• de sevkedı• tmeden bir devlete teca.ftz etmiştir. Bu 
hidlee bu meclf ıte mft11kere 
edllmle ve bo devlet mtıtecavlz •• ı ı h kk d ıdedllmltdr. 0 en memur ar a lfi a "GöriUtlyorkl biz, hiçbir 

Makdonald'ın 

Kızı Kaza Geçi~ 
~ 

Londra 23 (Radyo) - ~ 
bık batbıkın Makdonıld'ıO~ 
(Mlı İzbel), bir otomobil 4' 
ı•nı oğramıt ve 11ğ eUO 
yaralanmııtsr. 

konetlt bir halde bulunmayı ------- devletin ne arazlılne, nede da· 
bili itlerine tecavOz etmle 
değiliz; bir takım tecavftzler 
•ardır ki bonlır bizden baıka 
dnletlerla eıerldir.,, Demlotlr. 

Italyanlar 
Şimal Cephesinde V 

Taarruza Geçtifet 
1ııtıobul 23 (ÔzeJ) - aof". 

gelen haberlere gôre 1t.ı~ 
ku netleri tlmal cepbeılode 
t1arraza batlamışlırdır. 

bir Hruret ıııyacaklardır. , Bu Gihilerin ikramiyeleri Ailelerine Veril-
Parla'ten 'e Roma'dan ddo melidir, Denillyor. Bir Kanun Hazırlanıyor. 

gece gelen hıberlere göre M. Ô 
Ankara 23 ( zel) - Memurlardan tekaGtlftk mftddetlnl dol· 

Muııaollol, M. Laval'a, eayed 
durmadın ölenlerin ikramiyelerinin ailelerine Hrllmeat hakkındı 

ıecri tedbirler daha ziyade ar· 
ı bir kanon IAylhııı hazırlaamıotır. Yalunda kımotaya ıevkedlleccktlr. 

tmlıa da, talyı'oın İnglltere'ye ------ -----------
IHrroz etml yeceğl bıkkın da 
inanca vermlotlr. 

Bu lnancadao to iki nokta 
ortaya çıkmaktadır: 

J) ltalya, Babetlıtıo mace· 
raeına bir eon vermek dlleğln 

dedir. 

İtHlyı, İngiliz hesaplarını 
göre, en aşağı yedi ay yetlte· 
cek miktardı petrol elde bu· 
loodurmaktadır. 

Eğer Genevre'dekl onıekiz · 
ler komlteılne zecri tedbirler 
mea'eleal yeniden ıorolacak 

olurea o zaman yapılar.ık ko· 
noemılarda bu iki nokta gözö· 
nOnde buloodurolacık:tır. 

M. Mouollnl, Habetfıtan'dıkl 
ltılyan barb metoda hakkında 
Milletler cemiyetinin yapac.ğı 
tahkikatı bitaraf olmak, harb 
harekitını kontrol mahiyetinde 
olmayıp ıadece oıollerl incele
mek tartfle mobılefet etmlye· 
ceğiol bildirmektedir. 

Duce, bundan başka, geçen 
cumırteBl g6n0 toplanacak olan 
b6yilk Fatflt korulunun top· 
Jınt111nı tubatın blrlncÇgılnGoe 
bıraktırmıttır. 

Bo geciktirmenin sebebi, 
herhalde gelecek hafta Cenev· 
re'de yapılıcık olan konooma· 
lar haklnnda Baron Alolel'den 
tam bir r11por ılmıyı . bekle· 
meııldlr. 

Amerika'da Bir Taraftaıı insanlar 
ölüyor, Diğer Tarafta Bahar Var. -Şlkago, 23 (Radyo) - Ohlyo mıntıkaeında 16 kadem kar 

altında kalmıt olan bir otobaıten 23 mekteh talebeıl ıağ olarak 
kurtarılmıııır. Cennbl Amerlka'dı ıtddelll bir soğuk dalgaeı ha 
kam ıOrmektedlr. Şimdiye kadar 1:3 kiti ôlmGotar. Trenler; kar 
yığınlarını ıaplanıp kalmıtlardır. 

Loı-Aoceloı'ta ise ılık bir bahar hansı vardmr. Mıyolırlle 
plajlarda eğlenen kalabalık bir hılk ktıtleıl vardır. Şlkago pollı · 
lerl ıoğakıao gGçlakle nzlfe gl\rClyorlar. Uyooup kalın Ye don· 
ma tehllkeıl görGlenler hemen tedavi altını ahnmıktıdır. 

Vııfngtoo, şimali Amerlka'da çok şiddetli bir ıoğok: dalgaeı 
hükftm ıOrmektedlr. Huard ıılırm altında 4.8 dlr. Rifertval'de 
mOoakılAt dormootur. 12 kl.,l ölmoşUlr. Doktorlar ayaklara do· 
nanlarıo tedullerlnl! yetltememektedlrler. Mekteblllerl taııyao 
bir otobQı karlar altından pollılo yardımı ile kurtarıl'l'tfhr. Bo 
suretle çocuklar muhakkak bir ölftmden kurtarılmışlardır. 

Telefon 2573 SİNEMASINDA Telefon 2573 

En bayok: f llmlerln tanıttığı en tatlı aea 

Jeaın Küepuıra 
(Sevginin ıesi) ,.e (Çardaş Fürıtin) filmlerinin iki büyük komiği 

Paul Kemp, Paul Hörhiger ve Jeony Jugo 
Bir, bet, oa değil yoz defa g~rmekle zevkine, gftzellfğlne 

ve neş'ealne aela doyulımıyan 

NİNON 

Urogvay mftmeulll eöz ala 
nk: 

"Urogvıy hakumetlnln So•· 
yet Raıyı Ue kat'I mtlnaaehet 
htdlıeal, dıhllf bir davadır. 

Hariçte her hangi bir devleti 
alAkadar etmez. Barbcuyane 
hareketlere, tecavDzlere gelince; 
biz ıulbpener bir millet ve 
devletiz. Fakat dahili at\kun ve 
11Ayltlmlzl mOdafaa ve muha· 
fua etmek lıterlz. ,, demletlr. 

ltalyao murahh111 Baron Alo· 
izi, M. Llnlnof 'un Italyı'yı 

broı yaptığı imalara cevab 
vermek için !ôz almıı ve: 

u M. Lftvlnof 'an ltalya'yı 

kartı yapllğı imayı kendlılne 
reddederim. İtalya, diğer dev· 
letler meaalllle alakadar olmak 
lbtlyacıuda değlldlr. ltalya bu· 
gftn bir barba glrlomlştlr, bu 
bir tecavtız değil, fakat mede 
niyet için ve kendi madafaaıı 

için yıpılao bir harbhr. 
"Bftluimetlm aleyhine tav 

ılye edilen bo sözler ve ima· 
lar, Sovyet Ruıya'yı mddıfıa 

mıkaadlyle diğer devletlere çıt 

mık arzoeundan doğmoolor. 
"Italyıo matboıtıoın oeorl· 

yılına kartı göaterlleu noktal 
nızara geltncfl: Italyıu matbu. 
atı, So•yet Ruııya matbuatınm 

netrlyatıoa ceYab vermekten 
batka bir şey yapmamaktı dır . ., 
De:ımloılr. 

Fransız Fraog1 

Londra Borsasın· 
da DOşmeğe Başladı·· 

Pıtlı, 23 (Radyo) - f~ 
11z frangı, Londra bor .. •~ 
düşmeğe hıtlamııbr. Bakıl , 
bonı kHo• tedbir almak ıo• 
muno hl1Betmlttlr. J 

M. Lnal kablneılnlo •ol 
tedbirlerin bılya'ya tıtblkl u' 
yavaı hareket ettiği ıOyleol~ 
Yeni kabine kim tarafıP J 
tetkll edUlree edllıln zecri 1 d' 
birlerin tatbikine devaDJ e 
cektlr. ..1 bel• 

Htıktimet dıt ııly111dı ti 
Lnal'la yaptığından dab• f 
detllalol yakacaktır.' ,1 

Pariı, 23 {Radyo) - &t•',6 
gazeteıloln yazdığına gôr~cJI' 

Kıtnonoııanlye kadar Frane• "'' 
600 milyon frank çıkarıldJlf ,. 

Loodra, 23 (Radyo) - ft'
1
, 

gın dOşmeılue mıoi olmık K lf 
ihtiyat akçeye mftracut edflO' • 
ve 500 mll•onı yaklD fr•• 

alınmıştır. ~I 

Parti Kurulu ToplslJtJ· 
Ankara, 23 (Ôzel) - C. • ,, 

P. Geoyönkorol n topıao• 1
1
, . 

gftndemlndekl itleri çıkarıo•f 

Morgentav 
Ruzvelt'in Mua
vini Mi Oluyor? 

/ 

Böyle bJr tedbirin bahııe 

mevzu olan lfmın ve tersane· 
lerde Fransız l§çleJ araeında bir 
takım kırga~alıklır çıkmasından 

Frtoaa'dı endloc edllmekıedlr. 

Almao'lar Neden 
Kuşkulanıyorlar? 

MOzlk, ıtk, ıe•k, tıukı · Çılgınhk Ye kahkahalar f llmlode 

Her ak~am 15 sean,,ında si:ze 

Roma 23 (Radyo) - Sela 
hlyettar mahfellerde ıon ıtııı · 

lerde Bıron Alotzl'nln Cenev· 
rede de M. Luıl Ye M. Eden 
le olan görOşmelerfne fazla 

ehemmlyel alfedllmemektedlr. 

Vaşington, 23 (Radyo) o'' 
Amerika maliye nazırı (&f 

1111 
gentn) ın yerine M. (Caae•\

111 
getfrlleceğt ve Morgeotıf 

1
, 

da Runa~h'ln manini 0 14 lklnclkAaun 936 tarlhU 
- So11u 7 inei sahifede -

emsal~i::: il.-i ~aaı yaşatrıcaktır 

cıaı eôyleohor. 
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,. Çimdikler 

iki Haber üzerinde 
ŞEHİR HABERLERi 

Laval, nihayet yuvarlandı; 
devrildi. Mıamafib, bu iki ke· 

llmeyo rağmen, l.nıl'ao bıuı, 
göaQ yarılmıı, kolu, bacağı çlk· 
mıı, kırılmıı değildir. Slyaıi 
mıoada devrilme vo yuvarlan. 

mı~ bir tıkla atıp sandalyeden 
cambaz gibi iki ayak OstQode 
yere dOemektlr, 

Borsanın 

Yeni Bodcesi ... Sivrisinek ve S t QzOm Kurul . 
m11nun ihracatı. • 

--••a-+•-eı .... __ _ 

ma Mücadelesi Sovyet Rusya'ya 
... ·-. 

MOtevazin Olarak 
41,600 Lira üze. 
rinden Hazırlandı •• Mücadele için 

ilk Parti Gönde· 
Mütehassıs Getirtildi rildi, Fiyatlar iyidir. 

M. lnal, ğeçenlerde ltlmad 
reyi kazananca; 

- Mohallflerlm, beni hazır 
ladıkları tabuta sokamadılar. 

Demfvti. Fraoeız diplomatı 
bılyflk Bc'Sz s6ylemlı, tabuta de~ 
ğll, mezara bile soktular. DQ0 . 

Y• bu, dOımez kalkmaz ıey, 
polltlkıoın kendlıldlr. 

• 
ı 

.. 
nglllzlerlo maruf bir mu· 

harrlrlerl vardır, J~peyce yaşlı 
:ır •damdır. Ayağı çarıkla, eli 

Borsa idare heyeti bugftn 
borsada toplanacak veı yeni yıl 

bQdceııfnl tasdik edecektir. Bor· 

sanın 1936 da biidceııi evelce 
hazırlanmıe ve tasdik edilmek 
Ozere ticaret odası mecllelne 

verilmişti. Fakat ekonomi ba · 

kanlığıodan gelen bir emirde 
yen\ bıldcelerln De eekUde 
tanzim edileceği bildi rnmtv ve 

evelce hazırlanan borsa büd· 
ceelnln oeklt; bakadlıkça btldl-

rllen eekle uymımıotır. Geri 
ılınan biidce, bakanlığın emri 
dalreııfnde hazırlanmışhr. 

Bu yıl sivrisinek ve 11tma 

mOcadeleel çok esaslı ve fay

dalı bir şekilde tatbik edile 

cektlr. Bu mücadele eekllnln 
eeaslırıoı tesbh için sıhhat ve 

içtimai muavenet veklletlnden 

bir mfttehaesıe istenmlttl. Ve. 
kAletçe mtltehaeeJB Ekrem Tok 

gönderllmlo ve oehrlmfae ge · 
lerek dtın belediyede ıarbay 

Dr. Behçet Uz ile görllşmüştftr. 
MOcadeleolo esaeları tesblt edil. 

mek Ozere mCltebaem; bogtın 

oarbay ile Karııyaka; Balkapı· 

nar ve oehrln diğer yerlt!rln· 
deki bataklıkları görecek ve 

bunların korutma plinlıranı 

hazırlıyacaktır. PIAnlar hazır 

landıklan sonra belediye; kendi 

bOdceıl dahilinde mOmkün 

olanlarını yapacak ve detlet 

yardımına ihtiyaç olan kJBımlar 

için hdktlmetten yardım lltlye

cektlr. Bu uaeh mQcadele 

neticesinde İzmir ima bir H· 

manda el nl sinekten kurtula· 

caktır. aetonludor. Sakala da epeyce 

uzundur. Tuhaf tuhaf yuıp 
konuşmaktan, diyar diyar do· 
Jışıp gezmekten znk ahr: Adı. 
Bernar Şu! 

Bu ıat son bir yaz sıoda ne 
hoyurmoı, blltyor musunuz? 

41,600 Ura olarak miltenzln 
bir şekilde hazırlanan yeni yıl 

biidcesl idare heyatince tasdik· 

ten eoora oda meclisine gönde· 
rllecektir. 

Uşak Turan idman Yurdu 
Kongresi Toplandı .• 

Bıbeıfer, nasıl olur da bir 
Avrupala mtllete etllh çeker 

lermlş?. Bu ne iş imiş, uluslar 
sosyetesi buna nasıl göz yuma. 
yormuş?. 

Ben, Bernar Şav'ı, akıllı 
oelu, &6zQ eobpctl yerinde bir 

•dam tanıtım, FRk:at zannedl· 
yorum ki, maohkıoı, son za 
maolard11 Afrika ve Amerika 

ııeyahatlode çantası ile beraber 

ya kumlarda, ya denizlerde 
k11ybetnıl,. 

Bursa Merinos 
F ahrikası ... 

Bqbakaoımız tarafından Bor· 
eada temeli atdmış bulunan 

yQo iplik fabrikasının bina 

inşaata denm etmektedir. Fıb 
rlkanıo temelleri pek yakında 

bitmiş olacaktrı. Şimdi yapı 

yerinde altı yedi y6z lıçl ça
lıeaiakıadır. Falı.at, yapı ilerle· 

dlğl zaman buolarm eayıeı tkl 
bloe kadar çıkacaktır. 

Fııbrlk.ı Buua şimalinde Avrupalılar, Cenabıhak den 
dlıntıto eknıel mahh1katından 
~ır eınld! Onları, yer yftzOoe, 

1 
than milletlere efendilik:, ağa · 

Muradiye letasyonu yanına ya· 

pılmaktadır. Yala.ananda eleltl· 

rJk fabrlkaolle lpeklı fabrikası 
da boluodu~u için, bu civar 
sene kaçak mikyasta bir en· 
dQetrl mahallesi haline gel~ . 
cektlr. 

Kongre toplarııılanndan bir intiba 

ık cteln diye göndermı, . On· 
ları fena eöz eöylemek, onlara 

Y•n gc'Szle bıkmak nııul olur?. 
Bir Afrlkah buna DHıl cesaret . 

edebilir?. Bo ne cinayettir, De 
nankôrlOktOr?. 

Uoak, (Özel) - Turan İd· kaptanhlına Alt Rızı Bayrak· 
man Ynrdo, yıllık toplantısını dar seçllmlşlerdlr. 

~~~~~----~~~~~-
yıpmı ıttr. Kongreyi, Yord ve Gomrilk Ham-
Ballr.evl baokaoı Yusuf Ayaal 

Tanrının d6rdOnctı derece 

dett leklllerl olan Avrnpa'lı
lıra karoı, bu ne kOatahlaktır?. 

Bembeyaz derili loBanlara 

" 1 e n llrı, klrnıııı veya siyah 

der:tlf, uşak ınakolesl yarı he· 
devi, yırı vabef ınahlukat, dil 
uzatsın ba?. 

tıdSôyl: liernar Şav, söyle Os. 
G • 111 alına bereket, söyle!. 

eçenterde Zenci bir boksör 

~şbnr İtalyan bokeöril v; 

hl ~Y• ••rnplyono Karnera'yı, 
11 ı ın dilimizde etek andan ge· 

p::~:!•dar dedl~lmiz şekilde 
ı . z Ştı, Ooun için de söy· 
c, enci' l d 

1 t Y Onyadan koğeun · 
ar •. 8ıJ•· k , ~, zaten medeni Afrf. 
a dı bir Zenci hata ioleee, 

ıncecl4 beyaz bir Amerlka'layı 
Y•ralaeı, onu derhal linç eder 

lcr.. Hakları da var, beyar.ların 
dlel daha kuvvetli!. 

Fakat biı beyazlar Allah 
b ' 

,::•na, me!eolyet ve insanlık 

Fabrika Mudanya· Bursa de . 

mtryolonı bir iltisak hattlle 

bağlanacak •e nıkllyıtını &nı 
vasıta He yapacaktır. Merlnoa 

fabrlkıeı buharla tşliyecektlr. 
Mablm bir rol oynayan su 
ihtiyacını gidermek için pro · 

jeler hazırlanmaktadır. Gayet 
yumuşak suya ihtiyaç olduğu 
için bo soy on Uluda~ mı ota . 

kast0dan fabrikaya getlrllmeıd 
ihtimali vardır. 

Maklnaları muhtelif memle. 

kellere ıemarlıomıt olau fab . 
rlka 1937 baıında bitmiş va 

işlemeye haz1r • bir bale gel· 
mlı olaca\.tır. 

namına bu marifeti lşlerııek 

ve onlar da kalkıp euratımıza 

kondorurlaraa, böyle bir hal 
caiz olur mu, olmaz mı, diye 
tlmarhanedeldlerden bir fetva 
ieteııen eminim ki, aana vere
cekl~rt cevab oöyle çıkacaktır: 

- Allaha Alem hlHavab, 
caizdir. 

Çimdik 

açmış ve yurdun doğuşu, yaeı· 
yııı, baoardı~ı itler hakkında 
izahat •ermlotlr. Bono mfttea 

ktb kongre riyaeetloe parti •İ 

IAyel idare heyeti azaaından 
Cemal KAhya oğlu, sekreterlik· 

lere Cemal Tarkay, Nuri Ya· 
vozer seçilmiştir. Bir yıllık ça 

lışmı raporu okunmut ve aza· 

nın dilekleri, f lklrlerl dinlen· 

mlştlr. Rapor ve pllnçolar onay 

lanmışhr. Baokan, yeni yıl çaho 
maları hakkındaki dOoftnccılerl 

anlatmış, ftyeler de hu arzulara 

iştirak etmişlerdir. Bu meyanda 

Yurdun fahri başkanı Ttıze 
Bakanı Şokr(l Saraçoğlu ile 

fahri Qye Altay'h Hamid Ae· 

la.na leşekkftr edllmeel de ka· 
rarlaıtırılmıştar. 

İdare heyetine Yusuf Aysal, 

Latif Sungur, Taheln Kırıl, 
Kılıç Uoaklıgll, Mustafa De· 
mirci, Ali Demirel, Tevf lk 
Sofooğlu .. 

Murakabe heyetine 

Sağcan, l'evf lk Sofooğlu, 
Halil 
genel 

rAYYARE SiNEMASI 
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BugOn saat 15 den itibaren tıenenio en zarif, en fantad şarkılı komedisi 

GECE BÜLB(TLÜ 
BENRY G 

ARAT tarafından temeli edilen gençlik, zevk, neş'e, aşk, musiki •e kahkaha filmi 

Ayrıca: f'ok8 "Türkçe Sözlü Dünya Haberleri 
Mueiki feı tl · · ıl J " 1 

• arı ıerıaıo cu ohan ne Brahm 'an l..a•Bobeınm operaeından bazı parçaları ile me~hur Ninnisi 

- SEANS SAATLERİ: Der giin 15, 
17, 19, 21.15. Cumartesi 13 15 tale• 
be seansı. Pazar 13 te ilave seansı 

malları Tarifesi 
ı Esaslı Bir şekilde 
Değiştirilecektir .•. 

Gftmrtık hımmal!ar tarlfeılnt 

yeniden tesph edecek olan ko · 
mlsyon; Tlcaretod11ındı toplan· 
tılarana devam etmektedir. Ta· 
rlfede mOblm değltlkllkler ya· 

pılacaktır. 

Bllhaua gayri muntazam bir 
şekilde ve yolcuları ıfıhatıız 

eden, tlkAyetlere yol açan bir 
vaziyette le gören salon ham· 
malları için tarifeye bazı mad· 
deler tllve edilecektir. 

Yolcuların eoyaları btıyok, 

orta ve küçilk olarak aç kısma 
ayrılacaktır. Bunlar muayyen 
ficretlerle Hpura kadar götG 

rlllecektfr. Ba suretle yolcola· 
rın hammallarlı ozon uzadıya 

ptzulık etmelerine meydan 

'kalmıyacaktır. ----
Acarla.-köyO Cinayeti 

Kooadıu k1111ıaın Acarlar· 
k6yQnde aağar Altyl putıo ku· 
rarak öldQrmekle ıııoçla Kubur 

Basan ile arkadıolarınm muba· 

kemelerlne diin Ağırcezada d~· 
vam edilmiş ve bazı ' şahitler 

dlnlenmletir. Gelmlyen bası oa· 
hltledn ifadelerinin alınmaeı 

için muhakeme başka bir gOoe 

bırakılmıştır. -----Feridun Şevket 
Sıhhat •e fçtlmai Munenet 

VekAle\lnce Haydarpaoa Namu
oe haetanesl hariciye tef llğine 
l'tanan Memleket bastan esi ıel 1 

operatör Ferldnn Şevket, din 

letanbol'ı gltmlo ve doktor 
arkadaoları tırafıodan vapardı 

oğorlınmııtU'. 

Şehrlmizdeld Oztım lbrecat· 

çılarından bir kısmı bundan 
yirmi gln evvel Gztlm flatle· 

rint dfteOrebllmek emellle pi 
yaaadao çeldlmlşler ve hiç Ozilm 

almamıılardı. Fakat bu Hıiyet 

karııaında el blrllğ\ ile hareket 

eden 111tıcılar dDoknn l tyıtla 
QzQm eatmımışlardır. Satıcılı · 

rın bo mdttehit hareketi kar 

ıııanda vaziyet dOzelml11 ve 

ihracatçılar gene eekt f lyatlarla 

mabayeaya devam etmlvlerdtr. 

Ftyatlar iyi bir tekilde denm 

etmektedJr. Yıl baoından sonra 

A nopanın muhtelif plyaaala· 

rından gelen siparişler epl yilk· 

tadar. Bu siparloler sebebiyle 

piyasa çok iyi gitmektedir. 
• •• 

Üzftm korumu Sovyet Rne 

ya'ya ilk parti 6z6ma g6nder· 

mlotlr. Bu ee•klyatı diğer par 

tllu takip edecektir. 
Korum dlrek.törıl lsmall 

Hakkı Ankara'da bulunmak· 

tadır. 

Bağcılarımız 

Okusunlar! ---··...,··---
Bağları Geç Bu· 
damak Lazımdır. 

Kıı ortasında baharı ındıran 

havaları yaoamakta olduğumuz 

dan birçok yerlerde badem 
ı~açları çiçek açmıe, ıOrgünler 
vermlıtlr. Batt& btr kıeım bı 
dem ağaçları henaz bir sene 
enelkl yapraklarını dökmeden 

yeni sftrgGn)er vermeğe baıla· 

maşlar. Bazı havıllde erik •e 

ıeftalller dahi ayol oekllde oyan· 

mıotır. Havalar bu 111kilde de· 

vam ettiği takdirde baAların da 

uyanacağı tabiidir. Fakat elan 

kıt mevsiminde olduğumuz için 

ıoğakların geçtiğini, ıobıt ve 
mart aylarında soğuk yapmıya· 

caAını iddia edemeyiz. Binaen· 
aleyh memlekete mfthlm bir 
ıenet getiren bağlarımızı eli 

mlıden geldiği katlar bu teh 
ilkeden kartarmığı çalaşmah· 
yız. Bağları geç bndımakla 

uyaumalarını oo, onbee glln 
batt4 daha fazla geclktlreblllrlz. 

;y ıpılan tecriibeler göster mit· 
tir ki, yaprak dökOmOnden 

ıonra bağlar ne kadar geç bu 

danım o kadar geç uyanır. 

En erken ayının bağlar 

yıprak dôkftmtıntı mClteaklp 

budanan hatlardır. Aımalıra 

au yilrGmeğe bııladığında bo· 

danan bağların ayaomaBI ytdl 
sekiz gGn gecikir. En uç gôı · 

ler patlımığa bıoladığı zaman 
budınan bığlar ise on onlkl 
gan daha geç uyanır. Bun• 
göre; bo seneki havaların eon· 

radao eoğok iyıparık bağları· 
mızda yıpmaeı ihtimali dahi· 

llode olan zararların ancak bu· 

damının mO.mkftn olduğa ka· 
dar geç yapalmaeUe bir dereceye 

kadar önOne geçllmeel mQm 

ktındftr. Bağcılarımızın bu lf!" 
ehemmiyetle dikkat etmeleri 

lazımdır. 

Geç bodanaca!r. bağların ağ· 

lamaeından n.ıCltnellit kaybede 
ceklerl aoya fazla ehemmiyet 

verilmemelidir. 

Seyyar SatJ-r 
cılar Mes' elesi. 

-·ı·• 
Bunlar Mahallelerde 
Salış Yapabilecekler, 

Şehrin zıttn dar olan çar'' ' 
dald caddelerde ıeyy.r aatıcı. 

tarın faaltyotlerl dftkklo 1ablp 
ferini ıtk:4yele eevkotmekte ldl. 
Hatta vergi ve dOkkiu klruı 
bakıaundao çok lstlfadell olao 

ıeyyar satıcılık son rıam•olard11 
fHlı revaç bulmu~. birçok dük· 

kin sahipleri bile dakkı\nlarım 
terkle ıeyyarlığı baıtımıtlardı. 
Dar caddelerde halkın gelip 
geçmesine de engel olao acy· 
yar eatıcılarla belediye c11sh 
bir ıekllde mılcaileleye bııla 
mış ve bQtQn çaroılarda ıeyyar 
tıatacılak yıpmağı yaeak etmlı 
tir. Bu glbller yalnız mahalle· 
terde ve yaya kuldarımlarını 

tıgal etmem· k euretUe eatıt 
yapabileceklerdir. Dan vllıiyet 
ve belediyeden yaptığımız tah· 
kik.ata göre ha hareket yayı 

kaldırımlarını hgal edenl-:rln 

men'i hakkındaki kanonun tat· 

blklnden ibarettir. isteyenlere 

belediye mahalle arasında Hllf 

yapabilmek için yerler de gös 

terecekıir . 

Manisa'daki 
Hırsızlık .. 
l\ıliladdan Evelki Devre 
Ait Mezarı Açmışlar. 

Manlea'dı Uznnboron köyQ 

yakınında meydana c;ıkau ôea· 
rıatlkıdan bazılarını ortadan 
ktldırmak re mllAddao cvelkl 

de"irlere alt bir mrzarı kazank. 
içinde bulunan bıazı antika .. , . 

yayı çalm11kl11 maznun lı.öy 

muhtarı Halil ile dört arkada 

oıoıa Manlea aııliye ceza mıh· 
kemeslod muhakemelerine de· 

vam edilmektedir. 
Bu dava mOoıtsebettle gelen 

talimat Qzerfne şehrimiz mOze 
mOdOril Sal4hlddto Kantar dün 
aellye ceza mabkemeelndf' t•· 
lılt eıfatlle dtnlenmlotlr. H4kl· 
min suali azerlne Sallhiddtn 

Kantar demlotlr ki: 
_ Manlea'nın Uıunburon 

köya yakınında eski bir mezar 

meydana çıkmıı, gidip göı-düm. 
Bu bir tOmOlGa idi. Muhtara; 

hona klmeenln dokonmımaııoı, 

içinde antika veyler bolunabl· 

leceğlnl söyledim. Aynt yerde 

bir de fıllGe bulduk. Bo da 
çok kıymetli •e mllıiddao evci 
6 ve 7 inci 111arlara ait bir 

eaerdl. Kaouııeo bunları mu· 
hdazaya mecbur olduğunu mob· 

tara söyledim. Blllhara K.Oltilr 
Bakanhğmıo emrile burada 
araştırmalar yapılacaktı. Eakat 

sonradan doyduğllmı göre moh· 
tarlı arkadaşları birlik "lup 

bunsıoı kazmıolar. Batta Mı· 
niea jandarma kumandanı biz· 

zat gidip araştırma yapmıo V'\ 

ellerinde buldoğu eserleri al· 

mıo. kendilerini de muhıheme· 

ye .eA.mlş. 

Şahidin zaptedtleo 
Manisa aeUye ceza 
sine gönderilecektir. 

bu sözleri 

mahkeme· 

Defterdar Ihsan 
Defterdar İheao; mahkem:;ye 

mQracaatle Urfanh &oyadını 

Pırnar ile değiatlrmiş •e hukuk 
mahkemesinde tescil eulrmlştlr. 

Belediye Yaptırıyor 
Belediyece Eırefpaıı ve Al· 

sancak pazar yerlerinde, park 

civarında ve ikinci kordonda 

bftyak helllar yaptırılması mtı · 

teahhlde lhıtle edllmlıtlr Bun· 
lardın bııka oehrln ihtiyaç 

olan yerlerinde beo tane O.rft· 

no•ar yaptmlmı9tır. 

l\un 
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ah 

"~ 



Taribt Tefrika: Nakı..ı .. , F~1: ŞEMSEoolN 1 Bors8da 1 Fransa'ntn BitaraflığJ. 
Ateşin Hakimi ._Ü_z_üm_ı_cı_tı1-la_r_11_~~-----· loglllı efkArı umomlyeel, -~ali 

Ç, Alıcı K. S. K. S. Btıyak Brltanya'nın Dıo itleri zaman it değlılr. 
tedaf Ji bir ittifaksa, o 

N~ l 8 - - .. , M J 72 lohlıar lda. 6 7 25 bakeıuoı deYlrmlıtlr. Zira bu Ingllterenlo eösll tutacağını apo yon onapart ın acera arı 90 s. Gomel 11 11 bakan, Franııa ile birlikte bazı blliyoroz. Fakat ıonu da kay · 
BiRiNCi KiSi.iV\ - HiND YOLU 102 Bogftoktı •ıhı kabol edilebilir barıe eırtları detmeliylz ki Ioglltereoln aı · 

MtılAılm Fare, gemide Fakat Napolyoq ıöıftntı ke · 488455 Dllnka yekun teklif etmek ıuretlle Ualyı · Ha kert yardımı, herhalde Almın· 
488557 Umum " b d d ı b k bıeka kadın oldo~oodao ha· ıerek: eı anaıını or armaya ça ıe yanın ça o ça yapmayı taaar· 

lrıcir satışları: L d ı d h hl ilk h f l berdar mısınız? - Emtrlerlml dloleylnlı!. maa.tay ı. ı ığı ar n a ta arı eı· 
·dedf· Slı bo bıyınların yanına Ç. Alıcı K. S. K. S. logills efkbı umumlyeel, naııında tamamen ıııfır olur. - Hayır generalim! 

- Namueonuz dserlne mi 
bu ıözQ eôylftyorııunuz? 

- Evet ~eneraltm, nımoeum 
Ozerlne .. 

General, ılmdlye kadar eap 
11rı olan çehresi penbeleımlı 

olın kadına sordu: 

- Kadınların 

nasıl Oğrendlnlz? 

me vcodlyetlnl 

Genç kadın cesaretle n ııer· 

beet tavırlı: 

- General, onların gemiye 
girmelerini ben teshil ettim. 
Ba gemide bana yer olduğuna 
göre onlar için de yer olacak 
tır diye ddeündüm. 

"0 kadınlar da gftzel, kibar 
ve naziktirler. Ve onlar da 
11evlyorl1r, onlartn da kalblerln 
de aek var!. Hını eöyletmemlı 
olsaydınız... .Mevcudiyetlerini 
hl~blr kimse bilmlyecektl ge· 
nerallm! 

"Şuanda onları meydanı çı 

kardığım için çok mahcubum. 
Fakat generalim, eJ~I ozon 

milddet aldatmak lmkıloeızdır. 

Çftnkil öyle bir bakışınız var ki 
lnııanın kalhloln en derin kö 

eelerlol bile gôrQyor! Ba aırrı 
ben kocamı bile ıöylememlıılm . 

"Generalim, bu zavallı ka· 
dınlar hakkında merhametli 
olunuz. Onlar da sizin lçln 
harbetmek latlyorlar. Hem on· 
lar, harp ve darbı alışlun · 

dırlar. 

- Nasıl alışlundırlar? 

- Hemen hepııl de Sambret 
Muz harbinde balonmoılardır. 

içlerinden ikisi, Hermans dö 
Förlog ile lda dö Sen El,.n; 

birili Valml'de, diğeri Flôrftı'te 
yaralanmıetır. Birisi general 
Dnmorlye ile diğeri de general 

Kellerman ile evl:mmle idJler. 
Bunlar Vaode harbinde de bu· 

luomuelır ve heriklel de gene· 
rıl Klebr ile nlrnmlı idile:. 

- Ayni gOnde ml? 

- Rllmlyorom, :generalim. 
Gene; kadın, cenubi Franııa 

kadınlarına mıheua bfttQn el· 
rlnllğinl elde etmle ve davayı 

dörtle Gç kızanmıı mevkide 
idi. 

Gftzel kadın, artık kadınlı. 

ğıoın b6t6n gGzelllk n ıohlo· 

~ODU tıkınmııtı. 

- Bu el heli kendilerinden 
ııorıblUrelnlz! 

Dedi. 

NıpoJyoo gQlerek: 

- Haberim olmadın gemide 
kendtllğlnden teşekkOl eden 

bu kadın mubarlbler alayını 
önGmde resmi geçfd yıptırmak 
niyetinde değilim! 

"M1amaflh ıu andın ltlbı · 
ren bn kadınlarla aramda bf r 

irtibat memuriyeti ibda! etm~k 
llzım gelecek. Bu vazifeye de 
Fanfan Belleroıı'aın mtıoaıılbfnl 

göremiyorum. 

"Bertlye, senin de fikrin 
böyledir, değil ml? 

Bu inanılmıyacak tebeddOl· 
den doomuı kalmıı klan erkAnı 
harbiye reisi: 

- Evet .. 
Diye mırıldandı. 

- Şo halde karar, karar 
demektir. 

Se•loclnden çırpınan gftzel 

Fanfan: 
- Generalim .. Şnkranlırımı 

ıonmak için mfteaade .. 

gidecek ve gemide mncodlyet· ıoo· M. Alılof 8 50 8 50 ııankslyonlıra dnam etmek, Nitekim dabı tek bir loglliz 
Zahire saıı~ları: L t ı L ı ı f ı L lbl ı ı L terini bildiğimi kendilerine san .. 11 yon ırı artırma.. ıt yor. ne er , H•er e ııee n ar.asına 

ııöyllyecekefn.. Fakat ordodı Ç. Cinai K. S. K. S. Eeaaen ltalya'yı barba mec bile takmamııken ruotörlG Al· 

ifa ettikleri ve edecekleri hlı· 129 Boğdıy 7 75 7 75 hor etmek isteseydi, bundan man kıt'aları Felemenk'I ve 
30 Suıam · 16 50 16 50 B ı ıL ' ı 11 t ı metlere mukabil, benim keo· daha bııka tdrla (hareket ede· e Ç .. anın 1 ma n geçm IJ 

600 P. çekirdek 2 65 2 65 t l 1 I ili d dtlerlnden haberdar olmadığımı mezdl. nglllz"lerlD, yıptıklırı · o or ar. og z onanmaeının 

zan ve böyle harekette devam 331 8 · pımok 42 43 50 nın vehametlnf ldrık etme· rolftne gelince, bu hoııuııta 
edeceklerdir. ı Piyasa Vaziyeti ı mekte oldukları dClştıotılebillr. jotland ınaşını dfteflınmeğe 

"Aynı zamanda Mısır top · -~-m-.---------1 Donunla beraber FnnH'nın mecburuz. 
raklarına ayak basar baamH (Jzam durgundur. bo hueoıtakl hlHlyıt ve mQtı· Demek ki Fransız efkArı 
askeri kabiliyetlerinden htlfıde Buğday kazındığını dan kay· leasını bilmeleri faydadan h4ll omomlyaııf İtalya'ya karşı dost· 

betmlı ve muamele as olmoı· cihetini dnıtıneceğlmt kendile· değildir. luğomuzu, kendimizi oldoğo· 

rlne bildireceksin. tor. İıalyı, eftphufz ki eııldden muz gibi yani İnglltere'nln ea 

"Şimdi artık ııerbestein! Kambiyo oldnğo ılbf ' ılmdl de, barışsal mimi dostları olarak göetermf'k 
Gtızel kadın aııker, kaaketfnl bir hal tuzına muhakeme n hoııosondıld arzumuza feda et· 

Ahı Sabf 
dftzelttl n aekeri bir ıel&mla Alim. Mark f>U,lö ôU,ö~ ikna yolu ile görftleblllr. Bal· m"klfğlmlz için hiçbir ıebeb 
kapıya doğru ilerledi. feterlln 621 623 bokl Hnkıılyonların kabalık ve olmadığına kanidir. Fakat şt· 

Napolyon arkaııındın: Fr. Frangı 8,28 8,30 dobralığına karıı lnklyıd et· oııll doııtlırımız, açık kılpllll · 

- Biraz doronoı ·dedi . ıize Dolar 79,95 79, 70 mlyecektlr. Bir uloeon, eeref ğlmlzl takdir etmek ve tıkde· 
b l ı 1 Lt b b Belga 21,lô 21,3(1 İ o v11 ıey vermea. e era er ve hayıılyetl vardır. talyan'lar, nfz Ue Mıııırdakf menfeatlerlnln 

ı .a-ı F , b ltalyan ltretl 10,03 10,05 
md ıu. m ure nln emir er ne· elmdlye kadar kuvvetle akeQIA· bizim menfeatlerlmlz olmıdııtını lsvlçre frangı 40, 75 41 " 
ferlfğl hizmetine de devamda Florin 85,25 85,55 melde bolondolar. İtalya Moı· ve blnaenıleyhte bo menfeatler, 
hdraftnOz! K. Çekoslovak 5,24 5,27 ııolloi'y~ sadık ·ve Bab~ı eavaıı btıim bir tek bahriyeli neferi· 

- Generalim! Avoetor. Şilini 23,37 23,87 lçf o vtcde gelmlı olan kanı mfzlo canım feba etmeye dtğ· 

- Fakat batan bunlar eon 1 ı kızgın bir meml .. k.ettlr. Bo mez oldoğano iyice anlamak Nöbetçi Eczaneler 
dereıcede ılzll kalmalıdır, Beni _ . memleket he bfr ırhdld karşı mecburiyetindedirler. 

ciddi ve ııert harekete lcbır Bo ıkoam K.emeraltında İt · eında OrkOp gerilemez. S. D. N. e karıı olan vazı. 
etmeyiniz. Do defa elimden tlhıt, GGzelyalı'da Altıntıı, Eğer loglltf're Italya'nıo da feletlmlze gelince, biz bunları 
gftç kurtoloreonuz. Herıeyt lrgadpazırındı Aıri, lklçeıme · 1Larını fazla baeacak olorea, yerine getirdik. Andlıemının 
unotmoı görftnellm. ilkte lklçeımellk ve Al11ncıktı bir deniz savaşını maruz kal- 16 ıncı maddeat, dikkatle ve 

Genç kadın: joıef jtılyen ecsınelerl ıçıktır. mık tehlfkeıılne glrmlt olur. yeniden gözden geçirilmelidir. 

- Generalim ·dedi· benim Kurşun Fabrikası Doçe, ılmdlye kadar tam101en S.N.D. Oyelerl "Ekonomik ve 
için alzl hiçbir zaman unutmak muvaffak olmaı olan bir oynn· f loaoeal tedbirlerin tatbikinde 

A Lü 1 L Anamor'da kartan Mna•U muma o o mıyacıa.hr. J cudor. birbirlerine karşılıklı bir yar· 
N l do • il b Tlrk Jlmlted tlrketlnln teslı apo yon, ıuoce n ma · Bu itibarla Jnglltere'ye kareı dımda bulonmıyı taahhClt et· 

zun bir tnır:a: etmlı olduğa karıan fabrlkaaı · bir suııa girmek kozuna oy· mlılerdlr. 
- Genç zabit ·dedi· çok nın lşlemeğe bııladığı ıehrlmlz nımak hrveıılne bpılmaııından Bu, yapıldı. BaUA bdnun ya · 

bıbtlyarıınuı ~· hlçolm11111 fn· ticaret odaııına blldlrllmlttlr. korkolıhillr. MoHollnl'den ev- pılmıı olmaııı eplce bir ıey · 
kalAdo ıevlldl~lnlıe kat't ıu· Bu suretle memleketin korıuna vel, dıba bıekaları da ayni dlr. Borada mevzuubaha olan 
rette emlnıılnlı. l lh ı 1 b l d h h 

• • • 
Do hldfıe, generalin mane· 

vly•tını k'rmıı, ruh.ona eımiı· . 

ti. Adeta yorolmuıto. Erk&nı 

harbiye relalne: 

- Bertlye ·dedi· biraz gel· 
nrteye çıkılım. 

Aslen Akdeolıll olmak iti· 
bırlle Nıpolyon ba genle, bo 
gOzel, bu mavi denizi çok 
ııeverdl 'fe makıııdı Akdenlzl 
"Bir Fraaıııı gOlCI,, yapmaktı. 

Gece çok g1lzeldl, yalnız 

,imdiye kadar gOrllmemle bir 
gftzellUne idi. 

Bir maddet bu glzel gece 
altında uyuyan gbel Akdenlzt 
ıeyrettller. 

Nihayet, Nıpolyon erkAaı 
harbiye relılne: 

- Sen tıtlrahatln6 çe .. llebl· 
llraln, Bertlye ·dedi Şu andı 

11101 ihtiyacım yoktur! 

Ve, ga vertenla parmaklıkla· 

rına dayanarak ufokl1ra, parlı· 

yan yıldııdıra bıktı. Birden 

gözleri bir noktada durdu; 
uzakta, yıldızlardan bııka bir 

ışık daha •ardı; bu ııık İikea· 
deriye Umanının feneri idi. 

Nıpolyon kendi kendlılne: 
- Yırın gGn dogarke"t Mı· 

ııır'a •armıı olacağım. Zıptet· 
mek İ!tedlğlm tılkenln toprtk· 
Jarıoa ayak baeacığım! 

Dedi. 
Nıpolyoa daha ılmdlden 

zafer rGzgArlarınıa haıının 

aıertnden geçllğlnt hl11eder 
gibi oluyordu. 

Gene kendi kendlılne dftıa · 

nftyordu: 

- Şimdi ateoln hakimiyim, 
yarın... Cihanın blklml ola· 
cağım!.. 

Napolyon zafer hını n 

neo'ealle kımaruına dGnda, 

o ın t yacı tem ne aı ına· tarz a ıreket ettiler. Rotya el et, askeri tedbirler meselesi 
cık, hariçten karıon ithaline ııuııı boıosonda Napolyona· değildir. Ayni 16 ıncı madde· 

Ulıum kalmıyacaktır. Bu ııa · muzun battı hareketini unut· nln daha enelkl paragraf 1: 
retle mllU aanıyltmlzln lnkl mayalım. Fıbtlhler de, tıpkı "Konsey, alakadar htıktlmetlere 

ııfı n karıaa bedeli olarak dlktatlJrler gibi, kendi movaf· filen 11keri veya filen bıhri 
hadce gider. pırılarımı1tn mem· fakıyetlerlle earhoı oloh ya effecltlfı'lerl tavsiye etmek va· 

leketlmlzde kalmıeı noktlllıa· ödeemek yahutta galebe çalmak zlfesiyle mftkelleftlr." Diye taa· 
dan fabrikanın faallyellne hft· lotlyakını tutulurlar. rlhde bulunuyor. Balbuld ba· 

İnglltere'ye gelince acıbı o, yftk bir h6snft teeadftf eseri 
y4k ehemmiyet nrllmektedlr. 

ıoyanarken m11aıı Clzerlnde 
zarfı açılmıı bir mektob görd6 
ve lhtlyar1ı• olarak titredi. 

TJtrlyen bir elle mektubu 
aldı 'fe tanları okudu: 

M. Blpollt Şarl 

Doıtam; 

Sen·aa ıokağında 16 
numarada 

Yarın ıktam btlkl de ııer· 
beııtlmln ıon gtına olacaktır. 

Sisi 111at onda Viktovar ıoka· 

ğındakl hanemde bekliyorum. 

Slıln olan 
J. 

Napolyon gene lhtlyarııınız 
olarak Manı denlıl ııahHlerJnl 

teltiıten dondaga akeamkl hA· 
dlıeyl tabıttar etti n: 

- Yaaa.. . Konladığım ve 
yaraladığım adım bir endılı 

lmiı ... 

Diye mırıldandı. Ve... hld· 
denen ziyade derin bir elem, 

acı bir ııtırab Nıpolyon'un 

kalblndt.n yGzGne ak.etti. 

Darbe hClyClk n kat'i idi. 
Napolyon kır11ın,n ihanetine 
artık tamamen Ylkıftı. Fakat 
ne bir hiddet Ye ne de tee .. ftr 
allmetl göııtermeden maaa ize. 
rinde bulunan genlo erkloı 

harp barltaııını tetkike bııladı . 

E•et, ateoln hlktml, artık 

kendisinin de hAklml olmoıtu! 
- Birinci kısmın sonıı -

İtalyr ile bir denlı snaıını olarak konııey, bu husoata biç 

glrlımeyl göze almıktın hoşla· bir ıey tanlye etmemle bola· 
tanıyor mu? Bunun böyle ol· nuyor. Bu hlbırla Fran1111 oo 
doğu zannedilebilir. Akdcnlz'de tek bir gemi ne tek bfr nefer, 
can ıııkan bir raklpt~n kurtul· ne de tek bir uçık çıbrmak 
malt llıere ılmdlkl gemi tefev- mecburiyetinde değildir. 

'fokundan lıtlfade etmek, İogl · lngllterenfn, Akdeniz dev· 
Uz amlrallığının aklına gelebl· letlerJnden tıleb etmiş oldoğu 

lecek olan bir görtııUlr. Mamaft taahhGt, mfthlm ve bıyll teh· 
İngiltere pek te motmııne ben· ilkeli bir taabhfttttır. 

' 
zemlyor. Mee'ele, ltalyanın tecavüzO· 

İngiliz bakanlarının Avam ne uğradığı taktirde Inglllz 
kamaraıııadıkl itimat teyitleri· donanmasına yırdım etmek 
ne rağmen, lnglllı donanmaaı meı'elesldlr. Yekn11arda buna 

mtıttef lk arıyor. Belki de İtal · derhal evet, denilebilir. Zira 

yan kruv11örlerlnl Franııız tor- ltalyanın, ııavaş UAn etmekıılaln 
plyörlerlnfn hftcamuna uğrat· loglllz donanmaınnı taarruz 
manın n Franelz teya Yunan etmek gdletlnl göetermlyece· 
llmınlınnı ltalyı donanmaaının ğlnl dftıftnmek mümkOodftr. 
bombardıman ettirmenin fay· Esasen Italya, bono yıpmıya 

dalı olacağını dtııftnüyor. cağını temin de etmletlr. 

Fakat Fıanaa'dı da bir ef. Fakat vaziyeti iyice tetkik 
kArı umumiye vardır ve bo etmek ve ortada haklkaken 

ef kArıumomlye, gayet v11ıb ıo· teeub olup olmadığını bilmek 
rette: Hayır demlıtlr. Blı, NegQae hakkını hakkını kat'fyyen mo· 
yardım etmek için 1talya'ya hafaza etmek lAzımdır. Bo hu 
kartı harbetmek latemlyoroı. ıoetı Noremberg oçıklırını dft· 
Franııızlır, bo gibi itlere gir · şClnelim . Bununla beraber ol · 
meyi reddediyorlar. Blılm ltal· maya ki gecenin birinde bir 
ya ile bosutmımısa mukabil İngiliz gemlııınln nöbetçi zabl· 
Inglltere bize ne verebilir? tinin gözaoe bir hayalet gôrft 
Eğer bfıe vereCf'ğl ıey, mdp· nftpte bir İtalyan gemtııfnln 
hem fermdllerden 't'e oırta mu· kendlııfne torpil ıavorduğonu 
ellık valdlerden lbaretıe, bonon iddia etıılnl Keza gene olmaya 
biç bir kıymeti yoktur. Bun · ki Cebeltıuarık llmıuının orta· 
ları atlatmak dalma mClmkflın· taaında bir mıyo pıtlıtıbp 

dar. Yok eğer bu, Almanya İngilizlerin de bonon bir hal· 

ile barb Takaanda PnaM ile yan oldo~unu ııöyleıılaler! Zira 

Onüçler Ko .. 
mitesi Raporu ... ····-Habeşistan'a Yat'dıd 
Edilmediği Gibi Talr 
kik Heyeti de GitJJJİf 

Cenevre 23 (Radyo) - ~ 
lRr ıosyeteııl genel mecllib J 
ler komitesinin hazırla1111!A 
doğu raporu mftzıkere etdllf" 

Habeılstan'a f lnaoıel bit ~ 
dımda bulonolmaııı bogftd 

kabil değildir. İetenildfll ~ 
Hıheehtına btr tahkik bef 
izamını da bugGn karat fl~ 
lemez. Sosyete üyeleri ttal1 
Hıbeı anlaımazlığının CAIJ'd 
paktı çerçeveel dahilinde ~ 
nt1 razıdırlar. Şimdilik ~· 
blrıey de yoktur; Ol11ıydı 
ler komlteıl meclfel h•berl 

edilecekti. Komite ıoııyeıe ~ 
sından herhangi birinin . ..ı 
ihtllAf halinde olanlardaD ~ 
nln :ozom gösterdiği ıakdP' 
derhıl toplanacaktır. 

Italya ile Moka"' 
leleri Feshetti~· 

Ankara, 23 (Özel) - b~ 
metlmfz; İtalya Jle imza ed ;I 
olın Ticaret mokavelele .J 
bu mokavelelerdeld bası fi' 

delere dayanarak fe11het111l,d' 

Marsilya'ya Ge
tirilen Tayyare·· 

Parla, 23 (Radyo) - j; 
rlka'dı Ohfo'da kasa g~ 
FranH'nın en btlyftk yolcd ~ 
yareel Llyotenın de Veaao 
vapura yOkletllerek Mırıll!'1 
getirilecektir. 

Mogolistan'da 
Son Hadiseler 

Tokyo, 23 (Radyo) - ~ 
Nlıl gazetesine blldlrtldl~ 
göre, Mogollıtan bododo~.Mf 

hAdlııeler; ııon dorumu I~ 
tlrmlıılr. Bunların ciddi 
tlceler vermesinden korkoıof 

Bir Boks Maçı 
I 

Nevyork 23 (Radyo) J 
Dtınya haf lf ııklet ıampl1_.1 
olan aslen ltalyan, fakat A~ 
tebıaa~ndın bokıılJt Kaol~..A 
ile Mekalko'lu Hroçyo ? 
kalabaht. hılk ônftnde bl~ 
ııabaka yapmıılardır. Kaot / 
9 uncu ravundda haemıD• 

ut etmiştir. """"" - ,...,,, 
biz. doğroııo fazla elAstlkl ;,,t 
tecnaz hlk4yeıılnl dinle 
aıılA lııtemlyoruz. _,.J 

Fransa, İngiltere Ue f&,IJ~ 
yoz yftze getiren kavg•d• 

taraftır. ,si 
Ve bo kavgayı aılı ~ 

mamaya 11metml~tlr. / 
böyle kat'i ıuretto aöylell' ~ 
Franlla barıı davaeına ço~,ıl 
yftk bir hizmet yıpmıı I 
Çok muhtemel dlr ki laf~ 
bir Akdeniz sa va~ına ") 
Franııa'nın yardımlle gtı"' 
göze alıın. ~ 

Halbuki işte bu Y ,1, 
gôrmeyeceğlnden emin ol I' 
dıhı tedbirli ve lhtlyatk.'1 -
ranır. Franııa, bitaraf hğ•:.-~ 
ceden teyld etmekle ıtıpb 
barııı elinde tutmaktadıt• ~ 

Franıııı ef klrı uıoo11'1 ~ 
tıpkı lnglllz ef kArı uıoo-' f 
kadar, f lklr ve lçtlhıd•"' 
yanı hakkı vardır. İ 

Fransa, hakumetlnde0 f 
derecede ihtiyatlı olıo,..:J. 
lep ediyor. Fransa, ellll ~ 
ve menfaatı f çln barb' 

lııtemlyor. 
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Bunun için esa-sız bir tahsil 
ıôrmealne mukabil ıehzade Bar. 

hanettln haremığalorı elinde, 
cariyeler ar11ında tam saraylı 
olarak yeılomekte idi. Ve ... Ha. 

mld çok ıcvdlği oğlunun mft. 

kemmelen yetiştlrllmekte olduğu 
le iftihar eder, dorurdn ..... 

Bftrhınettln de ancak iki teye 
dOşkOnlQk gösteriyordu: . Md· 
dk dlyemlyeceğlmlze gGre . eaı 
ve kadına? 

1 
8ımld kadına fazla dOşkGn· 

ft4Gn ne demek fllduğonu ·Acı 
bir eorette, rivayete göre de· 
f lrenglye tutulmak ıuretlle tec 

rftbe etm•ııl. Çok s11vglli oğlu· 
0011 hôyle fel4k:etlerden korun· 
•ısı için, erkenden evlendlrll 
nıeıılol dOşOoOyordo! 

d ~amıınlı saraylarında, oehza 
e ere oell, terbiyesi ve tahsili 

yrrlode, vOcud ve fikir aağ· 
lamlığına mıdlk bir kız aramak 

Adet değildi; banun için Hamid 

de çok ıevglll oğlunun saray 
dakl t 1 d car ye er en en gftzellnl 
vermeğl do~anoyordu. 

DlltOnmOyordu ki, bir caılye 
0 dolrde ancak ve ancak bir 
zevk mıkloeeldlr ve bOyflk bir 
imparatorluk tahtına geçecek bir 

•damın hayat ortağının da bir 

kaymet ifade etmesi lbımdır. 
Padişah, nihayet cariyelerin· 

den blrlslnt oğluna IAyık gör· 

maı ve onunla n·lendlrmfşti! 
Fakaı Şeyhilllsllm'ın kıydığı 
nlkAba 
Er ra~rnen. Bftrhanettln 

endi. ııarayın kfiı;dk bir Ha 
mld'l ol L 

d 
ma..tan biran vazgeçmlı 

e~lldU 

Şehzade BGrbanettio'ln ea
tayda nGfuzu pek bOyOktft; 
hau4 Barbanettlo Sultan Ha 
illide blle naflzdi. Ve şehzade· 
Din nQfozooa babası bile mani 

olamıyordu! Runa da, Hamld'ln 

bu oğluna fevkalAde dDşkOnlOğQ 
ıebeb idi. 

Yukarıda da lıaret ettiğimiz 
gibi Btırbanettln, kadıncılık ve 

ıblAkııılık itibarile babasının 
tam oğlu tdt. Sarayın kılın 
dı•arları araaında kadıncılık: 
~zo Ye heveslerini tatmin için 
tırbı~ettln ancık Hray kadın· 

~rını balıblllrdt. Banan için ' 
•dınefelldller mOııtesnı olmak 

Clıere 8 ld' 
1 ' ltn in balvetine gir· 

d
tn 1

1 
•eyı glrmemlı batan kı· 

ın ar b 
Ba h' te ııdet civanbaht (!?) 

r •netti E• nlrı L 
11 ıendi hazretleri· 

aıdıncıl k f il 
letkll ' H yet eabaııını 

edlyorlarda! 
Yanı V 

·RtlP.r "• •kit oluyordu ki, 
kad;n ek •eya bllmlyerek:t Ayol 

.. Bıllfel ruylzemln baz 
retlerini .. (!? 
tinde 11 

) gtlodtbı hılve -
Te akıım da .. Mahduma 

~ecabetl4levııum.. un (!?) ığo· 

ANADOLU 
-------- Gflnlflk Siyasal GHete 

Sahip ve Baıyazgaıu 
Baydar Rtıodfl ÔKTEM 

Uınuını · nctrıyat ve yazı ioleri 

t 
m flddıil: Hamdi Nüzhet 

darebaneıi: 

İzmir İkinci Beyler '°~ 
C. llaUı: Partisi bina11 içinde 

1' relgraf: lamir - ANADOLU 
e efoo: 2776 .. Poıta kutnau 405 

ABONE ŞERAİTİ. 
YıllıtJ 1200. Altı aylı~ 7~0 O 
y aylığı 500 karuotur. ' ç 
abaıacıb memleketler için eenelik 

a one Gereli 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruıtur. 

ICtı.na -- - geçmio nflıhalar 25 k:Dnlf1ur. 

ANADoLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

fonda zevk memurluğuna ya· 
pıyordu! 

Saray kodınluı ıltmı9be1llk 

bir ihtiyarın esiri ve hemen 

hemen batkı bir erkek görml· 
yen, işsiz oldukları için de çok 

ateıll ve barlı kadınlardan md 
rekk:ep idiler. 

Haremağalarınm erkek değil, 
hatt4 bir lnsao farzedllemiyeceğl 

de muhakkaktı! Bonon için 

earay kadınları ıehzade Bftrhı · 

nettin Efendinin gayrlmeıru 

emel ve tekliflerine kendU"rlnl 

arzetmekte fazla bir tereddftd 
göııtermlyorlardı. 

l~ln tuhafı da Hımld'tn şeb · 
zadelerinin meseli bOyak oğlu 

Selim Efendinin battA Yıldız 
sarayına bile girmesine mftsaade 

etmemesi idi. Bfitün imtiyazlar, 
bütün mfisııadeler, ııaray zevk· 

lerloden azami letifade hakları 
hep Btltbanettln'ln idi!. 

- 6 -

Y agmurda1~ kaçarl•en ... 

Abdülhamid birinci kadın · 

efendinin datreslne doğru yol· 
landı! 

Bu aayede ·Geçen bapta da 
söylediğimiz gibi· Bft!n6mfsal, 

feci akıbetten kurtuldu ve kendi 
dairesine nakledlldl! 

Fakat ... Yarılaranlak bir k:o. 

rldordao dalreılne giderken .ken· 

dbinl meçhul bir elin tatmak 

fBtedlğlol hissetti ve durdu? 

Dikkatle bakmca kendisini tut· 

mak Jeti yenin eehzıde Ahmed 

Bürhanetrio'Jo oldoğonu hay· 
ret ve ııtırapla anladı. 

Bfttfto harem kadınlarının 
ftzerlne titrediği Borbınettln, 
BilsnGmleal'den de ayni tevec 

cfih ve rağbeti göreceğini ııanı. 
yordu. Fıkıt hiç te böyle ol· 

madı. RftenGmlsal bftyftk bir 

korku 1ı0 nefretle bir çı~lık 
eahverdi ve gene kaçmak fı . 
tedl. 

Zalim Bımld'ln bfttüo fena 

lıklarına tevarftı etmlı ve lıtH .. 
baı için en kuvvetli velJıhd 
namzedi olan · ıehaıde Bllrba
nettln eline geçi rdlğl bir IVı 

kolay, kolıy bırakan avcılardan 
değildi. Banan için Çerku kı· 
sının tekrar feryadını mani 
olmak lıtemedl ve Bihnllmlaal't 

göğea ft.zerlnde daha sıkı tat· 

malt ve ayni zauıandı öpmek 

lıtedt ve tl'.m bu eırada da kıı· 

la11~111ı Yaver ığa gGrftndG. 

Bu görQnftı ftıerlne iki genç 

ani bir ıurette birbirinden •Y· 
rıldılar, ıehzade hlçblrıey olmı· 
mıe gibi bir vaziyet aldı, fakat 
Bftenftmleal, azgın bir yılan 
ônftnden kaçar glbı odaıına 
kaçh. 

Kıalauğaeı Yaver ı~a, •azl· 
yeti dıha iyi anlamak için ceb 
fenerini yaktı ve oehzadeye 
hlddetll bir bakıola baktı. 

Bu akşam, hizmette Y uer 

ığa idi. Sultan Abdalhamtd'ln 
birinci .kadınefendl daireılne 

doğra teltılı, tellılı glttlgfnl 

gGrOnce biraz nefes alaııı ve 

Bihnilmlıal'ln avdetlni bekle· 
mek için i:lalreıılne doğru gidi· 

yordu. Giderken de zavallı çer· 
keı kızının feryıdını doymuı 
ve bu tarafı gelmiıtl! Ne oldu· 
ğonu evelden tahmin edeme· 

mlıtl, bonon için de adeta ko· 

tırak btdlııe yerine kadar gel· 
mi eti! 

-!Sonu Var -

...... 
u Elmukaıtam "dan: 

BftUln ıarldılar, herhangi bir 
Şark olaıunun muvaf fakıyetl 
karııııodı bftyOk gıpte hlıılerl 

doyarlar. Şark uluıılarını bir· 

birine bığlıyao yılnız mohabb~t 
ve karabet değil tynl zamanda 

menfaattir. ÇOnkO bir şark oln· 
ıonun muvıffakıyetl diğer eark 
oluelarıom da aynı sabada mu 

vaf fakıyet kabiliyetini haiz ı 

bulunduklarına bir delil teık:ll 
eder. 

BOtftn muhtelif onk: ulusları, 

genel ıanıtao sonra, medeniyet 

&1b111Dd1 muhtelif derecede 
ıdımlar ıtmıtlardır. Fakat bun. 

tarın başı ve bonluın plştarı 

Ttlrklye oldu~u lnkAr edilemez. 
Avrupalıların chaeta adam> ve 

cölftm halinde adım" diye ad. 
ladıkları eıkl Osmanlı lmpa 
ratorluğo, ce~lm, kudretli, ıe
tareıll ve durmadan çalııan bir 
genç olmoıtur. Her hafta, her 

gfto, telgraf Jar Tfirldyenln ıı 

lahat yolunda lleılemcel ve 
ko netlen meal huıoeonda alınan 

içtimai, mali ve lkthadi ted· 

btrltrl haber vermekıedfrler. 

Aııl şayanı takdir olao mee'ele 
Tnrktyenln yaptığı bfttftn kal. 

kmmalarıo bodlllğloden Ye hiç 

bir ldmseo\n yardamına mub. 
taç olmaksızın yapıJmıkta ol. 

maeıdır. Tdrklye, herıeyl kendisi 
yapıyor. Eğer bazı ecnebi mft . 
tebassıslara mohtaç olduğu vAkl 
lae de bunlardan yalnız moay. 

yen blrlt ve muayyen bir 
zaman için htlfıde edilmek· 
tedlr. Tar.kiye, hariçte hiçbir 

istikraz akdetmedl. Bununla 

berıb . r, Anadolu demlryolları · 
nın loıaııı ve etıkl demiryol· 

larının satın 11~1111 için 32 
milyon ıterltn harceımlştlr. 
Bundan maada. TdrkJye Anka· 

ıa'nın imarı, AnıdoJu } ollarının 
lnıaaı, darfUaczeler ve saire 

gibi modern eaerler lnşaııı için. 

milyonlarca Ura earfetmlştlr. 
Memleket zenglnleımlt, Tark· 

lerln bankalardaki mevduata 

14.0 milyon lirayı geçmlıtir. 
Bu gibi hallere Oımınlı lmp•· 

11torlağonda ıahh olmadık. 

Yeni Tftrklye, daha doğraıa 
Kemallat Tarklyenln yaptığa 
ilerlemeler her aahayı l'e her 

me@ai ıobeıine e•mlldlr. o ka· 

dar ıamUdtr ki, Oımınlı im· 
pıratorluğo zamanında, A nu· 
palıların, Rumların, Yahudilerin, 

Ermenilerin ve Suriyelilerin 
yaptıkları leleri bile TOrkler 
kendileri yapmaktadırlar. Din 
gelen telgraflara gGre, Tftr· 

klyede pollı teıkllttında yeni 
reformlar yapılmııtır. Bu re· 
formlar o kadar değerlidir ki 
M111r hAkumetlnln de bunları 
tatbik etmeal huıaıundı nH•· 
rıdlkkatlnl celbetmek lıterls. 
Çanko bu yeni teıkilaı an· 
11nda bir de ekonomik polla 
kurulmuştur. Bu pollı plya11· 

larda f latlerln yftkaelmeılnla 
men'i yiyecek. 11aıddelerln tığtlt 
edllmemeıl ve ııalre gibi itlerle 
meıgol olacaktır. 

Son ıenelerde Tftrklyeyl 
ziyaret edenler. İıtınbul poll· 
ılnln ıetaretlnl v · sek'8ını 
methetmektedlrler • K.emallıt 
Tftrklye bunu da kati gGrme 

mektedlr ve pollılerln vazife· 
lerlne meleket hayatının bfttln 
ıubelerlne alt itleri de llhe 
etmektedir. 

İngilizler "muvaffakıyet, mu· 
nffakıyetten dopr,. ve yahut 

"muvaffak:ıyetten daha yGbek 

bir manffakıyet yoktur., der· 
ler. 

Romanya'da Bir Köyde
ki Gelilı Pazarı! 

Kızlar Cıhazlarile Beraber Pazarda Serili· 
yorlar. Fakat Son Pazarda Hir Gelinle 

Alıcıyı Vurdular! 
Evet .. Ylrmln· 

el asırda ve 
bogtln Roman· 

yada bir köyde 
gelin pazarı nr· 

dır! Belki de 
bo habere, ha 
iddiaya k1rlle· 

rlmlz 1 «,; 1 n d e 
lnanmıyacaklar 

çıkacaktır. inan· 
mıyanlar, yazı · 
mızın sonuna 
kadar okurlar · 

aa, tereddOdden 
kurtulurlar! 

Romanya'nın 

Deva fslmll \Q 
çök köyünde 

her sene tem 
maz ayında bit 
pazar kurulur; 

bu pazarın oo 

ilçilocü uırdın 

b rl d~vım et· 
tlğloi de köytın 

an'aoelerl bil 
dlrmektedh·. 

Köy, tabiatın bir ımf ltellr 

şekltnde dağlar araeıoa ıığın· 

mıe ve şirin bir yerde kAlodlr. 
hte her ıene civar köylerin 

de balkı burada toplanırlar ve 

gelin paı:arları kurulur. 
Civardaki köylerde bulunan 

genç ve bekAr kızlarla genç 

~e ... Yatlı dol kadanlat bo pa· 

zar için aylarca .,vel hızırhğa 

glrfolrler; bu haztrlığın en baılı 
kıamını "Drahoma,, uctbaz çe· 

ğlz,, teşkil ederi Pazardı ko· 
layca koca bulmak VP.ya iyi 

kocalar tarafındın beğenilmek 
için gtızelllkten ziyade çeğlz 

b'klm olur! Civar köyler de· 

llkanhları dı, drahoması bol 

bir kıdın veya blr kıı tara· 

fJDdan beğenilmek için aylarca 

evel t11arrofı bıo1ırlar, yeal 

ve nazarı dikkati callb elbiseler 

tedarik ederler. 
Pısarın açılıcı~ı gln, g111e· 

lelerle ilin edllmes, fakat dağ· 
lardakl çobanlar bu tarihi el· 
var ve ıllkadar köylere ihbarla 

mOkellef tlrler. 

Köyllller arabılarla pesar 
yerine gelirler, arabalara nya 
yerlere kıymetli baMır ıerlllr; 

gelinliğe arzedllecek kıı, çeğl · 
sini teşkil eden euanın yanın· 

da "Ahzı mevki" edu! Gelin· 
ler, dabı tfoğruıo gelin nam· 
ıedlerl, kendilerine en ziyade 

yaraıan en kıymetli elblaelerlni 

giyerler ve... En c1Zlp ıeklller 

•alarak kurulurlar! 
Ve leio tuhafı da gelin 

namıedlerl ıahlp oldaklın ko 

yon ve ökG~lerl de pazarda 

teıblr ederler. Tarlı, bağ ve 

bahçe veya ev eablbl olınl1r 

dı bu mali vaziyetlerini paz1ra 
mahıoıı uıollerle dımat nam 
zedlerlne, taliplere ınederler. 

Dımadlar, ırzedlleo gelinler 
araeındı dolaıırlar, hem gflzel, 
hem zengin gelin ıeçmeğe ça• 
lııırlar. 

Bu arada ıılmıarlar da faali· 

yet içindedir. Slmearlar, da· 
madları btr kenara çekerek, 

falanca köyden f 114nca kızın 

güzelltğlnden, paraaındao, lı 

bilme kabiliyetinden bahsederek 

çene dökerler! Slmııarlara gerek 

.kız ve gerek oğlan tarafların · 

dan bol komlııyonlar vadedllfr. 

Falancanın f llAucayı verilme· 
ılnl temin fçln blnb!r dalavera 
döner! 

Pazuın birinci 1af h1111 böyle 

baolar. 

lktucl ıaf ha lnılhap faılının 

bltmeılle baılar: P111arda hazır 

bulunan çingene çılAıcılırı çı· 

ğırıhr. ıırap fıQılırı ıçılır, eg· 

leuceye glrlılllr! 

Bu aeae pazarda bGyftk. bir 

f•cıa olmuıtur; lllyına leminde 
çok gClsel ve zengin bir kız, 

Dal leminde bir delikanlı tara 

tından beyenllmlı ve uıula 

veçhlle cftnbGı bıılamııhr. Fa· 
kat İllyaoayı paazardın enel 
seven dl~er bir delikanlı Niko· 
lal Hıdır. Bu delikanlı, Da· 
iye nlıbetle fakirdir. Pa11rd•, 
pazarlıktı mağldb dGımtııtGr. 

Bu yeisle ayrı bir cemiyette 
adam akallı 1atboı olan Nlko

lal, elinden kaçırdığı gelinin 

eğlenti yerine ıelmlt ve ağız· 

dın dolma çlf te tıbanc11ını 

bir defa geline, bir defada da 
madı olmak Qzere ateı et· 

mittir. 

Ea eğlenceli bir 11mında 

pıtlı 1au bu iki tabanca. teıa· 

dGfln ıeametl ile gelin ve 
gftveylde blri kalbinden, biri 
beyninden vurularak. ôlmOet6r. 

Bu facıa h11eblle Romanya 

bOkumetloin ba aek pazaranı 
yaeak edece~I ıöy•enmektedlr. 

Mektebdeki lıırsızlık: 
Ayın 2 ve 19 uncu gllolo· 

rinde Tınaztepe mektebinden 

t•leb6ye ald tekne bir k:ombart 
içindeki on lirayı çalanlarıQ 

Hamid oğla Tabıılo ve Galib 
oğla Muzaffer oldukları anlı•· 

ıılmıthr. Bunlar onOQ yaelı· 
rınd•dırlar. Adliyeye verlloılt 

lerdlr. 
Pirinç çalmış: 

Gftmrfik önftode duran oocq 

Mehmed'e a\d ylik:lil vattan 13 
kilo prlnç çalan ve kaçan 

amele Basın oğlu Mebmed lu· 

tolmoıtor. 

Umumhanedo bir ı·ak'a: 
Tepeclk'te umumhaneler afi · 

eında binek arabası eörılcaao 
İzmlr'JI Ali oğlo Nevzad ile 
Seltntkll Nibıd eerhoı olduk· 
lerı halde 8Hibe'nln umumha· 

oeıılre gltmlol"'r ve gflriiltfi çı · 
karmıılardır. Nihad; Feyzullah 

adında birini ıokotlamışur-. Bu · 
oo gören dostu Aı ab Fııtma 
kavgaya karaşmıı ve Nlhadı: 

- Vur! 
Diye te'fvlk etmiştir. Nihad 

tutulmuş ve kaçan Nevzıad'ıo 
araomaeına başlıınmııtır. 

E~rar içmek: 
Babrlbabı parkınrla bir la· 

nape tlzP.rlnde oturan Mostafa 

oğlu Basan ile Şr!vket oğla 
Mehmed esrar içerken yakalan· 
mışlardır. Mehmed'ln fizerinde 

bir de bıtak bolunmuetor. 
Boru çalan tutuldu 

Karantina 'da ŞakUfe soka 
ğınd11 boudan Qç gOn enel 
bir hıreı:ılık vak'aaı olmuştu. 

Gftzelyalı'deı blr evden kortun 
boru çahnmı,ta. Hıraızan Meh 

met oğlu Mehmet olduğu an · 

taoılmıt ve hm"z totulmu~tur. 

Sopa ile dövmüşler: 
T~peclk'te Yeni mahallede 

Florfoa'lı Yaşar oğlu Kerim ile 
karm Nıclye ve kızı Resmiye 
evleri yakınlude arkada,larlle 
konot•D Salih oğlu 0Jman'ı 
dövmOelerdlr, tahkikata baı 
laomııtır. 

Dftdaverdi 
Motörü Cinayeti 

Altı sene evvel BOduerdl 
motGrftnde tftccar Halil, Cemal 

ve Recep kaptanları _paralarına 
tama ederek öldftrmekle saçla 

Osman kaptanla Çtplnoz Ah· 
med'lo muhakemelerine dan 
•ğırcezada devam edilecekti. 

SGleyman adında ıranın bir 
ıahld el!a bolonamımıı n 
mahkeaıec~ dlolenememlttlr. 
Do şahidin ıekrar arattmlma· 
ernı karar verllmlı ve muhı· 
keme baıka bir gGne bırakıl· 

mııtır. 

Ziyaret 
Şehrimiz loglllı ceneral koo· 

ııolosu don öğleden sonra vilt 

yete gelerek vali F.zh Gdleçl 

ziyaretle bir maddet gGrQı· 

md,tftr. 

PHarda sengin gelin nam· 

ıedlerl mevkii ayrıdır. fi aldr 
kıı ve kadınlar, paunn ayrı 

bir yerinde mevki alırlar. Bu 

kıemı, paradan slyade gGsel 

U~e ehemmiyet nren erkekler 

ziyaret ederler ve gtlzelllk nam 
ve heıabına da herhalde kasan· 

mıı olurlar, çftok.G Romanya 

k:Gylerlnde yaman dilberler 
yetlılr; bunların da çoAu fakir 
çoban kısları aruıada bulunur! 

Dımad ye gelin nımsedlerlnln 
alleııl de pazarda hasır bulunur! 

iki Havuz Yaptırılacak 
Şarbıy doktor Behçet Uz; 

yınında mObendlıler bulundu· 

go halde bu yıl Kaltarpark'ta 

Karar Nakzedildi 
Camıov111 nıhlyeıılnln Şey· 

tandamları me•kllnde amele 
Ali ile Moıad'ı öldtlrmekle 

suçla ve idama bedel 24 ıene· 
ye mıhkftm Bımld ile Hamld'l 
bu ıuçı azmettirmekten 19 
ııeoe hııpıe mahkum Molla Oı· 

man'ın tehrf mtı ağtrceH mah· 

kemeılnce verllmtı olan mah· 
kdmlyet kararı temyiz mıhke· 
meılnce nakzedllmlıtlr. Hımld 

nreme tntolduğondan bir ıene 
için bıplıhaneden çıkarılmıttı. 

Dftn Oımın'ın ıgırcezadı n•k· 

zen mnhakemeeloe baılınmıı 
ve temylı mahkemesinin nakı kurulacak panayır için tetkikler 

yıpmıttır. Bunun için çok ca. 
zlp bir plAn hasarlınmıktadır. 

Yeni pınıyır yerinde iki b6 · 

y6k havuz lnta ettirilecektir. 

kararı okunmoıtor. Yeniden 
tahkikat açılmuını kırar veri · 

lerek muhakeme baoka bir 

g6ne barakılmıttır. 



ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKAME 'TOL) öksünlk 

~ekerlerini tecrühP. ediniz •. 

ve Pürjeo ~.slıab· ın en üetün 
bir müshil ~ekeri olduğunu 

,. unutmayınız. Kuvvetli müs· 
~ bil istiyenler (Şabab Sıhhat 
eo Sürgün Ilapları)nı maruf CC• 

".I) zanelerden arasınlar. 

Yeni çıkan çifte ispiralli 
MET ALLUM Lambalarını her 

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

20 daha az sarf iyatlıclırlar. Bumı ay sonun· 
da ödeyecegi11iz ilk fatura ile kolayca anb
yacaksmız. 

M. Tevfik Baykent 
Elekdrlk, telefon malzeme deposu ve 

Slemene fabrikaları milmesslll 
Peştemalcılar 77-79 Telef orı 3332 
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: Alisehir Banliası = ' .... 
ü~möır ŞlYlbesö 
f kinci Kordonda Borea civarındaki kendi biuasında 

TELEFON: !2363 •• 
UertürlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadesizlere % 4 

Mevduat Şartları: ~b •y vaddiy~ % s 
Bır sene vadehje % 6 faiz verilir. 

-------..-
Zahire, azam, incir, pamuk, yapak, afyon veealre komisyonculuğu yapılır. Mallar geldi· 

ğlnde sahiplerine en mQııald şeraltle avans nrillr. 
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Zayi Makbuz 
lzmlr esnaf ve ahall banka· 

eıoın 130A. defter sırasında ka . 

vatlı 20 hiı-ıeye ah 100 liralık 
22 12 929 tarihli makbozu&0u 
zayi ettiğimden yenisini alaca 
ğım cihetle eeklstnlo hnkmü 
olmadığı ilin olunur. 

Fazla Balkan 
___ I __ .__ ~~-, 

Muallim Doktor 

A. Hulôsi Alataş 
iç hast~ltkları mCltehaesm 

Şamlı sokak No. 20 
'l'clefon 27 80 

İzmir lnhlsarla başmildür'd· 
ğftnden: 

SIHHA'f 
Balık Yağı 

Norveçya'mn llalis ~fo 
rina Balık Yağıdır. Şer · 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Sı1:ülmüştür. -Biricik Satıı Yeri 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

' .. ' 

~ 

N~A 
I 

Daıağeç mfieklrat ambarında 
mevcud 228 buçuk kilo bakır 

tıktlr al4tı ile 120, 900 kilo 
ıc1rap 220 adet içki eaodığı ve 

1113 muhtelif bo~ şişe 4 •2• 36 
~tınil saat 15 te ihale edllmek 
Gzere pHarhkla satılacaktır. 

1eıeldllerln eoyayı görmek için 
eözft geçen ımbara ve pazarlığa 

girmek için teminat paralarlle 

o gftn brımlldtirlOğilmdzdeki 

eatto k:omlıyooona müracaat· 
lırı. 187 22 24 26 28 

~/ 
':.;- . o JI ıu ,~~ .. 

, \ 

............ ........ ... • • ........................ il .. .. 1 

Ziraat Bankası lzmir Şubesinde 
Kilimciler (aroıeında solo handan mafrea 18 No. h ıuaı~ 

kain olup baokamıaın tasarrofonda bulunan Oç gaz mığ ... f. 
aotrflllinln miUkiyetl milzayedeye çıkarılmııtar. 

ihale 12 oubat 1936 çarşamba gftnil saat 16 da yapılıcık°' 
Satıı şartnamesini görmek ve daha faala malumat almak lıd1el 
lerln şube direktörllığilne milracaatları tlAn olunur. 24 30 ~ 

Buca Şarhaylığından: 
Milzayedeye çıkarılmış olan Boca belediyesinin park ktbff 

hınealoio bir senelik bedeli lcarına verilen f latln azlığını bil' 
en bo müddet 29, t,36 güntıne raathyın çarşımbaya kadar ol 
tılmıştır Talip olanlar ha müddet lçlodo belediyeye mdrıc.,ı1"' 
llAn olunur. 2!,!.I 

Fratelli Sperco \' apur Acenıası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

0 l ERCULET,. vapuru 13· ~ERVICE MARlTlM ROl1,'\ 
1 36 da gelfp 18 1 36 da An · "ALBA JULIA., vapuru;.,, 
vrrs Ronerdam, Amsterdam ve 36 da ğelip ayol gün or 
Bamburg limanlara için yok .Malta, Marsllya ve Barıel 
alacaktır. hareket edecektir. 

SV ENSKA ORlENT LINlEN Fazla tafsllAt için ı::; 
"G01LAND,, motör11 20·1 · Kordon'da Tahmil ve T• 

:~6 da Retterdam ve Hamborg binası arkasında Fratelll S~ 
limanları için yok alacaktır vıpor acentalığına mGJtP"" 

"ROLAND,, motörü 6·1·36 edilmesi rica olunur· ı,ıl 
da Rotterdam, Hamborg, Co- Navluolardakl ve bat~ 
penbage, Danztlg (Gdynlı, Go· tıerlhlerlndeld dtğlolkHkl• 
teburg, Oalo ve lekandlnavyı ıcentı mea'ollyet kabul el-: 
Umanları için yok alacaktır. Tele. 2004 · 2005 ~ 

Olivier vEŞQrekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Cendf'll Hın, Birinci Kordon 

Tel. 24!13 
THE ELLERMAN LINES LTD 

"Tff URSOu vapnru 7 ikinci 
kAouoda LlVERPOOL ve 
SV ANSEADAN gelip tahliyede 

bolonacık. 
11ADJUTANT,, vıporo 8 

ikinci Ununda bekleniyor, 
LONDRA için yilk alacaktır. 

"TBURSO,, vapuru 15 ikin
ci kAnooda bekleniyor LlVER 
POOL GLA.SGOV yok ala 
caktıt. 

"PO LÜ,. vıpuru 1 O ikinci 
k4uonda Londrı, Anvere ve 
Bol beklenip ayni zımında 
Londra Te Bul lçhı yak ala 
caktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE LlN1E 
11AQILA11 vapuru 5 ikinci 

klounda Hamborg Breme ve 
Anvere'ten gelip tahliyede bu 
lonacak. 

Not: Vurut tarihleri ve va 
pur isimleri üzerine değişiklik · 
lerden acenıı mes'uliyet kabul 
edilmez. 

V. N. 

W.F.H. VANDE~ 
ZEE & CO. 

DEUTSCl:IE LEV ANTE ıl~ 
"ANGORA,. vapuru 20 -' 

klnuoda bekleniyor, 24 r' 
klnuna kadar Anvers, Rot'" 
dam, Hamburg ve BremeO ti 
alacaktır. 

"ANDROS" vapuru 3 oolı" 
ta bekleniyor, 7 şubata ~·" 
Anvere, Rotterdaw, BaCO~ 
ve Bremen Umıolarını 1 
ılacaktır. 

AMFRıKAN ExPOT Ll~~ 
"ExMOUTH» vaporo ~ f 

batta bekleniyor, Nevyork ıl 
yftk alacaktır. 

JOHNSTON V ARR~ 
LINES·LIVERPOL 

1f 
11DROMORE11 vapuru 

ıon k4oundı bekleniyor, Lifi' 
poldın yak çıkarıp oor~ 
Varna •e Köeteoce lçlo 1 
alacaktır. 

Fidan Meraklılarına Müjde 
Türkiye ve Avrupı'dın getlrilmlı en turfanda ve nıdid' 

ır damızlıklardan aşılınmıo ve gayet itina ile yetiştirilmiş oa0 • 

telif clnıı ve yaşta mtıyva f ldanları ucuza eatılıktır. Göroı' 

rakta Batak banma müracaat etmeleri llAo olunur. 1 
ve toptan almak letlyenler Kıyaı leta1yonu yanında yeni ~!: 
llğe, perakende almak ve slparlo vermek letlyenlerln BH"' 

•ıııııııııııııııııııı111111111111111111111111111111111111111uıııııııııııııııııııııuııııııı111111t1 
;;; Dr. Zekai Tarakçı 
-

lzmir Ilbaylığından: lzmir Vilayeti Defterdarlığından: - Merkez hastanesi Dahiliye Mfttehassıs• 
= ikinci Beyler ıokağı Tark mtlzayede ealonu lttlıallod' 

Milli EınlAk ldareelnde tapuya tescil edllmemealoden dolıyı 

birçok muhacir, baılkzede veya mültecileri o kendlleıloe teff iz 

edilen emlAk kayıtları açık \almı~hr. Binaenaleyh muhacir, ha· 

rlkzede nyı mültecilerden tabela ve teff tz eoretlle Milli emt&ke 

ıh ev, tarla, arH veya arazi hgıl edenlerin bu ıoretle mülkleri 

satılarak mutazarrtr ve mftleeselr olmamları için tapa dalreelne 

mftracaatla tapularını almaları lazomu llAo edilir. 

23 24 25 26 28 29 30 31 1 2 85 

Izmir Defterdarlığından: 
Hazineye alt analar üzerine enelce bina yapmış olanların 

binalarının yıktmlma11na tev.-eeQl edildiği malumdur. Vatandao· 

tarın meskensiz kalmamaları için Maliye vekAletl btlmbzayede 

area dtğerlnl defaten hazineye yatıranların looa eyledikleri ev· 

ferin lpkaunı müsaade etml~tlr. 

Hazine 11r11eı ilzerlnde elyevm blnaeı mevcot Lolıoların birer 

istida Ue Defterdarlığa mOrıcaatlarl ve bu ıreaları bllmilzayede 

Oç ıy zarfında eatın alarak tapaya bağlamaları iktiza eder. 
23 24 25 ~6 28 29 30 31 1 2 86 

leeıeının vergi borcondıa ôtGra tahsili emval yHaeına 

gôre haciz edllmlo Huroldlye mahallesinde Emlolye ıokağında 

kAln 17 sayıla Moeevi mektebi binası tarih llAoandan ltlbııren 

ylrmlbir gtıo müddetle eatıhğa çıkartıldığından p~y sürmek letlyen· 
lerln defterdarlık tahsllAt kalemine gelmeletl. 16 20 Z4 28 (131) 

numara 45. Haıtılarını öğleden ıoora 15 den 18 e ·kıdl' 

•11"iıiıiılııi"miıııı1111111111111111111111111111111111111uunıil"nını,1.""""111"1111ı 
•ınıı 111mıııı11111111111._ Doktor ...-111111111111111111111111 
== = A. Kemal Tonay 
= Baıeriyolog ve bulaşık, salgın hastalıklar mütahassısı 
- Basmahane iıtaıyonu karııemdaki dibek tokak baıında 30 -;; = h eT ve muayenehanesinde sabah aaat 8 dan akıam eaat 6 a ~ = haetalannı kabul eder. 

Müracaat eden haıtalara yapılın111 lizımgelen ıair tahlili&::. 
_ mikroııkopik muayeneleri ile vere~li haetalara yapılmasına ceva• e-

.llWIİ"llliıılwiıillıittiııırniıiiıl"İIİIİttlii""İlllİıİ~:;:::~ ~i~
1

;r·11111ııııı1 

Dr. Operatör Arif Y µre 
Merkez Hastanesi Operatörfl ~·A 

Haetılarını her gO.n 15-18 e kad•t ikinci Beyler sokağı 1;;1 
mOzayede ealonu k:aroında 78 N.lo moayenehaaeelnde ~ 
eder. Telefon 339:1 
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~~--------------~-~--- Baıtarafı lci sayfada - lrlanda'da: 

Kral hilen Balı::lngın sarı Doblln, 23 (Rıdyo) - Se· 
~ındı bir baroda çılıoıcalı; fil · klılncl Ednrd'1n krallığı he· 
~ı krall de Mılbruf da kala· naz Irlındı'dı ilin edllmemlı· 

cıkt1r. D b, 

nan Sındrgım'dı ııaıt ikide 
eato parkında kardeıt Dok Do 
Gloceıterle birlikte bir gezinti 
Y•pa:uı n mCltevef fı kralın 
cenııe meraılmf etrafında mQ· 
dnelel elkArda bahınmaıtar. 

Bugan Klng Ban'tan cen11e 
Veatmtnlııtre getirilecek Ye hal· 
ka teıhlr edllecektlr. 

Ktal tlleel erk&oı ıe llray 
erlı:lnı cenazeyi Y•Y• olarak 
tıldbedeceklerdlr. Proğrım mu
cibince karı, deniz •e bnı 
kanetlerlnden mOrelı:keb bazı 
latalar dı bu merııılmde ba&ır 
bulanıcıktır. Bir llGHrl poltı 
lı:ıtıeı yol ıçıcalı: •e uaylıt ma· 
hı.faza edecek ve ceaed V eıt 
Pdınıter'e ı .. t 15,48 ile 16 
111110dı nrıcılı:tır. 

6 binden f11lı polis lndbat 
itiyle meegal balunmılı:tıdır. 

. Dalı: Do Nortollı: ile halı:u 
lttet Ye lı:lllıe erl.:Aoı arısında 
Y•pılın bir mftzakerede cenaze 
merıılmlnln bauın tef erraatı 
bızırlınmııtar. 

p Comı, Cumartesi, Pazar Ye 

2ızırteel gGnlerl eaat 8 den 
2 1 

f ye lı:ıdır cen1Ze bılk tıra · 
•adın ılyaret edilecektir. 

Ve1t MI l • 
1 n ıter e çelenk •e 

ç çelı: kabul edllmlyecektlr. 
c.,nııe bt 

ıl h mCl ti bıetın bıta 
b yı •e mor tCUler •e hılılarlı 
•ıırlınmııt1r. MecUae gld 

Yol halılarla OrtellmA-ttlr b ea 
dıkl .., ' ura 

pltıform'un bir tarıfınd 
JordJar Te clJAer tarafındı zade• 
gla hazır balanıcaktır B d 

· arı ı 
mfttnef fa krahn c"'ı • 

" uı Ye nfat 

o lın nllıJ; krala aadıkıt 
yemini nlo yeolleıtlrllmeılne ltı 
zum hOrmeıaektedlr. ÇClnk4 
ölen kral Jorj için yemin eder· 
ken yalnız kralı de~U, V ellahdı 
n bılef lerlnA de yemin t tmletl. 

Londra. 23 (Radyo) - Kral 
8 inci Edvard; bugCla Sındrln· 
gım ıarıyına geldikten ııonrı 

bıeındı dart çiftçinin beklediği 
bıbaeının tıboıu bııında on 
dakika kılmııtır. Yeni kral· 

' Sen Ceymı urayanda otnracık· 
tır. Boklngam ıarayıoda krahn 
ancak bir çılıımı dairesi bu
lonacıktır. 

Londra 23 (Radyo) - Ce· 
DHe mer11lmlne lttirık etmek 
ftzere gelecek olan Rom•nya 
krah Karol'deo b•ıka, dıe itleri 
bak.anı M. Tltaleıko, general 
Angeleıko •e bir h"yet gele· 
cektlr. 

Londrı 23 (Radyo) - Yu· 
nan kralanı nllıbd Pnlo tem· 
ıll edecektir. Bulgar kralı Bo· 
rlı blzıat tanarede baztr bu
laa.caluar. 

Romı'dın gelen h•berler, 
halyı tellıhtı Oıberto ile bir 
mftfreze İtalyan askerinin tay· 
yue merasimine lıtlrAk edece· 
~ini bildirmektedir. 

Londra, 23 (Radyo) - Avam 
kamıraeının boganka toplaotı· 
ııadı yeni kralın bir teıekkar 
mektubu okonmuıtor. Kral, bu 
mektubunda bıbaıınan OIClmll 
a»Clnıeebetfle gOıterllen ıltby• 
tetekktır etmektedir. 

Bııbıkan Baldvln'ln teklif ile 
yeni krala ve nlldeal Merl'ye 

Suikk~sdc~lar·ı~ 
Muhakemesi. 
- Baştarafı I ci sayfada -
Demiıtlr. Bu mektob okun· 

muıtdr. Mektobtı; maznunlar· 
dın Ali Salb'ln; Atıtilrk'e eol· 
kaat ıeeebbOıftnden yıkalının 
Üzeyir ile arkadıılarını Anka· 
ra'ya getirmekte olan trene 
yoldı atlayarak onlarle konut · 
mık lıtedJğl, mfteaıde edilme· 
dlğl, erıeıt sabıh ta Anlı:ara'ya 
gelerek Çınkıyı kOoktıne git· 
tlğl •e Atıtftrk tarafından k•· 
bol edllmeılol istediği yazılı 
idi. Atatftrk'fto kendisini kabul 
ettiği •e orada All Salb'lu; 

- Üzeyb:'f bana teılfm edl · 
nlz. 

Dlleğlade bulunduğunu, mft. 
ııaıde edlllree ha mea'ele hık · 
kında ona ıOyleteceğlnl ılSyle . 

dlğl, mtisaade edllmlııe de 0 

zımıoı kadar Üaeylr'ln zaten 
ıuçuno itiraf etmlı olduğa el 
betle onunla görftımeıloe lftıGm 
kalmıdıgı blldlrlllyordo. 

Mektub okunduktan ıonra 
mftddelumomi Baba Arlkın 
tekrar ayıgı kalkarak: 

- Bo mektab ftserlne yük. 
ıek mahkemece tetkikat yapıl · 
m1111 lhımdar. 

Demlıtlr. Maznun AH Sıibln 
nokıtı BAmld Şevkeı; 

- Tetkike ltızom yoktur. 
Zaten tetkik eaf bı11 tımımen 
geçmlıtlr. İddianın eerdl it 
zımdır. 

De mittir. 

Mahkeme; bn iki dilek Oze. 

rlne mft11kerede balonmoı, 
neticede Ankırı nllllğ•nden 
gelen mektob Gzerlne tetkikat 
yapalm11ına karar nrmlotlr. 
Gelecek celıede ayni zamanda 
mOddelamamt lddla1101 aerde· 
decektlr. 

tarihini gôtteren bir le•hı 
lonıcaLt ha . .. ır. 

Bulclye bık 1 

kamaranın t11lyetlerl telgraf la 
blldlrllmlıtlr. 
----ı--- M. Alher Saro 
Mısır ({abi-

Yeni Kabineyi takip d an ığı, cın11eyl 
e ecelı:lerln lılmlerlnl 

neeretmfıtlr R 
lttrol'oa . omınyı krala 
bl • Romanya namına 
d&zıt ce1111e mer11tmtne lttlrık 

e ece6f d 
Ce" e reemen blldlrllmlıtlr. 

rı11 dnıaenıa ılyıb kordellla · 
I Ôrt b•L 

u&Clmdar te Fransa 
cqrnhor ı 

M re ıt tutacaklardır. 
· Ranelt ıoaderdl6f bl 

telgraflı e r 
Lo cen .. e mer81fmlne 

J
• tıdra sefiri Normın Dntı•ın 
1Pony1 h"'k ' 
ıetı 1 " umett de Londra 

r &! Ş ' llleılnl . ıto aua lıtlralı: et. 
emretmleıtr. 

Btr F 
de b raaıız murabh11 heyeti 

•rlclw b b tile J e, • rlye b•kınlı . 
C mıreııl Petea, gener.I 

•melen 
rıl O • general Denen, aml · 
t oran Vlel n11lr ınıt· 
•n IDCbeklı:eb olarak cenaze 
meraeımı 1 
Ro ne ıtlrık edecektir. 

nıan1a kralı : 

1 Bakreı 23 (Rıdyo) - ÔJen 
b~lllz kralının cenaa• 1 

1Dlnd v mer11 . 
kral eKRomınyı Damına bfızat 
I arol balunıcalı:tır 
trıly 'd • a wı 11sker: 

Ro1111 23 (R d ) 
n·ı • yo - J araıl 

tılyı g 1 it azeteı ' ôlf'n lo•llla 
rıla betfo 1 J ., 1 " 1 c orJ un ıaly-dıkl 
oglllı mezarlıklarını bee een 

etel zl e 
iDi Ytretl eın111nda lrıt et . 

D 
1 olda~a aaıka tekrar •y 

en ' · 
k 

1 
neıretmektedlr. Bandı 

Kra diyordu ki: 
ra[ diyor ki: 

b:ıl '11'- Kraliçe ve ben; bagOn 
etlıatı 

tııtm 
1 

• aımana GICUerlmlıl 
bıa· J çın geldik. Şark ve gar· 

h ' tılyıyı olın borcanaa 
orc0 do ' 

llıl ' ~ı:nıklı beraber b•tlar 
oya lllı: 1 . 

tad çthaıf denini ba-
ıo ılaaıttıt. 

nesini Acaba Teşkil Edecek. 
Kim Kuracak? 
- Baştarajı l inci sahifede _ 
yazmaktadırlar. Deyll Berald 
gueteıl; Vah partlıl liderinin· 
Mııır'dıkl lnglllz fnkıltd~ 
komleerlyle gôrftıftrken aôzle
rlne kıt'i bir emir mahl· 
yeti termit oldoAono, laglltere, 
Mııır •rıHada bir tulfak ıktl 
teıebbftıG aklın kalıru 1ogll· 
tere'nln Mııır'ın ordoıanu 
gene eıkl vıazlyette devamdı 
11rar edeceğini yazıyor. 

K•hlre, 23 (AA) _ Bnaa 
muhabirinin haber •erdlgloe 
gOre V aft pırtlıl taraft•rları 
daa •kı•m hiçbir tebliğ neeret· 
memlılerdlr. iyi haber ılın me· 
haf 111 Vaft'ln bir koTallıyon 
kıblaeıl kurmayı Gaerlne ıl· 
makt•a kat'iyen fıtlaktf edece 
ğlnl h•ber •eriyorlar. 

Kahire 23 (Radyo) _ Vafd 
partisi taraftarları, yeni k•blae 
de mOtteblt cebbe partllerlnden 
klmıenla baluamamaaına lete. 
mekte, ık.el takdirde kabinenin 
tf'!fldllae J•Dltmıyıcaklarını 

ıöyl~mektedirler. Kral; ba ( 1 
kirden vasgeçmelerl içle vafd 
putlıl relıl N ahas Pıııyı bir 
munbb11 gôadermletlr. 

Kıblre 28 ('ladyo) - Vafd 
partlıl, Mııır.fuglltere araıında 
ıGel bir ittifak akdi hıkk111dıkl 
lngtllz notaıını reddetmektedir. 

Kıblre, 23 (Radyo) - Vefd 
partlıl tarlftuları; 1aglllz fn. 
kaltde komleerlala Mmr'da 
kendi hıtedl~l gibi bir konllı· 
yoa k•blneıl teılı:lllne aıla ya 
0•19••yHeke.rı anlıııltyor. 

- Baotuafı 1 el ııblfede -

M. Alber Saro konaımıları· 
na dnam ederken Rıdlkll 

' partisi merkeı idare heyeti de 
toplanmıı n lı:abloe buhranı 
etrlfıncfı mftsakerelerde bulun· 
moıtor. R•dlkıllerle benber 
diğer partiler de topl•nmıe ve 
ayol mu'ele etrafında konoı · 
mılarda bolanmuılardtr. 

Pırla, 23 (Radyo) - Öğle· 
den ıonra toplının Radikal 
putlıl; frangı korumak •e l!'rao· 
u'nın dıı alyu1111nı ulaılar 
kurumu paktını uygun bir 
eekltde yaratmek eartlle M. 
Alber Sal oyı moHheret et 
mege karar nrmlıtlr. 

(T.u), (Pari Suar), (Eotrao· 
ıljın) "' diğer g11eteler, bab· 
ran hakkında azan makaleler 
YHmıkta ve nzlyetln Dizik 
oldo~uno ileri eOrmektedlrler. 

Pırtı, 23 (Radyo) _ M. La· 
nl kablneal 24 ıaattenberl fı 
tlfa etmlı bolunm•ktıdır. Co· 
mar relıl tarlfınd•n Y•pılan 
kabine teıklll teklifini M. Fer· 
n•o Balıoa kabul etmemlıtlr. 

Bugaa CUGlor relıl M. Be· 
rlyo'yo bir IHt kadar kabul 
etmletlr. Fakat M. Herlyo ye· 
nl kabine) t teıkllden imtina 
etmletlr. 

Bunun Oaerioe M. Lebron 
radikal eoıyallıtlerla relıl M. 
Dalıdlye ile mGzakereye bat· 
lamııtır. 

Bogan buhr.na nlb•y.-ı •e· 
rllecett ... a..ıuıdar. 

Deyli Tel
grafa Göre .. 

- - - ... ·---
-Baştartıfı 2ci sayfada - . 

Ueyll Telgrarı Berllıı ıytarı 
blldlrf yor: 

Akde.olz'de bir bacam va· 

kaı geldiği takdirde İnglltere 
ile Frao11'nın birbirlerine yar· 
dım etmeleri hoııoıundı yapı · 

lıo konue111oların Franııız ·Al· 
mın ıınmnı eımll olduğa kae 
koıo, Alman dıt h•kanlığının 

llhımlyle, iki bOytık Alman 
ga11te11lnla yazG1ıf olduğa iki 
mıkale meydana •arolmootur. 

Ayni koıko, ayın oaftçtınde 

loglllz bOytık elclel ile konu 
ean M. Bitler tırıfındın da 
gôıtertlmle, bunun Clzerlne elçi 
bu konoımalırın yılntz Akde· 
nfz b4dlıelerl Gzcrlnde y•pıl · 
dığını blldlrmletlr. 

Doyçe Algemıyne Zeytuog, 
ha hoıaıta yazdığı bir yazıda 
diyor ki: 

0 Ba ııııklldek.I tek&lpler n 
zlyetl ıydınlatımız. Çilnktı biz, 
Franeız'laran bogdnkd nzlyet 
içinde (Ren) bOlgeılnl de kaa· 
ıeıtlklerlnt biliyoruz. 

ltılya ile bir hub çıktığı 
ııkdlrde Fran11, Sinyor Moı· 
ıoUnl ile yıpmıı olduğu ınlıo· 
mı ftıerloe lt•lyın ıanırların 
dan çekmle olduğu ukerlerl 
tekrar oraya göadermeğe mec· 
bor olacaktır. İngllfı'Jer, Lo 
klroo ruhooon kmlmaıuaa Al 

manlırın n111ıl bir f!ôıle bıka· 
cıkl.rını pektlA bfllrler." 

Berliner Tageblat ta şunları 

yazıyor: 

"Genel ILarmay menıabları 

ın11ndı1 yapılın bo anlıemal1r, 

eıkl terllb aıktıri lttlf•k konue· 
mılarına pek ziyade benzemek· 
tedlr. 

Btıttlo tekzlblere rağmen, 

btııl olan intiba eodor ki İn· 
glltere, Fnnea'oın Akdenlı'de 

kendlılae yapacağı her hıngl 
bir yardımı kareıbk111 bırakruı 
mık lçlo Jut'ldeçoı tonı bıeka 

tClrltı yardımlar ndetmletlr.,, 

Sofya'da Ko
münistler Davası 

Sofyı, 23 (Rıdyo) - De•· 
lete kartı harekette bnlanaa 7 
komtlntıtln mubakemeelae bıe 
l•nmıetır. 

Ingiliz 
Şairi Gömoldo 

Loadra 23 (Rıdyo) - 1ngl· 
Ilı mllll ıAtrl Kıbllo'ln cenHe 
töreni bugan y•pılmııtar. B•ı · 

bıkan Bıldyln, bCUGn ıef lrler, 
lngUhı Alimleri •e mGtenffı · 
nan doıtları tôrene iollrak et· 
mlelerdlr. 

Mussolini 
Fransız El-
çisile Konuştu. 

Roma, 23 (Rıdyo) - Sinyor 
Moııollol, Franııı elçlıl (Kont 
Dooampreden)I kabul etmiş ve 
ltılcıa Bıbeelıtan lbtllAfı etrı· 
fında uzun mtıddet konuem~etur. 

Fransa'da bir heykel 
Han 23 (Rıdyo) - Fransa 

hOkumetl tarafından Hın Al· 
ber buı .. r.nd• 3 metre ycıkııek· 
llğlnde umumi barb hatıraları 
olnıık Clzere mtllnef fa Belçika 
krala Alberln bir heykeli diki· 
lecektlr. 

Şehrin 
Ağaçlandırılması. 

~ebrln muhtelif cıddelerloln 
agaçlandmlm111 f 11Uyetl geceli 
glndftala dnım etmektedir. 
Bu yıl lımlrln bfttQa caddele 

.... il ... 

lzmir ithalat Gümrttğonden: 
lzmtr gftmraklerf bamell1rı için ntlmonesl veçhlle 134 takım 

elbise ve 132 gamlelı: ve 132 kaılı:et y•ptırılacaktır. Buularan 

bedeli bir ıene içinde mukls11tıo ad.eoecektlr Şıırtoameel lthallıt 

gdmrftğft levazım ve ıynlyıt ıervlılnde glSrilleblllr. letf'lklller 

27 ,1,936 pazartesi giloft 1111t 14 te lthılAt gOmrftğGode mOte• 
eekkll komlıyonu mahauııona mtırıcHlları llAo olunur. 145 

lzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
Lira V•kfı No. Ne•'i Mevkii 

15 Bıııan hocıı BilA 8 dôntlm tarlı E9kl Izmlr 

15 " mohteremeyn " 5 .., u Kızılçullu 

105 Bl11r cımtl u Tırla ve dım Bozyılı::a 

505 K&tlp Zlde halice 27 DOkU.a Kemeraltı 

60 " " ra,lt 131 n Kestelli 
Yukarıdı göıterUen ıkarıl 10 gftn mftddetle açık artırmaya 

çıkarılmııtır. Ihıleıl 3,2186 pazartesi gftoO 11111 14 t•dlr. 
istekli olanlarıo E•lı::af dJrelı::tôrl~Gae mClracaıtları ilin ola· 

DU~ 2l 29 3 214 

Kem•lp•ea kaz••• Sulh bu· 
kok hAklmllğlndea: 

Yukarı Kızılc•'dıo olup 1z 
mlr'de oturan ve orada Olen 
te terekeıloe İzmir Sulh hukuk 

hAktmltğl ıhkAmı tahıılye kıı· 

maada el konolıo ve tereke· 

ılnln tıaf lyeılne karar veril mit 
ol.o H•cı veli oğlu Emin 'in 
Kemılpıoa lı::az111ınıo Yukarı 

K1Z1lc• karyeıinde Evraa kftHl 
yerinde Eylôl 333 gao n 5 6 
ııayıh doğuıa H•cı Ômer, bı 
t111 Mebmed, poyrazı Emin 
ığı ile, lodoıo Emin ata ile 
çevrlli 2757 metre murabb•ı 

b•ğın heyeti umomlyeıl 525 
lir•, gene ayni mevkide EylOl 
333 tırlb ve 7 ııayıh tıpodı 

urla bilen b•ğ, doğuııu Hacı 

Ömer, b•t1111 Mebmed, poyrazı 

lımıll, lodosu cay ile çevrlll 

5514 M. M. bağın heyeti umu· 
mlyeel 1050 lira ve Şubat 828 

tırfb ve 15 16 Hyıh Taohcı 

yerinde doğoıu İııtlratl oğlu 
kOr Panayot vereselerl, bıhsı 

Rumelll Au.ooet, poyrHı Ali 
pııı, lodosu Mehmed ile çev· 

rlll 57 44 M. M. bağan heyeti 
umomlyeıl -iOO Ura ve gene 
Evrın kGlftnde 333 tarih ve 

3 ~ .. yıh doğuıu Mebmed •ğ• 
vereaeel, b•llıı biraderi Meb· 
__ ! ______________ _ 

Onlnnitede Doçent, 
(Manin Profetör) 

Dr. A. Safittiıı 
Ağız ve Diş Hekimi 

Baeıalua b~rgdo ô~leden 
eonra bmkar. 

latiklll caddeli No. 99 
An.kara apmrtmuu 2 inci kat 

Telgnf • ı S TA N B U L 
Telefon : 49250 

mr.d, poyrHı tulluim, lo:loıu 
topal lıımall ile çevrili 2 bek· 
tar 7570 M. M. b•ğıo heyeti 
umomlyeıl 5250 Ura ve deru· 
no~da kule ve teferrüatına 

1250 lir• ki cem'an 6500 lira 
kıymetinde ve gene Eyhll 32( 
tarih n 210 211 11yıh Tıılıc• 

mevkllndt: doğoııu Mazeyyen 
Molla Mehmed, batnı tariluAm, 
poyrazı Veli h191n oğla LGt· 
fullıh, kıblul tarlkıAm ile çev 
rlll 3217 M. M. bıgın heyeti 
omamlyeel 262 lira 50 koroı 
ve Eyh1l 333 tarih ve 8 sayılı 

Kareıyab namı df ğer Evran 
gtıla, doğoıu ve betıeı ve poy· 
rHı tarak, kıbleıl Üzftm Huan 
kerlmeal Fdtımı bığı ile çevrili 
9190 M. M. bığın heyeti umu· 
miyesl 1750 lira değ~rlnde olup 
lıbo emnll gayri menkule iz 
mir ahkAmı şıbelyeelolo gelen 
talimat mucibince satılığı çıka· 

rılmııhr. 

Birinci utırmaeı 19 ·2· 036 
yılına mfhıdtf çaroımbı gftoil 

Hat 11 de K emılpııa Sulh 
hAktmllğl odaıındı eatılacakhr. 

Birinci artırmad• tahmin edilen 
kıymetleri yOzde 75 şlol bul· 

mazııa ikinci açık arurm•ya 
çıkarılıcaktır· İkinci artırmaaı 

4 ·3· 936 yılını müHdlf çar. 

eımbı gftna 11111 11 de Kem•I · 

pıea Sulh hAlı:lmllğl odHında 

yapılecaktır. Tıllplerln yakarıda 

yazılı kıymetin yftzde yedlboçok 
pey akçeel veyı bıoke mektubu 
ibraz ile ırtırm•ya iştirak ede· 

ceklerl bu arhrmadı şartnamcıl 
herkeııla g6rebllme&l için tarihi 
ilAndao hlb1reo açıktır ve daha 
faıla m•lı1mat almak fetlyen · 
lerio Kemalp•oa Sulh hukuk 
mabkemeılnln 935-70 
dOIJuına mtlracaaıları 
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Alher Saro 
Yeni Kabinenin 'Teşkiline 

Memur · Edildi. 

R.as Desta Bedbin Değildir. Şimdi Dağlık Arazide Ovada' 
kinden Daha iyi Çarpışabilec~ğini S~yledi . 

• ... ' ' ......... , H• ... ~·-------
Ras Desta'nın Zayiatı 10000 dir. Mısır Hastanesi Gene Bombardıman Edildi. Temhien'deki Harekat Çok 

Uzun Sürecektir. Çünkü Haheş'ler, Durmadan Baskın Yapıyorlar. 
Londra, 23 (A,A) 

Ogaden'de general 
Grazlanl'oln Heri ha 
rcketl durmamış lıe 

de yavıolamıaur. Rae 

Urua tablye mftta 

l"alarlle ve ordoeuoo 
hava bombardıman · 

lart011 maruz bırak 

mamak fçf n çekildi· 

Ahıi bildirmektedir. 

Temblen'de ltalyın · 
tarın ba,ladığı yeni 
hareket hakkında tal· 

sllAt yoksa da ara7.l· 

nlo değlık olm •8• 'e 
'flğre'oln diğer nok· 
tılarıpda Habeo'lerln 
mCltemadl baekınlarına binaen 

bu barek4tao çok ozon ıOreceğl 

tahmin fldllmektedlr. 

ltalyan kaynaklarındın gelen 

haberlere göre, Ogaden'dekl 

son muharebelerde Raa Dea· 
ta'o1n oğradı~ı zayiat ölQ •e 

yarah olınh l O binden fazla 

dır. 

Nogelll'nln geçen Pazar gOnCl 

ltatyan'lar tarafından lıgall Raı 
Uestı'nın Kenya ile olan mu· 

Bir Habe~ karargülu .. 
nealaaını keımlotlr. Çnoktı bu lar gelir gelmez de hemen cep 

tehir K.eoyı'ya 2lden kenao heden Babeo metzllerl dzerlne 
yolunan ftzerlndedlr. Şehir el yılrOmOılerdlr. Bu eeoadı sOva 

perler1e ve mitralyöz ynvalarlle rller de yanlara htıcllm etmlo 

himaye ediliyordu. !erdir. 

ltılyao ellvarlslnln ileri kol· Şiddetli bir muharebeyi mtı· 
ları Pazar eabahı Babet mev· teaklb Bıbet'ler menllertnl 

zllerlnlo önnne gelml1J ve ıld terketml,ler ve İtalyan kunet 

detU bir mitralyöz ve tafek lerl de ıehre glrmlılerdlr. 

ıte,ue karoılıom•ıtır. Bunlar Adle·Abıbı'dıld Royter Ajın 

tank n zırhlı otomobillerin ıının bir telgrafına göre, Raı 

gelmeılnl beldemloler ve tank Deıta, Grazlanl tıarruzonun 
··~·~·~ ......... ..,. ......... ~ .......... ~·~·--• ... •1•• ....................................................................... ~ .......... ~ ......... ~ •• 

ltalyan'lara Göre Vaziyet 

Eritre Cephesinde De Harpler Var! 
Italyanlar Dolo Bölgesinda ilerliyor! 

----------------------.. 1-----------------------R as Desta'nın Bir Taarruzu PO.sk llrtOldü. Ha beşlerde Dumdum Kur· 
~nınu Bulundu. Iogiliz Uçakları ltalyan Rarekatınl Takip Ediyorlar. 

~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~ 
Roma, 23 (Radyo) - füitre 

cephesinde muhtelif yerlerde 

mnharebeler baılamıotar. 
Temlopeı'te bir fırka kara 

gömlekll İtalyan 1&kerl harbe 

glrmlotlr. Gerol9dı da 114 Ba· 
beı'll ıılllhlarile ltalyın 'l1rı il 
tlca etmlotlr. 

Somali ce-pheelnde Megell'de 

general Graçyınl işgal edilen 

yerlerde aekert ve mClıkf hal 

yan ldareelnln teelıılol emret· 

mfJJtlr. 
Mogadiayo'dan blldlrlUyor; 

Dolo'da Itılyan ktt'ıları Bo· 

roma'da llerl hareketine devam 

etm.,kıedlr. 

Mahalli hılk Te bazı relıler 

bllhHH MftaHlmınlardan mel· 

rekkeb kııım ıef il bir halde . 

dlrler. Halen Meyell'de bola· 

nao genral Graçyını birçok 

rOesanın lhlc1Bını kabul etmlo· 

tir. lıgıl ı-dllen yerlerin sll4h· 

lardan tecridi faallyetl ba"la · 

mıotır. 

Eld11 edilen gaoılm gayri 
kabil tadıthr. Eelrlerln de ade · 

dl pekçktur. BenOz kat'i ıtu · 
rette malOm dtğlldlr. 

Dom Dam korıonları tide 

edllmlotlr. İtalyan eılvarllerJ 
ve mitralyöz kıt'alar• taarruz 

etmek letfyen blrhç Habtt 
kıt'aunı da dağıtmıt ve pOı 
kClrtmOotOr. Merkezde, tıyyı 

relere lıtloıt ederek ilerlemekte 

olan ltılyao kunetlerl Babeo· 

lerl ıtddetle 111ylk etmektedir. 

Jtalyan 'Jar ldareılndekl Moı 

tamın kunetler de tlddetli 

harpler yaparak llerlemektedh·. 

Meyell yakınında hıalyan kıt9a 
tarı tahkimat yapmaktadırlar. 

Zırhlı ve mOıellAb otokarlar 

inzibatın teminine çalaomıkta· 

dırlar. 

RH Desta'nın bir mukabil 

taarrazu reddedllmlotlr. Tayya 
r eler dftomaoıo hareketlerini 

adım adım taklb etmekte ve 

taa• rozları mani olmaktadırlar. 

l\t.,yell de yeni bir tayyare 

karargAhı vtıcude getirilmekte· 

dlr. Ayni samında bir radyo 
merkul de karulmootor. 

General Graçyanl Sinyor Maı 

ııollnl'nlo tebrik telgrafını H · 

kere okuaıootur. 

Dolo, 23 (Radyo) Ste-fanl 

A jaaeı bildiriyor: 

İtalyan koueılerlnln Kana 

ledorya •e Danıparma mınta 

kaernda dnam etmekte olan 

ileri hareketleri eoteı e11an bir 

manzara arzedlyor. Geoetal 
Graçyaol ileci hareketini radyo 

vaeıtaslJe taklb ve bOtftn cı-p 

hede idare etmektedir. Orman 

mllia rı-jyoou yerli gruplarla 

Bıbeo'lertn takip hareketine 
devam ediyor. Bu hareket~ 

Bıbeşlıtın 'lı losllter" ld~reıln 
dekt Kenyı araerndıkl arazi 

dedir. Kenya'dan hareket eden 

loglllz uçakları; ltılyan kolla 

rınıo ıtri hareketlerini takip 

'° lıtlkoaf etmektedirler. 

Dolo, 2:1 (Rıdyo) - Stefanl 
Ajanıı; İtalyan konetlerl Heri 

hareketine denmla R11 Oeı· 

ta'DID telılı lıtaeyonunu 11bt· 

eımfılerdlr. lıtaeyon Frınıız 
mılzemeıl ile teılı olanmoıtor. 

lataıyon memurları bodrum ka 

tında eak!ınmıo oldukları yerde 

bulunmuşlardır. Bunların hera· 

berlerlode gaz m11kelerlde var 

dır. 

Mogadiıyo 23 ( Radyo ) -

Stefanl ajınıı: Cenub cebhe 

ılndekl İtalyan kuvvetleri ,ımdl 

pek arızalı bir arulde ileri 

hareketine devam ediyorlar. 

l!erl kollara muntazam bir oe · 

kilde ıu, mcıhlmmat ve yiyecek 

yetiıtirllmektedlr . Zrptedllmlyeo 

arazide otokerlarla mftoakale 

temlo edilmektedir. Burada 

uçakların yere inmelerine mah· 

eoı eabalar yıptm~mak Ozeredlr. 

Hom1 1 23 (Radyo) - Ge· 
ot ral Badoğll'nln telgrafını 

göre hftkumeı Babeı harbı bık· 

kaodı resmlğ bir tebliğ nr ı 

retmlttlr. Buna göre cenup 
cepheılode Rılyı, Orann n 
Ra'llçya kabllelerl ltılyan 'lara 

teslim olmoılar ve Babeo kov · 
vetlerlle eavaı için milsaade 

lııt,.mlılerdlr. Mekelll'de yı,.ın 

tarlı ııllAh ltalyan'lınn eline 

geçmlı,tlr. 

Şimal Cl"plıeefnde Temblyen 

de yeol bir taarruz bpşlıngıcı 

haber verHtyor. 

' 60 lngiliz zabiti: 

Habeş Ordu
sunda Çalışacak 

logililiz Uçakları Da 
Habeşi~tana Yardım 

Ediyorlarmış! 
Roma, 23 (A.A) - Mesaagero 

guete i, yeniden 60 İngiliz saba· 
yının Ciciga ve Harar'daki Ilabeo 
kuvvelleriui idare etmek için 
Habeıiatan•a gitmek üzere llerbe· 
ra'da bulunduğ-una dair olan lı11° 

berleri mevzuubabiı ederek. lngi· 
liz'lerio Habeş'lera yaplığı yardı· 

man umumi bir mahiyet aldığın• 

ve eaaaen ıon Graziani taarruzun• 
da ilr.i lngiliz tayyereaioio ftaJyan 
~unetleri iızeriode uçarak Ha· 
bea'lere bu kıtaatan harekitı bak· 
kında maltlmıt verdiğini yazmak· 
tadır. 

Bu gazete, lngiltere'oio ha 
hareketinin Milletler cemiyeti p•k· 
tına uygun olub olmadığını ıo· 

royor. \.. _____ __) 

bidayetinden beri tik defa ola 
rak dün gece hnktimet mrr 
kezUe telgnl muhabereılnde 
bulanmoııur. 

R11 Deıta karırgihanı Alla 

tı'nın cenubi ıarklılndeki dağ. 
lak araziye çektiğini n bor• · 

dın harekAU ovadıklnden daha 
iyi idare edebileceğini bildir· 

mektedJr. 

Raı Desta kat9lyyen bedblo 

olmadığını ve lmparal<>run mtı · 

hlm meydan muharebeleri ver· 

memek huıaıondakl emirlerine 

Habeş 

uygun olarak hareket ettiğini 

we ığır ağıt çekilerek dClomıoı 

mOnaalb nmınlarda Ani hO 

cumlarla yıpratmayı tercih ey· 

lemekte hulundoğuoo UAve ey· 
lemektedlr. 

Şimal cepbeılnde ltalyıo or 
doları nezdlndekl Royıar mu 
hablrl, Deı1ta orduıunun Oga 
den'de uğradığı mağlubiyetin 

Adlı Abıbı'dakl reemi mıha 

filde derin bir yele uyandırdı 

ğıoı bildirmektedir. 

Adlı Abıhı'dan gıyrl reımi 

olarak blldll'fldlğlne gör.,, dOo· 

kft ltalyın hın taarruzu H · 

n1111nda Daggabur'dıkl M111r 

ıeyyar h11tıneıl bombard•mın 

edllmlotJr. 

Adle Ababı, 23 (Radyo) -....... 

çeteleri 

Habeo kaynakları, mukabil il 
taarruzla ltalyanların beılrP'11 

uğratıldıklarını •e onlırdt' 
kallfyetll top aldıklarını ye ljJ 
ltalyan tıyyareııloln doıcırol' 
dOğftoQ hıber veriyorlar. , 

R11 Nıılbo'nun da yak••~ 
bir taa=:-roz yapacağı ıGylenlf°' 

Aımara 23 (Radyo) - tal 
yın kaynıklarındıo g'f loo ~ 
berlere göre, bo ıyın ~O ır 
gllntı Tebyen bavallılode ..... 
lıyan muharebe balA def•
eylemektedlr. 

halyao tayyareleri, faalf1'
1 

ltrloe det1m etmekte lmlt· 

Roma 23 (Radyo) - Geo' 

ral {Graçyanl) nln ıaferl, b' 
radı bOyftk ıevloç uyaodıt 
mıot1r. 

On Sekizler Komitesinde 

Zecri Tedbirler, Petrol Ambargo
su Ve Akdeniz Mes'elesi. ______________________ .. ____________________ __ 

M. Eden, Akdeniz Devletlerinin Bir Tecavilze Kar~1 

Vaziyetleri Etrafındaki Hattıhareketlerini Soruyor! 
Bo memoraodoma gGre, 1' 

glltere bllkümetl Akdenlr; dt~ 
letlulnlo, ltalya tarafınd•O ~ 

Cenevre, 23 (Radyo) - On· 

sekizler komlteıl ekleperler he· 
yetinin lçtlmaını tıleb etmlı ve 

komitenin ılikadar devletlerden 

aldığı cevaplaran doıyaeını ıet · 

kike lazam görmtııuır. Bn ın · 

retle ltalyı'ya kartı zecri ted 

birlere lıtlrak etmfo olan dev· 

letlerlo tarzıhareketlerl n hal 

ya9 mn makabil tedbirleri tetkik 

edilecektir. 

Petrol ftzrrlne ımbargooon 

mOzakereel için ekeperler ko · 

mlteıloln raporları da tetkik 
edllecrktlr. 

Relı Vaı Koneelleı'ln kanı· 

atf, petrol ımbargoıonun mO· 
zakereıloden evel petrol ihraç 
eden devletlerin noktal DHlf· 

tarının da tetkik edilmesi mer· 
kuiodddlr. 

M. Eden'ln akdeolzde mQte 
kabil tenCln ve teııanflt hak 

kındıkl memorandumu da tel· 

kik edllmlı ve mQzakere edi · 
lecek mevzul•r etrafında bir 

rapor •tıcade getirmek Gaere 

M. l~de11 

bir teknik komlte•I teıkUIPtı 
karar nrllmlıtlr. 
Romı 23 (Radyo) - Sabah 

gazetf'lf'rl M. Ed"n 'in Akdeniz 
tuvQn ve teeaoftd6 h9'klundakt 

memorandomuoun eoretlnl ntş 

retmekte fakat bu rapor Clr.e. 

rlne biç bir mfttalea dermeyaıa 

etmemektedirler. 

ti 
tecavOz ihtimali karıııınd• 1 
tlhaz edecekleri hatt( bıre~'ı 
ve yapacakları yardım oe~tl• 
eormaktıdır. _ __/ 

Rus-Ingiliz 
Mü kalemeleri 
Inkıtaa Uğradı·· 

Londra 23 (Radyo) - So~ 
yet Ruııya ile ticaret muıbed' 1 

mOıakerelerlnln akim kald1l 1
' 

Taymlı gazete~I yazıyor: 

Bulgaristan'da .1t 

·I•' Komilec• 
rıo•O Sofya 2:J (Radyo) - ~ 

ıı 
met; mitli Makedonya koıJI 1 ıe 
ııinl feıh Ye emllktot ı•P 1, 
mlftlr. Bundan aonı. Bol~1'1, 
tan'da yaloıı kOhcır cerıı11';~ 
rlolo faallye&lne nıCl111de 

lecektlr. 


