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Köylerde 
Kalkınma Hareketleri için Ka

mutaya Bir Proje Verildi. · 
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Hangi Yol? 
F. R. Atay 

Eski ba bakan Tardiyö'nün 
mcrkeı: grubundan çekildiğini tel· 
graf haberi olarak yazmıotık. Ar· 
kasından hu grubun reisi Pol 
Reyno da istifa etti. Pot Reyoo· 
nuo, 1.aval'm Paris planı politika· 
emı ~~nk:i~ et.mit olduğunu biliyoruz. 

lardıyö ouo metni ncırolooao 
mektubundaki fikirler töyle hula· 
aıı olunabilir: "Zecri tedbirler, 
oocc orgauiıe, oora tatbik olun• 
malıdır. Şimdi böyle olmadıkları 
i~iodir ki hem te ireiz hem de 
tehlikelidirler. Zecri tedbirlerio 
orır · ı ıcı•nıze o maaından meaul olan, 
1924 de Eriyo'nuo ve 1932 de he· 
nitn bu husuatak.i teoebbüslerimizi 
red~edı~ fogiltere'dir. logiltere 
bugüo f ıktioi Je~i~tirmi~ olabilir, 
faltııt b" . ıı.ım de ona uymamız 
ltalya' :ı_ yu -.urşı hak11zlık, barıo ve 
}l•kt . • d 

0ı;ın e tehlike te~kil eder.,. 
.. le tarafıan Pol Reyno da ne~· 

t~tlıği bir yaııda tüyle diyor: uf o· 
gıltercnin yanıoda gitmekle biz 
r01~rnuıu değiotirmiş olmuyoruz. 
ogıltere bizim yolumuza ;irmio 

d~?1ektir. Fikir değiotiren biz de· 
ıılı~ odur. Biı zecri tedbirleri or· 
gani.ze etınek iaierkto, göz önünde 
~uttuğumuı tehlike Almaoyu idi. 
ij ugün bu tehlike kaybolmamııur. 
i u fıraattaQ faydalanarak, lngiltere 
le birlikte, milletler cemiyetine, 

l»ütün taarruzların önüne g•ç~ck 
Te harbları menedecek bir oiifoa 
Terme.itten neden kaçınalım? 

l'akat ırada haıka fikirler var· 
dn: Franıa, İtalyan hava ve kara 
kuvvetlerini kendi milli müdafaa11 
ile birleıtirerek, Alman tehlikeıini 
hakiki olarak önleyebilir. Milletler 
ceıniycti, I..aval'ın nutkunda aöyle· 
diği üzere, henüz bir tauıktan 
ibıreuir. Cenevre hayalini gütme'k· 
tenee, Roma realiteıine dayanmak 
ılaba doğru olmaz mı·r Birinin ıoil· 
Y•nlarca inıanlık bava, deniz ve 
ka11 ordı:ııu var; ötekinde iıe he· 
ııüı Amerika aza değildir; Almanya 
Tc Japonya ite azalığındın ~ekil· 
mittir. 

Afgan Nazı· 
rının Dnn An· 
kara'daki Gezileri 
Başbakammız, Kardeş Milletin 

1\1azm Şerej ine Bir Öğle 
7.iyaf eti Vermiştir 

Kardeo Afgan'an büyük mieafiri 

Ankara, 7 (Ôzel) - Afg•· 
uletın 'ın hariciye veziri mleafl· 

rlmlz eerdar Seyld Muhammed 

Hın eeref loe baıbakanımız 

General lamel laöoQ t1rafıadan 

bir Oğle ziyafeti •erllmhtlr. ZI· 

yafelte dııbakan1mız doktor 

Tedlk Raettı Arae, Parti ge· 

Sonu 5 inci yüzde 

Bazı Serkeş 'Kabileler, Ras Desta'oın ilerle· 
mesi Kereısında ltalyanlara Tt-slim Oldular 

AtaUlrk 'e Suikast 
Davası BugDn Gö-

Italyan Tayyareleri Attıkları Beyan· rillmeğe Başlanacak! 

oamelcrde Habeşleri, imparator Aley· 
hine isyana Teşvik Ediyorlar. 
Bombardımanlar Sıkl&ştı. lngiliz'lerin idare Ettikleri Habeş 'ı 

Seyyar Sıhhiye Teşkilatı Da Bombardıman Edildi. Ka(ho, 
Çoluk Çocuk Te_I_e_fa_ı_ı _Ç_o_k_ı_u_r_. ______ ..) 

Loudra 7 (A. A) 

Roytrr Ajaoeı 

btldlrlyor: 

ltalyao uçak· 

ları -.c ileri 

müfrt"zelerl lı· 

llkeaf larına de 
vam f'tmleler· 

dlr. Fakat Ha· 

beşler ıar•fındı 

tam ıftlcuoet 

vardır. Zira bu-

.. 650 erkrk, 
kadın ve çocu 

Ankara Cumhuriyet müddeiumumisi 
Ankara, 7 (Özel) - Ata· 

tüı k'e suilw t teşebbü ünde lm 
lıuınıakıan ma.:ıııın olantarm 
mulıakemesine yamı (Bugün) 
Ankara ağırcezasmda başlana 
caktır. 

Arah'Jar Ara
sında Anlaşmalar 

gdo Babt1t'ler 

için Noel d lr. 

Savaı f11llyetl 

yerine mavalı:· 

llabeş imporutoru llailc SelasiJc bombardımandan .~onra 

müşaı•irlerile tahribatı tetkik ederkerı 

ğun 1000 eığır, 
250 lreçl ve 

bir o kadar dı 

deve He cephe 

den Doloya gel. 

d 1 k 1 e r 1 o l 'fe 

Itılyan himaye· 

elae eığıodıkla· 

rıoı gOzlerlmle 

gürdam. Böyle 

mOblm bir ka· 
f llenfn aynı zı · 

manda geldiği 
nadirdir. Fakat • Kudas, 7 (Radyo) - Bah· 

reyn'deo blldlrlldJğlne göre İb· 
nleeuod krallığı ile Bıbreyn ıul· 

katen dini menelm kaim 
olmuıtnr. 

Kahirede Yeni Nnmayişler 

Loadra'da ncıredllcn haber· 

lere göre İagfüere'nln Adle· 

Ababa'Clakl orta elçlı!I M. Bar. 
ton 4 KAaoaoıantde İtalyan 
ocuklarıoın Dagpbor yakı· 

uıada, memurları Mııırla ve 

lagtllz olan Babet kızılhaç 

b11hneılnl bombmrdımın ettik· 

lerlnt teyld etmiıtlr. 

bonun Rıı Deeta'oıa ığır bir 

ıorette inkişaf eden cenah 

hareketlol ilerleterek ltalyan 

bıtlarına yaklRtmıt olmH!Ddın 

Heri geldiği ıtlkArdır. 

tanlığı uae•nda askeri ve ticari 
bir muahede lmzı edllmletlr. 

Bu moıbedt; iki bDkOmet arı· 
ııada Sucleyha mıntakaeı mea'e· 

lcıladeo doğcuoe olan anlaşmaz. 

lıttı hılletmemektedlr. 
Mısır'da Talebe Arasın

da Askeri Teşkilat. --Muhtelit Mahkemelerin Kaldırılaca
ğı Hakkındaki Haber Asılsızmış. 

R01terln De11le'dekl mohı· 

blıl, ltılyınların ıoo ıekls gOn 
11rfıuda Volkılt, Mıkılle böl· 

geıılnde yeniden faaliyette bu· 

luadoklar1nı bilalrlyor. 

Londra, 7 (Radyo)- Royter 

- Sonu 5 inci sahifede -

MOnbal Saylavlıklar 

Eski Başbakan H. 
Rauf Ankara'ya Gitti .. 

-----··------yeni Namzetler General Pertev, Hyas Sami, 
Hüseyin Rahmi, Raif ve Hatice'dir .. 

Bo Fraa11z fikrinin on giin1cr· 
d.e' bilha a 1ngilterc'dc bazı oah· 
•ıyetlcr tarafından genioleıildiğioi 
görüyoruz. Bunlar diyorlar ki: 
"Gırb Anupa'81nda ban~ı tutmak 
için en doğru yol, logiltere, Frao· 
11• ltatyı •e Almaoya aupıoda bir ' 
•nlaama yıpmıktır.,. , 

Royter ajınıının Adlı· Aba 

bı'kt mobıblrl, hılyao oçık · 
Jannın ıon ganin zarfında ti 

mal cepbeelhae beyanoımeler 

ıt ıklarını bildiriyor. Do he· 
yannamelerde imparator. Kl 

nooutınelde ~Hen eıkl kral 

tıj Y 11uyu Te Gojjam •llAye 

ttnto eıki şef 1 R11 HıUo'yu 

öldarmekle itham edllmr.kıedlr. 

Aokua, 7 (Ôıcl) - Münhal ııaylnt.klara, General Pertev, 

eski ııylnlardan llyaıı Sami, Erzorom'lo Raif, cııkl Trakya genci 

lepekteri İbrahim Tali, Romancı HOııeyln Habml, Bsyan Batlce 

Cumorlyet Balk pertiel namzedi o~arak llAo edllmlılerdlr. l:lu ıuretle dörtl~r diktatoryuı 
diyebileceğimiz eıki faşiıt fikrine 
döomuı oluyorur.. Fakat, hunlar 
nihayet hepıi f ikirlcrdir: Busun 
Y«irüuıckte olan, kısmi zecrf ted· 
birleri ile, bir taraf tan bu ted· 
birlerin tamamlanmasına, öbür ta• 
rafıao, :otdugu gibi bırakılarak, 
İtalya'yı memnun edecek bir 
Udaoma yolu aranmaaıoa ç•lıtın 
politikalardır. 

Amerikln cumur reiıi Runel· 
tio bogiio neırettiğimiz (1) ve 
edebiyat olarak gerçekten inıana 
ıeTk: Ye ümid veren eozlerinde, 
fogiliı gaHteleri kollektif güvenlik 
•İsteminden kaçarlık koıurıı gör· 
oıek.tedirler. Muhte,cm inf irad, 
ıimdi Amerika'nm aan'atı olmak 
üıeredir. 

f:Aer bMlef aamimi ve umomi 
hir emQİye eaaıı aramak iıc, 
"•ki bir oınıanh beyıini tekrar 
rderelr, herketıin makıudu bir, fa· 
kat rinyetleria muhtelif oldugunu 
tiöylerdik. 

8üUln milletler araeındı de· 
\"aoılı bir güvenlik ilk ,.e aon 
~artı, milletlerin eıitliAi prenıi· 

lıinden aynlmıyao, herkeı için bir 
ve berkeae karıı bit olan, kollek· 
ıir emoiTet ioancaeıodan ibatettir. 
Bıı İoaqca, ıncak, ;milletler cemi· 
) l"lİ il Ilı ettirilmek, bıtti daha 
zayıflatılmak degil, ekıilderi ta• 
"1•nı1-oarak, bütün io•anlıga mıl 
l'dilaaekle mClmkla olabilir. Bu 

Mrnr'da ehramlar 

Loadra 7 (Radyo) - Roy · Loodra, 7 (Rıdyo) - Tay 
ter ajınııı bildiriyor: Dol.;şın mis gaselealoln Kıbire'den ıl 

bir ııylaya rağmen, muhtelit dığı bir telgrafta, Vefd fırk111 

mahkemelerin ilg111 hakkında relıılerlnla, M111r'da talebedtn 

Mııur'dald İngiliz feTkallde ko mGrekkep n ukerl mahiyette 
mfııerlncı yeniden bir gtloa la· bir teekllit TftCoda setfrdlklerl 

llmat gOnderllmemlı olduğu blldlrlhbektedlr. 

ıOylenmektedlr. BOktimet, bu Bu tetldlAta menıop gençler, 

buıuııtakl baberlerln 11lı eıaııı koyu renkU gömlek Ye ı-nt•· 
olmadıAı gibi, bOyle bir me· lon giyeceklerdir. Bu tetldl&t 
eelenln tetkik de edllmedlğlol Mııır'lı bir geaeralın ld1reıl al · 

bildirmektedir. tındadır. 
~~~~~----ı-~~~~-

defa dı zifa uğrıyan milletler ce· Ru teı~Hlt menııupları kadim 
miyetine belbağlamak için ikinci M111r'lıların aembolOaQ alAmet 
bir harb vık'aıını kimse bekle· ol1rak ta,ıyıcakcır. 
mi1ecek ve herkes baouuo çueaioi Bu tctklltt mOıtıkll M111r'ıo 
ıon iki aan facialarla dolduran 
ıiıtem içinde ara7acaktar. 

(1) Makale, Uluı arkadaaımız· 

dan iktibaıı edilmiıtir •e burada 
mevzuubıbı M. Runelt'in nutku, 
üç gün enlki ANADOLU'dı 

çık mı ıtır, 

mOstakbel ordoıunuo eıııeını 

lefkll edecektlt. 

Parla, 7 (Radyo) - Kıhlre'· 
elen blldlrlllyor: 

BogGn dç K:ıhlre ıokıkl.rıncla 

:: Sonu 5 inci Hm/ede -

Beyaooam~ler, Halle SelAelyl 

eonradın görme lmperator olı· 

rak: tnıılf ediyor ve bOyük: 
lmparııor Meoellk hıoedaoanı 

ald olan tacı cebren ılmıt ol · 
doğa için Habe, oloıunuo ken· 

dlılae kartı lıyan etmeıl lca

bedeceğlnl bildiriyor. 

Royter ıjınıının Magıdlyyu

dakl muhabirinden alınan bir 

telgrlfa gOre ylrmtbet yıldır 

komıolırı lçlo korkunç bir 

mubıum olmoı olan Mulla 

Fon'un oAlu lt•ly•n'l1rı dehı· 
let etmlt1lr. 

Şimdi Opden bôlgealnlo bO· 
tGa bkablle tefler! motn11t 

etmlı gibidir. 

Muhabir diyor kt: 
-------------1 
Bu Akşam 
Ay Tutulacaktır! 

Boıllf aaal 18 1 28 geçe baı· 

lıyacak 'fe 21 1 51 dakika geçe 
bitecek.tir. 

Ay IHt yirmiyi 10 geçe ta · 
mımen lotolmoı olacakhr. 

Bu haı6f lamlr'den mGkem· 

mel IDreHı 16rlleoekıir. 

lıııaobul, 7 (Ôzel) - Mftnhal eaylavlaklardıo birine mftııtakfl 
oamzetllğlol koyacağı söylenen eııkt baıb1kan ve Bamidlye eiha· 
rhl Btheyin Rauf dan akşamki trenle Ankara'ra gllmlttlr. 

Amerika 884 Tayyare Yaptıracak! 

Kuvvetti Bir Fransız Fi
losu Manevraya Çıktı. --------------lngiltere, Akdeniz'de Yeni Tahkimat Yapı· 
yor Ve Bu Suretle Italya'yı 11ehdid Edici 

Bir Vaziyet Alıyor. 

Fraasız donanması 

Londre, 7 (A.A) 

telgraf gazeteııl yasıyor: 

Deyll 

Fııı 11blllnde konetll bir 
Fruaııız fUoıunon ıhı hafta 
eGrecek olıo mınnr111 ıly11al 

dDramdıa dol171 bir lbti71t 

tedbiridir. 
Sılı gOna Breııten hareket 

edecek olan Fransız f 110110 Ce· 
beliıttarık'tın ozaklıımıyacak 
n Gç dört gftn içinde dalma 

- Şonu 5 inçi ıahif ede .. 
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Habeş Hava Müşaviri 

''Harh Otuz Yıl Süre-
bilir,, Diyor. 

( Hobeşiııtan hizmetinde bava milşoviri 11fıatile çalııan Franıız J 
l tayyarecisi Röne Druye, L'Entraneijan gaıetesinde Babeo harbı 

hakkında ıuolan söyliyor: ' 

Babeelstanla İtalya araeındakl 
harb 30 yıl stıreblllr. 

Galmeylnlz. 

BQtOn Habeolıtan toprakları 

Gzerlnden uçtum, Ogaden ve 
Tigre bölgelerlnl gözden geçir 
dlm; iki atet hattını boylu 
boyunca taklbettlm, tabiatla 
pençeleşen, bttUln kuvvetlerle 
mQcadele eden ve ellerine ve· 
rllmlş modern ellAhları kollaoın 
lneanlır gördQm. 

Bazı moharebeJer kanlı oldu. 
İtalyan Onca mOfrezele;.I çetin 
hOcumları uğradılar. Fakat 
gök yoınnden keefettlğlm eey 
hını blltQn ıaarrozlardın daha 
nblm gOrOnda. 

Şimal Habeelstımı 2000, 3000 
metre yOkaekllğlnde bitmez Ul· 

kenmez dağlar, içinde btıttın 

bir ordunnn kaybolabtleceğl 

derin boğazlar sllsllealnden lbı· 
rettir. 

Cenup Babeolatanı "enlt bir 
çôldftr lı:I içinde, memlekete 

glrllmealne lmkAn vermlyen 
bakir ormanlar nrdır. 

Gerçi borada · Fransa'da bile 
eel bulunmıyacak ka~ır mO· 
kemmel bir yol vardır, fakat 

bu yol Habeşlatını İngiliz So. 
mıllslne bığlımaktadır. Habe· 
ele tana İngiliz ve Belçl ka mah 
ııll4b n cephaneleri tıeıyan 

kamyonlar ııaatte 80 kilometre 

ııOratle hte bo yol lb~erlnde 
tılerJer. 

Tlgre bölgesinde hılyan'lır 
yaz ldlometreden fazla ilerle 

mlı değillerdir. Avropahlırın 

g~ılerlnde bu raklm bilyftk: 
blrıey ifade etmez, fakat bence 

bu halyao'ların Oç aylık mil 
cadele neticesinde ılabUecek. 

lerlnla Azami haddini teokll 
eden Atl11 &ıra dığları bUe, 
modern ve motorlaımıe bir or. 
donun önQnde geçilmez bir 

ıed gibi yakeelen bir dağ kit· 
leılle kıyas edilemez. 

Ve hararet ağar, ezicidir. 
(Gölgede + 55 derece.) 

Ehemmiyetli kıtalarlı cephe 
den taarruz lmkAnıızdır. 

Tayyareler iş göremiyorlar: 
Tay) arelerln harekt·l eabaeı 

dardır. Dığ •ııcı tayyareler 
için hedef yoktur. Köyler, bir· 
kaç toprak kuhlbfideo ibarettir. 

Tıhrlb edilecek strateji noktaları, 
bombardıman edilecek cephane 
d,.poları, lmbı edilecek: ihtiyat 
kampları yoktur. 

Ctbutl'den Adle Abıba'ya gl· 
den demlryolonnn el eürfilmez 
bir kudelyetl var. En lfir'atll 

•e en kullanışlı tanklar borada 
kolaylıkla kollıoılamıyor, bun· 
lar hOcomlı dığları zeptede· 

mlyorlar •e boğazların yalçın 

•e kayalık sırtlarında işe ya
ramıyorlar. 

llk ha.. bombardımanları 
Bıbet'Jer O.zerinde biraz teıılr 
yapmıı olmaauıa karşılık, tank· 
ler imparatorun hiç bir aske· 
rlnl korkutamıyor. 

Jmpırıtorun askerleri, elde 
yalın Julıç, tankların tızerlne 

atlıyorlar· 

Habeı'terln dört İtalyan tın· 
kını nasıl ele geçlrdlklerlnl 
biliyor musunuz? 

Bu cehennemi makinelerden 

lldıl ônea olarak hareket et· 
mitler. Saatlerce ileri dikten 
ıonra1 içindekiler tankları dur 

durdular ve ıımımen boş gö· 

rGnen bir çölQo ortaaında yere 
lodlle.ı. Arabalarından dah• 
yirmi otuz metre ozak:laemadan 
yerlller tarafındın çevrelerinin 
sarıldığını gOrdOler. GöğGa gO 

ğflee çarpıomı çok elddetll ol· 
du. hılyın'lardan bJrl .bçmığı 
ve çelik kabuğunun lçloe gir· 
meğe muntfak oldu. Derhal 
ftç Habeıll harekete geçen tın· 
kın Gzerlne atlıdılar n öndeki 
kftçOk mazgal deliğinden ıon 

kalan dGımınıo dı kafaeını 
oçurdolar. 

Ayni glinftn ıonunda, kay· 
bolınları 11:ımıktı olan dlter 
iki tank dı hemen hemen ıy· 

nl tekilde Hıbee'lerln etine 
geçti. 

Bıbee'ler Ol4md11n korkmaz· 
lar. Şimdi yakında yapacıkları 
bdyftk bir taarruza hazırlan· 
maktadırlar. 

lıalyan hatları ı1zef'.inde: 
Adle Ababa'ya Habeı'lerln 

eatın alacakları bir tayyareyle 
Son teorinin bııında geldikten 

ıonra, 9 Son tterlnde bir oçuı 
yaptım. 

iki arkadııta beraber Deıel· 
ye'ye hareket ettim. Ertesi gO 

nft, şafak Hktf nılfeml yap· 
hm 3000 le 3500 meıre yilk· 
eeldlkten ıonra dört eaat uçtum. 
Makalle'de 500 metreye indim, 
Adua'da ltılyan mitralyöz n 

topları bana ıteı ptısknrttOlerte· 
de lıabet e&&lremedller. Enle· 
reıın mfte•hedeler yaptığım 

Akaom'da ancak 300 metre 
yOkeekllkte idim. 

Tekrar De1&Jye'ye n oradan 
Adlıı Ababa'yı döndftm n im· 
parator hını Saln · Trloite nl· 
t•nını verdi. 

Yirmi kadar mllli 11Datörle 
Amerlka'h zenci pilot Roben 
ıondan lbard olan tayyareciler 

ve 25 Potea ıfaıeml yedi Fnn· 
111 ta1yaresl, iki tek motOrUl 
n bir 4ç motOrlil Fokker tay· 
yareal, Moth İngiliz turizm· tay· 
yareei n Bredı loglllz mektep 
tayyareefnden ibaret hın kov· 
•etleri içinde bir h.t ta kaldım. 

Tekrar Amerika'ya dOnmOe 
olan Kaprls'U Bubert Jublın 

Adfs·Ababa'dı fena bir intlbı 

bırakmıetır. Bo bir eahttkirdır. 
Hiçbir ıamın bir pflote etme· 
ıılni hecerememietir. BononJa 
beraber kendi kendisine tayya · 
reci miralay riltbeılnl vermletl. 

Vedel'le beraber tayyare knl· 
lanmaaını Oğrenmlş ve Boje'de 
staj gOrmOş olan Bıblçof hın 
k:.ovvctlerloe komanda etmek· 
tedlr. ÇilnkO eski komandan 
Korlje izini bitince Fransız hO· 
kumed tarafından çağırılmıetır 
ve şimdi GlbutJ aasOode çılıe· 
maktadır. 

Barb kahramanı Alman Ve. 

ben olmdl bir tayyare lnş111 

ile me§guldar. 
------

Amerika-Meksika Gft. 
mQş işinde Anlaştılar 

Vı1Jlngton 7 ( Radyo ) -
Amerika Flnanı Bakanı Mor· 
gen Tav ile Meksika Flnana 

Bakını ırasında gGmOe vaziyeti 
üıerfude cereyan eden görfte· 
meler bltml1Jtlr. Morgen Tn 
gaaeteclleıe fazla izahat vermek. 
ten çeklnmlı, yılnıır; yapılan 

anlaşmanın her iki tarıfı dı 

memnun edecek bir tekilde 
olduğunu beyan eylemiştir. 

lklncl ktnun 8 111111111"' 
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Gtüoııtüoıı TeOya~o 

Mareşal Badogliyo Italya'dan 
Acele Asker istedi. 

Yunan 
--·······--Donanması 

Manevraya 
Hazırlanıyor Harp Başladığından 

Kuvvetlerinin 
Beri Afrika'daki ltalya'nın 

Erimiştir. Beşte Biri Parla 7 (Radyo) - Atlnadın 

bildiriliyor: 
lıtınbul, 7 (Ôıel) - Alman gazetelerine gOre llıbeelıtın'dakl İtalyan ordnınnuo beete biri Yunan donanmHının yapa· 

ıareu ına1Jlarda erlmlıtlr. cığı btıytık mıııevral.r. yak•n 
Do~u . Afrlka'dakl İtalyan orduları batk:omutanı Maretal Badoğllyo'nun; M. Mouollnl'ye gôn da bıılıyacaktır. Do mıneua 

derdiği raporda acele daha 150 bin aıker gônderllmedlkçe ileri hareketine denm lmklnı lırda bizzat kral ikinci y orıl 
bulunmadığı blldlrUmletlr. Ue •ellahd prena Patlo hasır 

~-----------------·--------------------' bulonıcıklardır. 
Dış Sıyasamız. 

Tevfik RoştQ Aras izahat Verdi. 
Ankara, 7 (özel) - Parti genyöokorolu bagOokd toplıntııın · 

da genel ııyHı hakkındı dıı lı,lerl bakanı doktor Tevfik Rftıttı 
Arae'ın verdl~I izahatı dlnlemle •e takip edilen 11y11ayı tanfp 

etmletlr. 

Soveyş Kana- Pire Lima· 
lın dan Geçen nına Gelen ln-
Italyan Vapurları. giliz Torpidoları. 

Portıııld, 7 (Radyo) - Do· 
gOn Stıven lanılından 20 İtıl· 
yan vapuru geçmlttlr. Bunların 
bir kısmı doğo Afrıkaaını git· 
mekte ve bir inamı dı Akde· 
nlı'e gelmektedir. Bunların 

lçlnpe İt•lyın aıkerlerlnden 
b11tı efrat Hrdır. 

BugOn Napol\'den (K.onteroeo) 
Hporu aııker dola olduğu halde 
doğo Afrlka'ıına hareket et 

mittir· 

Mançuri Bay
rağını Çekmişler 

Pekin 7 (A.A) - Hafit 
mohıblrlnln Kılfın'dın öğren· 

dlğlne göre Tıbhır ilinin ltgıl 
edilen kazılarındakf de•let bl 

nalarına Mınçorl n Japon 
bayrakları çekilmfe ve Mançurl 

bank11ının banknotları teda· 
Vftfe çıkarılmıflll. İdaTeyl be· 

raberlerlnd~ Japon QIGenlrler 
bulanın Mınçorl memurları 

temin etmektedir. Çfn'lller, ja· 
ponların fırsattan lıtlfıde ede· 
rek Sa I· Von ilinin bf r kısmını 
da Mınçorl otoritesi altını 

koymaııından endltc etmektedir. 

Italya'da 
Yeni intihabat. 

Roma, 7 (Radyo) - Yeni 
parlamento ıeçlml 16 ıubattı 
yapılıcıkıır. 

Parlı, 7 (Radyo) - Atfoa'd•n 
haber •erlllyor: Do 11bab Pire 
Jf mıoını 4 laglllı; ıorpldosu 

gelmle •e demir ıtmıetır. 

Kahire'de 
Bir logiliz bir Mı· 
sır'lı şotörtl yaraladı •. 

Kahir", 7 (Radyo) - Geçen 
gece blr İngiliz zabiti, bir Mı· 
11rlayı tıbınca ile yaralımıeıar. 

Vık'a t6yle olmoıtor: 

iki lngllfz 11bltl; bir tokan· 

tadın çıkmıe n Lokanta OnOn· 

de Hılfe gören Mııır'lı bir ıo · 

fôre kazarak tıbanc11ını çek· 

mlo atet etmfıtlr. Btdlse yeri 
ne halk toplanmıt, zabit tokan· 

tayı llllca etmleılr. Zabit, M11ır 
pollı memurlarına ıe1llm ol· 

mımıt n gelen İngiliz zabıta 
memurları tarafındın ılınırak 

gôtOrCUmtııetftr. 

Demi reis 
Uzun Bir Se
yahata Çıkıyor .. 

Parlıı, 7 (Radyo) - Atfnı· 

dan haber veriliyor: 

Yunan bıebakanı (Demlrclı), 
ha yakınlardı Makedonya, Trak· 
ya ve Girici halkı ile temaı 

eylemek azere uıon bir eeyı· 
hıte çıkacaktır. 

~-----------------------------. ELHAMRA 
Yalnız lzmir ve Istanbul'da değil, takat 

bOtOo dftnyada hasılat rekorlarını 
kırmış olan şaheserler şaheseri 

2 FöOm Bö1rde1n1 

SEFILJJER 
'fflrkçe sözltl 2 devre birden 

VE 

SEN DUL 
' Maurice Chevalier • Janette Macdooald 

Filimlerin eeaoı taıtlerine dikkat; Saat 3 de Şen Dul, 5 de Sefiller, 
7 de Şen Dol, 9 da Sefiller 

Fiyatlarda Zam Yoktur. 

Köylerde 
Kalkınma 

Sulh için Teklifte Kamutaya bir 

ltalya 
-···-

Mi Bulunacak? Proje Verilmiştir 
Parlı 7 (A.A) Birkaç 

gftndtır sayfiyede bulooan LHal 
çartımb• gOoft Parite gelecek 
ve Fıanaanın Roma btıy'ftk 

elçlıl M. Şımbron Ue görftee · 
cektlr. 

Bnz• mahf~Uer elçinin Babeo 
lololn moallhane baUl yolondı 
Muuollnl adına tekllf lerde bo· 

. lunıcağınl zannediyorlar. 
Bonontı beraber Ekıelelyor 

gaı;eteıl böyle bl reey menuu 
babı olmıyıceğını çGnkG ne 
Loodrı ne de Parlı'fn ytai 
tekliflerde bulunmak mee'olt 
yetini yılaııı bıolarını Oıerledne 
almak arzuıunda bulunmadık· 

larını bildirmektedir. 

Panayıra iştirak 
Edeceklermiş .. 

Roma (Radyo) - halya hil· 
kumetl, zecri tedbirlere ratmen 
(Lalpzlg) panayırına tıtlrak et· 

meğe kırar •ermf1Jtlr: 

Eski Fransız 
Muharihleri 

Parla 7 (Rıdyo) - Eski 
Fransız mubarlblerl, neorettlk· 

lerl bir beyınnım' de, İtalya 
aleyhine vuknbolacık bir harbte 
yer ılmıyacaklarını blldlrmle· 
lerdlr. İtalyan bynıklarındın 
verilen bu haberde, ukl mo· 
harlblerln, bir harb vokı onda 
ne denizde ve nede karadı 

yer ılmıyacıkları bildirilmek· 
tedlr. 

Isveç Elçisi 
izahat Aldı •. 

Roma, 7 (Radyo) - İtalya 

dıt leleri mOsteearı So•lc, la 
nç'ln Roma elçlelnl kabul et· 
mi ı ve tekrar bombardıman 

meı'elealle konoıarak matem 
mim lzab.t •• tafıllAt vermloılr. 

Manisa'da 
Işıkları . SöndOr-
me Denemesi Yapıldı. 

MaolH, 7 (ôı:el) - Dan 
akıam Manfıa'dı ıaat ıeklz Ue 
ıektzboçok arasında gece hava 
htıcumonı karı• 1oıkları mııke· 

leme n aöndGrme denemeııt 

yıpılmııtır. Saat sekizde atılan 

top •e aten fabrika dadakle· 
rlle tehlike learetl. verllmlı, bir 
eenlye içinde tehir karanlık 

içinde kalmııtır. Halkımızın h4· 
kt1metln •esayasına kırıı gOıter · 
dlğl itaat hertarlfl takdirin fn· 
klndedlr. İlbay Murad Germe· 

nln baeklnhğı altındaki komlı· 
yon denemeden bir tHt ıon· 
rayı kadar kontrol rmporlarmı 

ılmıe boluuuyordu. 

Ankara, 7 (ôzel) - Kark· 
larell 11ylnı Foıd; kôylerde 
yardım ıarlaları vGcode ged· 
rllmeııl •e bu ıoretle köy kal· 
kanma hareketinin baeımlmaıı 

için Kımutaya bir kanun pro· 
jesl •ermiıtlr. Projeye gOre 
kGylftler; köye gelfr temini n 
koy itlerinin gôıGlmeıl için 
ıenede bet gftn çılııtmlıcak· 

lırdır. 

lnkılab Dersleri 
Mahmud Esad Ça· 
nakkale'oin Tahkimi 
LOzumunu izah Etti. 

hıanbul 7 (Radyo) - İzmir 
~aylavı, eıkl adJf ye nkUI Mah· 
mod Eı:ı11d Bozkurt; bugftn ani. 
veraitede f nkıllblderalnde lııan· 
bul n Çanakkale boğazlarının 

tahkimi lazomonu hokukf nok· 

tadın izah etmhtir. 

Jogiltere 
Kap Uçuşu. 
Tayyare Fırtınalar 
Y ftzOnden Sakatlandı. 

Londrı, 7 (Radyo) - Ge· 
çen yaz kral kopasını kuanmıı 
olan meıhur tayyareci Ralf; 
İngiltere • Kıp araıııodı doğru 
oçoı için hareket etmleeı de 
Franaa Gzerlnde bir kar fırtı· 

n1&1na totolmut 'fe yere lnmeğe 
mecbur olmuetur. Tayyare ııa· 

katlınmıttır. 

· ispanya 
Par lamen tosu 
Dağılıyor 

Mıdrld 7 (Radyo) - lapın · 
ya Cumur Baekını AlkalA Zı · 
mor1, bo sabah (Kort~s) in 
dağılması hakkındaki emlrna· 
meyi lmzalımıotır. Emlrn•mede, 
yeni intihabatın birinci devıeal 

16 Şubatta ve ııon devreıl de 
1 Martta tcıplt ediliyor. Yeni 

kortea (par14mento) 16 Martta 
toplınacıktır. 

Fransa'da 
Bir banka hOkft· 
metçe MOhflrlendi .. 

Parlı, 7 (Radyo) .!_ (Le•lı 
ve Brooe) bankaıı, bogtın hft· 
kumet tarafından mdhGrlenmlı· 
tir. Bankanın defterleri tetkik 
edilmektedir. Üc; milyon bir 
açık oldoğo ııôylenlyor. 

Konferans 
Muğlı, 7 (A.A)- Ôğretmea 

Ekmel'in Anıdolo tetkikleri 

bıkkındı Hılknl aalonunda 
.erdiği konferana çok faydalı 

olmae ve pek çok halk tan· 

fındau dlnlenmlıtlr. 



Çimdikler 
1 

l\iaazallah :M A e· E R L E R İ 
Bir g11etede okudum. Ame· 

rllı:a'dı ılnlrll bir •dam lokan· 

laya ghmlt. Garsonu ç•ğırıb 
yl yecek Hmarlamıf. Garıon unot-

muı. Adam, garsonu tekrar 
çağırmıı; ve söylemlv. Bir mOd· 

det geçmiş, bakmış ki; gelen, 

giden yok. Gıreona Oçftnctı 
defı blrşey ısmarlamış. Blraa 
sonra ne görsQn: 

Gelen yemek, kendi letedfğl 
değil, başka bir yemek.. Beri· 

fln keli kabarmış, çekmlv tı 
bıncayı• "n d lb • Y.llD,, ey g•reonu 
öldflrmcı, .• 

Mazhar Osman bir arahlı: 
deltler ıolı:aldardR dol ' 

ışıyor, 

akıllılar tımarhanede kendile-

rini emniyete ılıyorlar, demişti. 
Tekin değil; şu herifin siniri 
sari fllet halinde dn ' 

oyayı sara 
calı: olsa, maazallah b 11 i • ' m z ne· ye varırdı?. 

Meıeli, ref Jkanız ılze blrşey 
ısmulamı9. Paranız da yoL 
Ak .... 

eım ve gidiyorsunuz; 

Bani benim sipariş? 
- V ıltehl karıcığım; 
- Ne? .. Getirmedin hı? De· 

m~k ki b sen eni dlnlemlyorson 
öyle mi?.. Al öyle ise 81Da .. . 
Dan.. . Duo... Dın!.. 

Ve mesela; caçaron bir lhti 
yar çarşıya gitmiş . Bardnatçı 
Yıko' d .onu tikk4oına glrml~ .. 

- Yako; baoa O tQ beyaz 
çaprazlı sekf~ tene mni düğme 
•er. 

- Muj duğm«'! . Çoprazlf .. 
Adlyo ondan kalmadl.. 

- N"dr.u kalmadı gfüil kör 
olasıca, neden getlrtmiyoreon? 

- Y etlrteceyJm vallahi.. Son 
ram d ha blrşey va:r .. 

- Ne var? .. 

- Onlar yençlere mahsus .. 
Siz ıltrııanlz yulerler .. 

- Ne?. .. Bana ha?. Dilin 
totolıoo herif! Demek yQzQme 

kar@ı böyle s6yledln hı; ıl öyle 
lae ... Dan ... Don!.. 

Bakmııeıuız ki, sokaktı çôpçft 
ile hizmetçi kadan kngadı: 

- Bına hah gıı!. Bu gıdar 
çôpft neye blrüktürdOo? 

- A... Şuna bak; sen klh· 
Y•nı mısın benim?. Ne yapıyım, 
fazlı çıktı fıte; yar1S1nı yiyerek 

azaltacak değildim yı!. 

- Çoh zırlamı babayım (Ba· 
kayım). 

· - Zırlıyınlar ıenln gibi .... 

- Söyle.... Söyle... EHeh 
nıl diyecektin hanı?. Al öyleyse •. 

Dan!... Dun!.. 

Dedim ya, maazallah, neler 
olurdu, neler?. Bazılarmın bıh 
Settlğl pOekOllfl belQ, işte buna 

derler .. Orurduğuouz yerde şap · 
kanızın kennını yapışıyor ve 

burnunuza sarkıy•n .. 
Çimdik 

Qzüm Alı-

cılarının Marifeti 
• • • • • 

flzDm Fiatlerini 
DDşilrmek istediler 

Oıam alıe1lrrınıo f latlerl 

dtııftrmek lıtemelerlnden ev· 
velkl g<ıo boreada Q11ftm ftze . 

rine h'ç muamele olmam11ıtır. 

Fakat eatıcılar dayandıklırın· 

dan don ahcılar teknr satıcı · 

Jarın istedikleri f iade mftba· 

yaata hıobyarak 1000 çunldın 
fazl• mıl almıılardır. Bonlardın 

400 çovılını ftzftm korumu. 

al mı ıtır. 
Tnrlı:of isin dış kollarından 

gelen haberlere gôre Avrupa 

plyaealarmda üzftmlerlmfzln ffat· 

lerl gayet eağlamdır. 

Yerinde Bir iş 
Partinin Mersinli 
Ocağı Okuma 
Odasına Yardım. 

C. H. P. fzmlr llyön kurulu 

başkam Yozgad eaylnı A vol 
Doğın'm tenallılle partinin 

Mereloll ocağı okuma odası 

lçfn 36 88ndalye ve btr maea · 

nın parti hlmayeelndeld 1 eçl ve 

eo;naf birlikleri genel barosu 

tarafından satın alınmasına bd· 
ro daimi heyeti tanfındao ka
rar veıllmlştlr. Mersinli manta· 

kası façllerln mfitekhlf bulun· 

doğa bir yerdir ve puti ocağı 

tıyelerl 11.Am\len hçldlr. Bu su 
retle işçilere okuma hueosonda 

bü.vnk yardımdı bulunmoe ve 

1 tifodelerl temin edilmiş ola· 

cakhr. 

fzmir 
Halkının 

Et Sarfiyatı 
1935 yılında İzmir belediye 

meı.bahu11ada 4458 karamın, 
43,281 dağlıç ve 605 lnvırcık 
koyunu, 1658 kıl keçi, 4 7 

kıvırcık keçi, 601440 kuzu, 

1509 oğlak; 260 manda,_ 4608 
Dkae, 810 7 inek, 5246 danı, 
98 malak, 16 deye n 7 3 

domoz olmak Ozere 130,456 
bat hayvan keellmlttlr. 

Yalnız birinci k4noo ayında 

kesilen hayvan miktarı endur: 
1621 karaman, 5532 dağlıç 

koyunu, 304 kıl keçi, 45 kı· 

vırcık keçi, 1913 kozo, 2 

oğlak, 48 manda, 4.61 Olı:Oz, 
772 inek, 15 malak, 4 deve 
ve 24 domoE olmak üzere 

11,266 hat hayvan kesllmletlr. 

§ - Birinci kAnon ayında 

Tice kazası mezbaha!!ıoda 49~ 

ko700, 186 keçi, 60 kuzu, 2 
manda, 117 6küz, 198 dana 

ve 5 deve keellml1Jtir. 

_ _!eciW:~şleri 'Ve Büro~ 
rosi Mes'elesi. 

Arsıulusal Tecim Odası 
Bir Anket Açtı. 

Mühim 

~~~~--~......-~~-

Dün arııulo11l tecim oda· doğa sualleri~ hıteıdlğl m•hlmatı 

ıından vebrlmlı Tecim odaeına kıea bir zamında vermek için 

teclmerlerlmlzl alakadar eden incelemelere bıolamıı bulonn· 

çok mtıhlm bir mektup gel· yoroz. 

mittir. Bu; teclmerlerlmlzln dıt Bo hoeoıtı Baronoa da mft· 

ftlkelere gönderdikleri ve gôo· taleaaını alacağı•. 

derlrken birçok reımlğ makam 

tardın geçerek ozon boylu 
merasime tabi tuttukları vesi 

katarın daha az ellerden geç 

m~elol ve formılltf'nln Hdelee· 
tlrllmeelnl temin ınakeadına 

matuf buloomıkta olan bir 

ankettir. 

Teclmerlerlmtzln her zaman 

eızlandıkları bu mee'eleyl önem 

le ele alın Teclmodası, arıaolo· 

eal tecim oılaeıoın istediği mı· 

h'.imatı vermek için incelemeler 

yapmağa baelamıotır. 

Bo boııueta daha fazla mı 

itimat almalı: Jetf yen bir mu 

harrlrlmtze oda genel ec:kreterl 

Dr. Mehmed Ali Eten demfı 

tlr ki: 
- Acunun en ~nemli eo· 

dftetrl, tecim, f lnaoe nrlıkla· 
rıoa temıılleo uluslar ataeındıkl 

ticari mOoaeebetlerlo uılAhım 

ve aralarında çıkabilecek. men· 

fut ihtilaflarını öolemek ve 
bu eorelle letlbaal alınanda el 

hın barışını temin edecek bir 

ahenk vtlco~e getirmek gaye · 

si' le vficode gelen Pırlste'kl 

areıuloea\ tecim odasının ticari 

vesllı:r farın tAbl bulundukları 

"meraslmw gibi bir derd Oze 
rinde duruşu çok yerinde ol· 

muştur. 

Muhtelif memlekl!tlerln 
adamları aruında birçok lhtf

llf lar çıkmakta, teclmerler bil· 

basea ecnebi Olkelerdekl dava 

tıklbl işlerinde ba11 mfttkftlıitı 

maruz kalmaktadırlmr. 

Gerçi arsıulusa~ tecim odaeı 

bu ~ibl lbtllAfları ortadan kal· 
dırmağa çah~ıyorea da ticari 
vesikalar memleketlerden çıkar . 

lı:en birçok reemlğ imzalardan 

geçtiği için zaman kaybedil . 

mekte ve bu hal çok defalar 
teclmerlerio ticari haklarının 

da kaybolmasını sebebiyet ver. 
mektedlr. 

Memlekdlmlzde hele hukuki 

mahiyeti hıfz bir ticari vesika, 

Dıt Bakanlığın ve nihayet A\d 
olduğa konsolosluğun taedlklne 

iktiran edebilmek için birçok 
muııalme tabidir ki. bittabi 

bundan doğacak zarar teclmer 

letlmlzlo aleyhinedir. , 
Arıııuluaal tecim odaeıuın 11or-

Yanan Knçnk Kız 
Hastanede öldo 

Karatafta tramvay caddesinde 
218 sayılı evde oturan Anam 

kııı beş yaıında Malko'aon 
maltıı içinde yakılan ateıtr.n 

etekleri tutoşar.k karnından 

ağır surette yandığını dOnkft 

11yımırda yazmıştık. Kfiçftk 
Malko tedavi altına alındığı 

memleket haataoeelode yıtrala · 

rının acılarına dayaoamımıe •e 
Ol ı: üştftr. 

Dış riyasada 
Mahsullerimiz 

Dıe memleketleıdeld Hhtlır 
etrafında Tür kof ise fU telgraf. 
lar gelmlıtlr: 

4 l.36 tarihinde: 

Üzüm: 
Loodra bore11Jında: Türk malı 

No. 7 petln 38.45 sekiz ndell 

28 :38 dokuz 20.23 Yunan 
QzOmlerl Kıodlya No. 3 peolo 

39.56 döıt ndell 29.44 Kail 
fornlya ftzOmlerl tomeoo peıln 

39 natftrel pf'etn 3~ ndell 26 
A vueturalya Qztımlerl yeni mal 
42 48 Iran OzOmlerl peılu 

27.36 vadell 16.23 tHlndlr. 
Hamborg borHsıada: Tarlı: 

Qz6mlerl No. 7 ~peşin 14.50 
ıeldı peeln 15 dok:uı peıln 16 
T. llra81. Yunan ftzftmlerl Kın· 

diye No. 3 peşin 15.32 f 1. 
Kıllfornfya ftzftmlerl natftrel 

peeln 5.85 Iran ftlOmlerl peılo 
33.38 dolar. 
incir: 

Londra boraa11nda: Tftrk ge· 
noln nattırel pevln 8f. genulo 
peıln 55 ıkeletoo 4 crovvn 1 
llb. petln 55 beo peıln 50 ıhı 
peoln 65 yedi peılo 70 ıl· 
Undlr. 

Hamburg boreasındı: Tftrk 

incirleri eklltrl1111lma peıln 24·26 
rh. cenolne peşin lıi T. lira· 
eıdır. 

Hayır Ku· 
rumlarına Yardım 

Parti yardım komlteaioe yar 
dım için bakkallar blrUğl Gye 

lerloden ayrı bir komite teşkil 
edilmiştir. Bu komite yakında 

------------------------------------------, 
birliğe yazı h bıkalları dola· 
1Jarak yardım komitesine nrl 

dat temin yapılmıetır. _mir halkımn kıymet il ra~bet ve tev,.~cftböoü kazanan TA yy AR E si NEMA s ı 
Yeni seoe şerefine 2 filmle şükran borcunu ödemeğe çalışıyor 

Al lolson _ Kay Francis - Dolores Del Rio - Ricardo Co~_tez - Dik Povvel - Gay Kibbee - Rath 
Donnelly - Hal Leroy - Hugh Hebertb - 1' ıfi Douay ve 5000 güzel kız 

Büyül~ ihtilal 
Anna Bclla ile Jan Gabin tarafından oynanan aşk, harp ve heyecan filmi 

,_ Ayrıca Foks dOnya havadisleri "Tflrkçe sözlü,, 
~EANSLAR~ hergün 14, 17, 21. Cumartesi 12,30, 14 talebe ııeaoaı. Paznr günü 12,30 da ilave eean11 vardır 

Bir Gecede 8 Doğum 
Evvelki gece!' işçi ve esnaf 

birlikleri genel b~roeo ebeııl 

tarafmdan f şçl H esnaftan 8 

evde doğum olmuştur. 

Belediye Encümeni 
Belediye daimi enc6menl 

dün belediyede toplınmıf, biri· 

ken iılerl çıkarmıştır. 

Mekteplere KömOr 
Kültftr dlrektôrlGğO; ilk 

mektepler kömftr ihtiyacı için 

bir mftteahhltle anlaımııtır. Bu 
gilnlerde mdteahblt bfttftn mek· 
teplere ihtiyacı göre kômOr 
dığıtacaktar. 

Menemen'dc 
Bir Vak'a Oldu ...... 
Kadın Ynzonden iki 
Ağır Yaralı Var .• 

Menemen'de Kbımpaıa mı· 
hılleelnde bir nk'a olmoıtor. 
Ali oğla Ali adında biri; karı· 

elle arasının açılmaıma ı~beb 
olan Allye'nin evine gltmlı ve 
tabıocaaını çeketek ftç defa 
ateı etmlt, Allye'yl başından 

ve Yftcudonon iki yerinden ağır 
ınırette yıralamııtır. Ali de hl 
dlıe 11rasmda pıtlıran kendi 
tabıncaslle boğ11ındın ağır su 

rette yaralınmııtır. Beriki y•· 
ralı İzmir memleket haatıneelne 
ıetlrllmlt ve tedavi altını aho· 

mııtar. 

Sabri Çapkın 
Haber aldığımıza gftre1 eski 

dava vekllletlnden Çapkın Sabri 
ı~abeylmlı, Nazilli'de oturup 

yer!etmege ve mesleğine orada 
denmı karar vermfıtlr. Çıpkm 

ağabeyimi•, Taktlle çıkardı~ı"Çap 
kın.. gazetesinde ve bulondo~o 

•tlAyet umumi mt·cllsl azalığında 
da kendi ince ve olgun kabl· 

liyetlol göstermiş, ve bu arada 
ticaret aleminde de ayni elma 

ile ıevllmle ve geni, bir mu· 
bit yapmıttar . 

Zarif, işinin ehli, tıoınmıt 

"e tertemiz bir elma olan Çap 
kın ağabeyimiz, tlmıU dl'I Na 

zlllt'de vekAlet işleri ftztırlode 

çahşacaktır. Bu aoreıle Nızllll 

kıymetli bir hemeehrl ktzao 

mıı demektir. 
Arkadaşımıza muvaffakıyet · 

ler dileriz. 

Medine'de Fabrika! 
Hle11 matboıtı, Medlne'de 

korulao dokuma fıbrlkaeındın 

bahsetmektedir. Hicaz matbua · 

tına gôre bo fabrika çok ller· 
lemlı ve yıptağı yon menso· 
cat Blcaı kıt'ısında bftyftk rağ · 

bet kazanmıetır: Bu fabrika 

birinci kAnunon ilk gftnd men· 

ıucat ve mımulAtından bir 

ıergl ıçmıttır. Bu sergide tftr· 

lft ytıo kumaılar ve mensucat 

halka teıhlr olunmoıtor. Bu 

mtınasebetle nutuklar lrad edll 

mlı ve Kral lbolHnnd'uo her 

11had11 yıptağı tetebbftıılerden 

ınkrmnlı babıedilerak dualar 

olı:onmoıtor. 

Hicaz zimamdarları tarafın· 

dın eôylenen nutuklarda Hicaz 

uloıo yerli mımolAt kollan· 
mağa davet H teıvlk olun· 

muetor. 
Hicaz matbuatı, Hicaz hil· 

kume(I tarafındın A vropa'ya 

gönderilen tayyare talebeleri · 
nln munffakıyetlerloden se· 
vinçle bıhs~tmektedlr. Ba tay· 
yarecllerln bir kısmı tayyareci· 

ilk btlgtlerlof İrılyı'da ikmal 

etmekttdlr. 
Geçen ay İtalyan faolst bay· 

ramları mdoasebetlle Btc11 
tayyarecileri ftalyao tayyareci

lerinin Malbensa'dı yaptıkları 

uçoelıra htlrak etmltlerdlr. 
Hicaz ıayyarecllerl irtifa mÜ81· 

bakaıında hfrlnclllğl kazıomıe · 

tardır. KAmll Hilmi yalmz 42 

dakika znfında 7000 metre 

kadar yakıelmlo H inmiştir. 

Diğer arkıdatları ikinciliği ka· 

zınmıtlardır. 

Bulgar Gençleri 
Sofyı, 7 (Radyo) - Hftku 

met; milliyetçi gençler tetkl · 
IAtını lklncl defı dağıtmıetır. 

Bu teıkllAtm 26 bine yakm 
nyesl vardı. 

Fağfur Kase 
Bir arhd11şım, AN4DOLlJ 

nuo foıoğr af Vf' ll9e Jlt:f teri 

ol k•rııtır,yor, f)lrşey ırrıyoı-: 

Ba ırada pğı.ıocJap V4 ,:Qmıı; 
çıktı: 

~Moıevllerl f:ilrkç~ kgnp · 
torma cemiyeti» 

Gayri ihtiyari' 
._. Ne dedlnl?;, ne ded1Qlz9 

Diye eordom. Arkada~ım 

hayretle yftıOme baktı; 

Bir k.lt~e · d~dl · eskt 
kılltelerden ... 

Daha fazla sormadım ve 

cenb ta vermedim, O bir kit~~ 
değil, bir dava idi, bir verilmlv 

sözdO. Öyle bir dava ki, öyle 
bir eöz ki, g:ıete sütunlarında 
fotoğraf Jarla, beyanatla teyld 

edllmlıtl. Şlmdi ona "Eski 

klleelerden» diyoruz . 

Arkadııımın kolonu tuttumı 
- Yokea · dedim · "Kllşeft 

tabirini kollanırken bir ookıe, 

bir tArl• mi yapmak latedlo?. 

Öyle y•, "Yabudllerl Türk.çe 

konoşturmaku ve movaf fak: 

olmak, mOcaıfelelerlmizln seri · 

sinde beylik bir kllte hallol 

almımılJ mıdır?. 

Ne yazık; bu Ll>yle otma· 

mals}dı. Gölgesi toprağa rnrub 
~eçeo bir yaz bulutu gibi, 

gazetelerin sahifelerinde yirmi 

dört eaatlık bir ömiir geçtrlb 
aönmem,.llydi.. Bir klişe, bir 

beylik mQcadele deAll 1 yftrOtfil 

mOt ve yarnyen mftsbet bir ie 

olmalıydı .. 
Cemiyetlerin ferdlerl arasın· 

dakl maoe~i rabıta halkr.larının 
en sağlımı, en kuvvetlisi dil ve 

barstır. Halbuki bogOnkfi ~art 

lar lı;;lode bizde en çilrfik olan 

d11 ayni şeydir . 

Yahudi ntandaşların el' edo 

de Fıaneızca gezete, Fraosızr.a 

kltab ve mecmoa . 

Bir dostum var, Yahudidir. 

Onunla açık koooşoruz. Blrgfio 

ıordum: 

- Neden dedim Fransızca· 

ya olan ılAkaoın blrRZı, battA 
ayni derecesi Türkçe "ye göete· 

rllmlyor?. 
- Neden mi?. -deJ(. çftokft 

Yahudl'Jer, Fransızca'yı, ticaret 

işlerinde kullanılan, ILendlle· 

rlnl kazanca ulaotırao ve diğer 
Alemlere yaklıetırao bir vasıta 

olarak sayıyorlar. Beynelmilel 

bir dil oldoğo için .. 
Daha fazlı dinlemedim. Mee'e· 

lenin en nazik noktası ve plal· 

kolojl•I hakikaten bu idi. 

Kazanç için ve ka1anç yo· 

landı lbım materyıllır .. 

Çok acı ve çok sert konut· 

mık istemiyorum. f ekat bizimle 

beraber olmak ta gene bir 

"Kazanç,, değil midir?. Bizim 

4llcenablığımız, bizim ... 
• • • 

Bo mevzu kalemime Dt!redeo 

takıldı?. Fağfur bir kase gibi, 
rQzgılr çarpmaslle bin ses ve· 

recek! . 
Orhan Ralımi Cül•çe 

Felemenk 
Kendi Heyetinin 
Korunmasını Fransız 

Setirinden istedi 
Amstudım, 7 (Radyo) 

Dıe işleri bakanı M. Debrayer; 

FranH'nıo Adis Ababa'dakl el· 
çlefnden Felemenk kızılbaç 

heyetinin emnf yetine naza ret 
etmeıılnl hkmlştlr. Fransız 

eef iri; htıyetin Adle Abıba'da 

bolonduğooo ve barb mınta· 

kalarıoa gitmeıfoe mani olacak 

her tftrltı tedbirleri alıeağı 

cevabını vermtvılr. 



'J1aribt Tefrikaı NqkJeden: FA1K şEıı~~-:P- Fransa'oın 
.. JH 

Atesin Hftkimi ihracat Siyasası, 
' ··~·. c . 

- .. ı: ·- - ~· Ticaret Bakanı 
Napolyon Bonapart'ın Maceraları Bi M · d 

. - , , , , f' _ T r erasım e Marsilya Suikastı Etrafında, 
BiRINCl_ KISllV\ - HiND YOLU Neler S6yledi? •• -Bir Adam Yakalandı ve itiraflarda Bulundu, 

Fakat Sözlerine inanılmıyor. ~ 

Genç kadıo BBhmnalıkla: 
- Senin bu Vlktoarın'ı 

görmek için cidden ııabsrııızla· 

pıyorum. 

Dedi ve sonra llAve elti: 

- Eh... O zamana kadar 
ben elbisemi bir prova edeyim. 

- Ben de sana bono ıöy· 

Uyecektlm. 
Gazel kadın paketi açtJ; 

içinden tam bir avcı elbleed 
çıkardı. Hemen giydi ve aynaya 
baktı. 

- Ne kadar değlotlm dedi 
saçlarımı da kestiğim vakit 

beni eJ"kek kardeşim !IDRcak· 
lar. Şimdi bana biraz talim 
ettir!. 

Gazel kadın, slolrlerfni ge · 
rerek oda içinde: 

- Bir, iki... Bir Ud!. 

Diye dolaımağa baeladı. 

- Beyhude yorulma. Son 
emre kadar sen talimden muaf. 
sın!. 

- Ro nasıl olur? 
- ÇOokQ buandan itibaren 

benim emirber neferlweia!. 

Genç kadın sevincinden ne 
yapacağını bilmiyordu. Genç 
mOlAzlm: 

- Nasıl ·d,,dl· artık 
nun mueoo?. 

mem· 

- Memnun mayom?. Şo 

anda benden meı'od bir kadın 
var mıdır? 

- Artsk general Bonapart'ı 
OldQrmek hevesinden vazgeç
tin mi? 

- General Bonıpart mı?. 
Fakat beu ona takdir ve teb . 
cil ederim!. 

-6-
Kusur5uz tedbir olma~ mı? 

Mtllôzlm Fure'nln mfitenıl 

ve fakirane evJode neı'e ve 
11ıdet hnkcım sOrerken general 
Bonapırt'ın gOzel ve lake ko · 
nağında derin bir ııtUult hfikllm 
ıllrmekte idi. 

Boeud dılreıılnde yalnız bo. 
lonan JoıefJn kocaaının nde· 

tini endfıe içinde bekliyordu. 

Sabahleyin; soğuk bir "Bon· 
jur,, dan sonra Nıpolyon: 

- Yarın gidiyorum demlıtl
ııen bunda kalacaksın, bfttQn 
lhtlyıçlarını, borada bolonma

dığı m mQddet içinde paraya 
lhtl1acın olmıyacık derecede 
baıırlıdım .. 

Jozefln, birkaç ııuıl ıormık 
lıtemlı, fakat Napolyon hiç 
dormıdın odadan çıkmıı idi .. 
Josef in arkasından koemoo, 
kendlalne merdiven baıında 
yetlımlş: 

- Nıpolyon!.. Nıpolyon! .. 
DJye bığırmıo, fakat 10 ce· 

nbı ılmışlı: 

..................... 
ANADOLU 

• -------
Gfinlnk Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazganı 
Haydar Rileda ÔKTEM 

Umumi neoriyat ve yazı ioleri 
mfidfin'l: Hamdi Nmb.et 

İdarehanesi: • • 
İzmir İkinci Beyler sokağı 

C. Halk Partiei binan içinde 
Telgraf: fgmir .. Aı.~ADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutueu 405 

ABONE ŞERAİT!: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuru~tur. 
Yabancı memleketler için ıenelik 

abone Ocreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuruıtur. -lııG geçmiı nilshalar 25 kuruıtur. 

-ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR ---·11 

- Vıktlm yok! - . . . - -· - -
Ve Napolyon bıtkı bir ı~ı Pırla, 1 (Radyo) - Dfto 

söylemeden ghmlıtl. 111t 16,SO da Pırla ticaret oda· 
Jozeffn koc11ını bftttln glln ııudı ticaret bakanı M. Corç 

bir daha gOrmemle ve ıkıımın Bone, oda yeni idare heyetini 
sekizi olduğu halde Napolyon kabul etmlıtlr. 
hAIA dOnmemlıtl. M. Bone bu mftoııebetle bir 

Napolyon'on gittiği andın nutuk lradetmh, lhrıcıt mad· 

Cennre 7 (Radyo)- Bu eabab "tetblt aleyhine komite» toplıumıttır, Bu komite 1934 de Mır· 
lllyada Yogoılavya krala Alekııındr ve hulclyo bakanı M. Barto'aon katli ftserlne teıldl edllmtı 

ve ~lmdJye kadar toplanmamıtbr. Komite· Belçika devletinin morqbbası rlyaaetlnde toplınmıf ve 
onblr devlet murahhaııı da bulonmoştur. 

ıkıamıa sekizine kadar Jozef in delerinden bahıetmlı ve: 
mfttblı bir ılnlr buhranı içinde -Frınea'oıo hayıiyet Ye ıe 
kelmııtı. Kalkmıı, yarı yatmıı, ref 1 ihracatını diğer devletlerle 
gezmlo, bahçeye çıkmıı, oyu· tnızlln ettirmektedir. 

Viyana 7 (Radyo) - Siryada Bayer Haven ıdıoda Yugoslavya tebaalı biri tutulmoıtor. B•ı 

ıdam ııarho~lok halinde Marıllya'dı Yagoalavyı eski krala Alekııaodr ile Fransız dıt bakanı M. 
Bartu'yı yapılan ıuikaııta lollrakl bulunduğuna ııöylemlıtfr. Hoouo aslı olmadığı tahmin edllme:kl~ 
beraber Viyana zabıtl8ı mee'eieyl incelemektedir. 

----------------------111----------------------mak lstemiı fakat sinirlerine »Kambiyo ve dOvlz gibi bir· 
blrtftrlQ bakim oJamımııtı. çok tahdldıta gelJnce: Fransa M. Eden ve Yeni Sene Kurt Baskını 

Mahod gectıden ııonrı, M. bu huıuıta çok mftteennl hare· 
Şarl'I görmemiotl. M. Şıtrl, ket etmlotlr. Ticareti tahdide ne 
aldığı yara bu~btle bayıldıktan kadar az taraftır oldoğomoz 
sonra ·Anhıttığımız nçhlle- İspanya Ue ııon akdettiğimiz 
mı boa cısoı Lafokard naıtıslle ticaret muahedeıılnde aın Ar 

M. Eden Vaziyet Karanlıktır, Fakat 
ümid Verici Cebhesi de Var Dedi .. 

Sofya, 7 (Radyo) - Koyu 
bir ılıı her tarafı kaplamıohr. 

Kurt sOrftlerf; Burgaz yaklnlne 
kadar inerek birçok koyoolın 
boğazlırandao yaralamıılırdır. 

evJne gönderllmlı ve mftmkfto ıurette gOrtUllr" demfıtfr. Loodra 7 (Radyo) - Yeni sene dolayisllo M. Edeo'ln bir 
oldoğu kıdar dıoarı ~ıkmımıltta Bakan, itlerin azhğı h111eblle t•mlmfnde: 
idi. Bonon ıebebf Nıpolyon'un bazı vergilerden tenzllAt yapı· 19 .. 6 seneal, dıhllt va;ılyet noktaeındıo mftokCU n cesaret 
göztıne tlfşmemek ırzuııo idi. cığını da blldlrmfo n » İyi kırıcıd11. Harici .vaziyete gellnce: Bo da karanlıktır. Fakat h4-

Birarahk, Jozefln mahremi mfteterllerle yeni ozlaımalar len vaziyet iyidir; umoml vaziyet ve muhtelif devletler ırasıD· 
eerarı Yft oda hlımet~fıl Lolz yapacığımm Qmld ediyoruz." dakl mftnaaebetler iyiye doğra ıftr'atlı ilerlemektedir. 
ile haber göndermlı ve yıraıı demlıtfr. "Vaziyetin vehaaıetl aı\kAr olmakla beraber. omomt ıeklllerl 

haseblle çıkamadığından lfttfen ı------------, itibarile de Qmld verici cebhesi vardır.,, Demektedir. 
evine gelmee•nı rica etmlıtl. Borsa da .•. 

Jozeııo, bu tehlikeli davete Bı·r fbıı·yarın Hu•• yast 
icabet edememlo; Aııkındın 
mahrom kalınca, kalbinin ve Üzüm satışlan: 
lhtiraaıcın bOtftıı konetlle Ç. Alıcı K.. S. K. s. Rüyasında Ken<lisine Bir Define ile 
kocasını eartlmıştı, 450 Üzllm koro. 14 

M. Şart, ayni .r:amandı Jo 140 İnhisar ldı. 6 75 
17 50 

1 15 Bir Tacın Yerini Haber Vermişler .. 
14 25 zefln'ln gözQnden k4f i derece· 137 S. Sftleyma. 12 50 

de daomftıtQ; Çonkft yarısının llO S. Gomel 14 50 
çok haUf olduğunu biliyor ve 71 N· AH Hıy. 15 50 
evden çıkmımaunın da kor· 44 Mani. b. koo. 16 
kaklıktan doğdoğuno çok Alt 32 Hor111anf o. 14 75 

14 75 
Sofyı 7 (A.A) - Rıdomlr civarında Drın köyftnde ihtiyar 

16 25 
bir kadın; Sofya arkeoloji milesseaeıl dlrektörOne mGracaatle 

16 
Ayotroya keılşlerloden blrloto ölO.rk n ıhı ktıp altın ile Bulgar 

15 
krallarından FJoman'ın tacmm gömftltl bulondolduı yeri kendi· 

14 7 5 
ııfne söylemlı olduğunu blldlrmlştlr. Rıdomlr halkı ile bazı bil· 

hleaedlyordo. 19 Kohen bira. 14 76 
glnler bu ıltıDlarla tacı araştmyorlar. 

••• Çok namuslu TC mtıtevazlh 1003 Bu~tınkG ıatıı 
olan ilk kocası general Böarnes 484537 Dnnkft yekun 
n ondan (ıonrakl ltıb zarif, 485540 Umum " Fransa-Sovyet Rusya 
gQzel ıöı TC barekotlerlle mı· 

ruf, f ıkat adedi çok bir metrea 
koleksiyonu yaptığını lttJharla 
soyJiyen direktör Barraa ile 
koe1111 genç general Nıpolyon'o 
mokayeee etti ğl nklt, Nıpol· 
yoa'o en önde görtıyordu. 

Napol1oo'un kendJllne mec· 
ldbiyetl çok bGyClkUl. İtalya 
ııeferlnden gOnderdlği mektnb· 
lardı bu mech1blyet dereceel 

çok gftzel görtılftyorda. Josef in 
dikkatle 11klıdığı mektobları, 
böyle ılnlrll anlarında okurdu. 

Napolyon ltalyı'ya hareket 
ettltl zaman: 

" Beran beni ıendea bir 
derr.ce daha ozakl•ıtırıyor, her· 
an da, Benden 011kl11mık hu· 
eoııondaltl konetlm azılıyor! 

"Sen benim dftoGncelerJmln 
e111111B1n . ., 

Diye yazmıı, birkaç gfto 
ıonra dı Nla'ten: 

" Seni ıevmeden geçmlt bir 
ıonftm yoktur; beni eenl ııen· 
den uzak tutan ıaferlerime, 
ihtiraslarıma her 1abah llnet 
okuyorum . ., 

Diye yazmııtar. 

Ayni mektoplı: 

'· Jozef tn'Jn yanında y111. 

mık en boyak emelimdir. Ya 
nına ı.,elmek için çıheıyorom, 

sana yaklıımak için hayatımı 
feda ediyorum. Fakat beyhude; 
ııenden dalma uzaldaııyorom . ., 

Demektedir. 

Zahire !atışları: 

c. cıaıı K. s. K. s. Yeni 'Ticaret ltilafnamesi Dün iki 
287 Buğday 7 25 7 25 
so Akdarı ' 1s , 1s Taraf Arasında imzalandı 
10 Bmçık 6 50 6 50 Parlıı 7 (Radyo) - Fransız · So•yet ticaret ltllAfnımeııl don 

4 Nohut 6 6 
10 Kendir to. 4 75 4: 75 

111t 17 ,30 da dıt bıkınhk bla111ında lfrınııa ticaret nazırı M. 
Jorj Bıne ile Sovyeı Ruııya'nın Parla boyalı.: elçiıl Potemskl 

233 B. pamuk 40 50 43 50 arııındı imza edllmlıtlr. Yeni ltUAfnam,,ye gOre, So•yetler Fransa 
1241 Pılı. keu. 400 600 ııanayiine yıpıcaklırı ıılparif bedellerJoi petln olarak tediye ede· 
3461 K. cnl& kilo 14 75 15 celderl gibi, Fran11ya ithal edecekleri mıl kıymetinde mıl da 
5850 Ceviz içi ,.. 35 45 ıatın alacaklardır. BlAoçolar altı ayda · bir tetkik edilecek: ve 
. 493 T. bı. içi " 70 73 IAzım gelen taııhlhat yapılıcaktar. Bo ticaret ltllAroımesi moka 

31( Acı b. içi • 60 62 bilinde, Franııa'oın So•yet'lere 800 milyon frank lkrazda bola· 
4400 Yapık " 43 43 nacağı haber nrllmektedlr. 
1568 Çöven " 14 14: ı • ı 

1 Piyasa Vaziyeti J Habeş Hükümdarına Amerika'dan 
üıom - Dan 1003 çuval Dış işleri için Bir Müşavir Geldi .. 

ııtılmııtar. PJyaııada dOndftraı. 

mek istenilen fırıldak, Üztlm 
koroma ve loblıar ldareıılnln 

piyasaya glrmeıile netice ver· 
memlıtlr. 

Buğday - 7,25 ten 987 ço· 
nl 11tılmı1br. Flıtler daıktın 

olmak ftlbırlle mubıyeacılar 

nazhdırlır, fakat geçen hıfta 

az mal ıldıklarındın f fatlerfn 
yftkııelmeıloi beklemeden mu
bıyeayı mecbur kılmıktıdırlar. 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Baıdurakta Sıhhıt, Karı· 

taıta Santo, Tilkilikte Yeni 
Izmlr, Irgıdpazarındı · Auf Te 

Gozelyerde Af lyet ec11neleri 
açıktır. 

Kambiyo 
Alıt San o 
f>0,15 50,ti2 

Adls·Abıba 7 (Radyo) - Saray çevenlerlode Necaşt'olo hnJci 
ltlerlnde mQtıh1111ıa mtııavlrllğfoi yapooak Qıere 28 yaılarıadı 

bir genç Amerlkanm Ctbotl'den trenle borıyı gelmesi bekleni· 
yor. Bo şahıiyetln lııml Te lhftvlyrtl hakkındı biiyftk bir keto · 
mlyet göaterllmektedJr. Maamaf lh bogno malumat verilecektir. 

Evelce bu nzlfeyi İneç generıh Bildin görftyordu. General; 
uhhJ ahvaUoaen mobaııamat havlar baılamaz Adfs·Ababı'yı ter· 
ketmlıtl. Necışlnin hukolr mtııavlrl ineç tebaaesndan M. Uber· 
son da birinci teırlnde Cenene'ye gitmiş ve orada Hıbeılatan'la 
nloılır ıoayeteei arasında irtibat teııfs eylemfotlr. Şimdiki halde 
Adlı·Abıbı'da yegAne mOşavir olarak flnınıı mflonfrl Amerlka'lı 
M. Kolaon Tardır. · 

Adlıı Ababa 7 (Rıdyo) - Hıbeo imparatorunun daveti Oıerlne 
Amerika'dan hareket eden mQtahasıııa (Con Slpeıer), bugan 

A.dfıı·Ababı'yı dıııl olmuştur. (Con ~fpeser) Ha bet f lnıns ha· 
kanlığı mOııteıarı Amerlka'Jı (Kolıon) tarafındın kareılınmııtır. 

1 •• 

Dil ve Tarih Fakülteleri 
Perşembeye Açılıyor 

Vatikan-Almanya Ara· 
sında YeniMOzakereler 

Berlln, 7 (Radyo) - Vatf· 
kın ile Almanya ıraıuodı 

mftzakereJere yeniden baılını· 
caktır. fillen gençlerin nzlyetl 
milzakere edilecek ve gençlerin 
aııkeri teşkllAta menııubiyetl 

daha serbest bırılnlıcak, dini 
teıekkOllere lntleab edecek 
gençlere hiçbir veçblle miidı· 
hale edJlmlyecektlr. 

Almanya htık1l.metl mazıke 

relerde mOsalt hareket edecegl 
tahmin edilmektedir. 

Tunus Heyinin 
Zevcesi öldü 

Farlı 7 (Radyo) - Tonuıtıo 

bildiriliyor: 

Bogan Tannı beyinin zevcesinin 
cenaze meraelml yıpılmııtır. Bu 

merasime ıııkert ve mtılki he· 
yeller ve bılktao 'pekçok kim-
seler lıtlrık etmişlerdir. 

Italya için Balık 
Zara, 7 (Radyo) - Layoı· 

ta'da ııırdalya bıhkçılarıua mıh· 
sos bir ııayt iye lneıaına karar 
verflmlı ha hoıoııta 2 milyon 
liretlik bir kredi açalm•otır. 

Balıkçılar tuttukları btıtftn 
bılıklırı merkeıt ııtıı teıklll· 
boa eatacaklardır. 

Bir Komftnist 
Yakalandı. 

Rlyodojanero, 7 (Radyo) -
Cenubi ' Amerika'da komtınlat 
tahrlkAh yapan M. Harrl Berke 
tevkif edllmlotlr. Daha evvel 

Hlodlıtın ile Çfn'de de çalış
mııtır. E•lnde roQhfm vesika 
lar ve muhaberat elde edllmletlr. 

Bir Tahlisiye Döndn. 
Cenova, 7 (Radyo) - Ejfpt 

vapurunun altınlarını çıkaran 

Artiylujo tahllıılye gemisi K.o· 
moğlo'ya avdet etmlıtlr. Bu 
tahlisiye gemlıl Porto Flno'dı 
mağruk bulunan Amerikan va
poronoa enkazını çıkarmııtır . 

Loid Corcun Tavukları 
Londra, 7 (Radyo)-M. Lold 

Corç; elindeki 3000 tavoRo 

ııatıp ııavmıo ve tavuk yetlotlr· 
mekten vazgeçmiştir. 

Fransız Sefiri 
Moıkova 7 (Radyo) - Fran· 

sının Moakova ıef iri M. Al· 
fant zevcealle birlikte Parla'ten 
döomOotur. Sef lr, dostlara ta. 
rafandan hararetli bir ıorette 
karıılanmıotır. 

Napolyen, dOımanı mığhib 
edince, ilk ı, olarak ııevgill 

Jozeffn'fnl yanını getirtmek 
olmuştu. Jozef fn, ltılya'ya 

gitmek hoııoııundı çok nazlan· 
mıştı; çda k Q Pırla onu ce&be· 
diyor, harp ııahaııı lııe korku 

tuyordo. Fakftt nlhıy"t gene· 
ralfn ımrlni kabule mecbur 
kalmıf, MllAn'dı kendblnc 

Allm. Mark 
Iaterlfn 
Fr. Frangı 
Dolar 

618,50 621 Ankara 7 {özel) - Dll •e tarih fıkQltelerf Perıembe glln6 
8,28 8,30 K.GltOr Bakam Saffet Arıken'ın vereceği bir sOylevle açılacaktır. Bir Seyahat Etrafında 

mftllltf olmuıto. 

- Sona Vır -

Belgı 
ltılyan lireti 
Iavlçre frangı 
Florla 
K. Çekoslovak 
Avuıtur. Şllloi 

79,80 79,50 ı : FaktUteltrde ayni güo du~lere de baŞtaoacaktır. 
21,0ô 21,~ö 1 B , k l 1 d d d Lf o a ft te er " en verecek olan profeeörler arasın a eıı-. 

!~:~~ !~· 10 K.Oltür llakam Hikmet, dil tetkik cemiyeti baıkanı İbrahim Nec· 
85,05 85,37 

11 
mi Dilmen, Muzaffer ve Şemslddln bolonmaktıdırlar. 

5,24 5,27 Dil Fak.tılteslndo SGmer, Eti, Akat ve Aeur dlllerl de o.kota· 
23,37 23,62 lıcıktır. 

Roma 7 (Radyo) - İtalya · 
nın Parla ıef irinin Roma ee· 
yahıtf Te Frıasa'nın Roma ııe· 

liri ile olan mftlAkıtı bıkkın· 

da gazetelerin neıriyata a11lıu 

ve 11dece tahminlere mftstenlttlr. 
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KIZIL SULl'AN ~1 Bazı Serkeş Kabileler, Ras Desta'nın 

A~DCLHAMDD 
===::~ 

mesi Kar,ısında (talvao'Jara 're tim Oldular ___ .... , ., ... , ..... ...,.~-
ltalian tay,yar~l~ri Attıkları Beyan· 

Hayatı, Cariyeleri ve Sarayı Al 
Aınber ığı belinden, knııtı· Bnnlırı ıldıkıın ••• , •• Am· namelerde Habeşleri, imparator ey· 

Muğla, 7 (ö~el nytır1mı~ 

dın) - DQn gece Köyı:eğl~ 
ilçesinde bava taarruıı;unı ~csroı 

ıtıklıı-ı m11keleme deıuımt!aj 

yapıldı. Deneme tllQ bir mu: 
vaffıkıyetle ınnoçlıodı! Y ~ · 
kında Marmarlı ka~aııındn ılı 
deneme yapılacaktır. 

nıo ıraaından bir torba çıkardı; her ığı ıofrayı daha ortaya 

içinden bir tutam UUOn aldı çekti ve arkıdaıı Yaver ağaya: h. ne 1 ana TeQvik Ediyorlar 
ve bir ılgara 11rdı; ılgarııuo: - Buyuron1 Makamında bir } S Y "if • 
yaktaluao ıonra, ıözflne devam el tıaretl yıptı. 
etti: 

Kendisi de bağdat kurarak 
- Fakat kabahat hiçbir sofranın batını çölr.Ul. Sahan 

kimsede d tğlldlr; hazinedar kal· tardın birisinin kapaAını ıça· 
falır, kAbyı kadınlar, hıtti rak hemen . Ve psrmaklarlle 
kadın efendiler ve padleahın ylmeğe batlıdı! 
kadınları hu halden mea'olJOr· d b h Yıl ız earay1D1D ıt arem 
ler; dedi. Hiçbir ki ınee ne kor· ı A b r. At 

ığaeı o an m er ıfJanın, ru · 
kuyor, ne de hOrmet gOsterl· bel bal• erbabından olmakla 
yor! O luzcağız da boraya geldi, beraber, earaydı aflreceğl ealta· 
fakat az bir mildde te ne oldu net ba kader basit idi! 
bir ıambak çlçı-ğl ba kada; Bu arabı, meraelmde, baıtan 
açılar! Hele padlaahın hıl .. •tln 1 1 d 

v • ., başa eırmıh elbiseler ç n e 
den eoorı ktmblllr ne olacaktır? 
F L gören halk, Amber ığamn 
•ıut bagQn elier hakkım .. e 1 r:ı • mazhariyet ve saadetine, ea ta· 

kudretim olsaydı La• k ı 
rırdım! 

• 11. ıasını ı· nat n debdebeslne hıkeız o a· 

"Bak, ne oldu sına da an 
latayım: 

Kendisine: 

" K - açtık bıoım, padioıh 
ebedfmftddet hıhetlerlnde seni 
bekliyorlar! Dedim, Bana: 

u G 
- ldemem1 Şorıdan tU· 

raya hile gitrneınl . Git öyle 
eôyle1., Bıetadır de! .,, deme· 
sin mlP.. Ben gene bir babı 
glbl: 

" K - ızım, kftçak hanım!.,. 
dedim. Fakat kim dinler!.. Dil 
ıııtın bir k ere ... Osmanlı lmpara· 
torluıtunu k 

" n udretll padişahı, 
yer yfiıQndekl boıon mtısltl 
manlarıo holUeef ho şımarık, 
areız k 
bir •zı Çığırıyo•; herkesin 

teref, bir nimet bildiği ve 
mlnnelle ko~tuğu bu dnete bu 
kız icabet etmiyor! Böyle bir 
~yl hiç te beklemiyordum! 
leceğlm hıtrıma gelirdi, fakat 

böyle bir ktıstahlık, aslı!.. Al· 
lab .. . Allah!.. Ne zamanları 
kaldık ey gwzl hOnkAr! . ., 

Y averı~a, içinden taşıp gelen 
çok btıyQk bir sevinci eakla

mığı Ç•htarak; sevdiği htıınii · 
mlııllo sultanın keyf Ye he· 
~eılerlne kendini vermek ineme· 
dlğlni anladı. 

Daha fazla tafeilAt almak 
için ıahlren alAkı göıterme· 
meğe çalıoarak, arkıdışına 
Bordu: 

- Ee .. Sonra?. dedi. 
Anber ağı; 

- Sonra ne olacak?. Göz 
lerlne 6yle pürhiddet ve cld· 
diyetle baktım, ki ... piliç ğlbl 
kılkta ve yola daztUdo. Şimdi 
htınkAr ile yınyanı oturduk· 
lırını tOpbem yoktur. Vakıa 
boraya hemın gelmedim. Çdo· 
ko pıdloıh efendimiz kahveci 
başını letedH ona haber verdim 
•e ıtığıdao buraya geldim. • 

Yner ağa, bo son söz Gıe· 
tlnı gôzlerlnl açtı, ve: 

- Kahveci baıını mı?. diye 
Bordo. 

- Evet! 
8G110Qmlealle 
tekler ..• 

GörftoOıe g6re 
beraber çay içe· 

İki hadım ağıaı arkadaş, belki 
daha blrıeyler koıoşacaklardı; 
fakat Anber ığı borada eö1.Qnil 
keetl; çftnkO tam bu eırada 
bnloodakları odanın ka ısı 
dııuıdıo itilerek açılmıı "fe 
Y•loız iki el görQnmftştQ, 

Sahibi gôrQomlyen bo iki 
el, içeriye ılçak bir ıolra 
Uzattı! 

GörtlnGıe göre Anber ağanın 
karnı çok ıcıkmıı idi. Çanka 
henıın yerinden fırladı, ve 
dıvır dolaplarından birisinden 
iki kıtık, iki tabak ve bir 
ıftrahl iki bardak "fe iki ele ön 
peekırt çıkardı. 

rak lmkınırlırdı! 

-2 
Atmaca, ::avallı güvercini 
pençeleri arasına aldı! 

Kahveci baeı, Rusya çarı 

Alek&andr'ın sultan Hamid'e, 
"Üamanh hftkAmet ve milletine 
hftrmet ve muhabbetinin nlıa· 

neal, Saltın Hamid'e de kar· 
deşllk ve &amlmlyetlnlo e11erl,, 
olarak hediye ettiği mftkellef 
ve muazzam semaver de adab 
ve usul dairesinde kokolo çayı 
hnır1ıdı; fağfur fınr.anlıra koy· 
du, gOmne bir tepsi içinde l!I 

lonon ortaeındakl alçak, sedef 
kakmalı · Ve Bımld'fn kendi 
mamu14tınılan olan · 
Qzerloe bıraktı. 

maeacık. 

Sultan Bamld, etrafını taze 
ve kokulu gol yaprakları, gül · 
ler ıerpllmlı blr koltuğa kurul 
muı ve lkl ellal dizleri ftze· 
rlne koymuı idi. İki siyah göz· 
lerl hf ueından başlıyırak ı~zı· 

nın QsıQne kadar inen hOrmetll 

ve gagamsı burnu, uzunca ve 
gOr, siyah aakall ile Bamld'ln 

ytızft. çok korkunçtu. 

Bo yilze bıkanlar, ancık 

korka ve belki de letlkrah hl&· 
sederlerdl! 

- Sono Vır -
·-------------~---------

Deniz Memurları 
Aokarı - Deniz yolları ve 

Akay toletmelerlle fabrika ve 
havuzlar idareleri ve ktlavoz· 
lok mOdftrlOğft ile devlet rel 
sine Ald deniz vasıtılaıı memur, 
zahit, mOrettebıt Vd mftetıh 

demleri hakkındaki tekatıd ka 
noou projesi tetkik için Devlet 

Şurasına verllmlttlr. 

Kefalet Sandığı 
Ankara - Flnanı Bakanlığı 

hususi bir kefalet eaodığı ka· 
nun prf'JeSI hazırlamaktadır. 

Bu proje ile munzenel umu· 
mlyeden ve mOlbık bOdcell 
idareler btıdcelerlnden maeı, 

alın memurların tAbl oldukları 

lı:f'falet kanunu haricinde kalın 
itlerde ç11Iııan ve icra lf IAı lı:ı· 

nunu mucibince meı'ollyetlne 

dnletln de lttlrak etmesi lcab 
eden vazlf edarlardın icra ve 
lf 141 memurları, muavinleri, 
katlb ı-e mübıılrler ve mtıe 

ıahdemlerl de mftteselall bir 
enreUe kefalete tAtil tutulma· 
ları temin edilmektedir. Kela· 
lete tAbl olacak bo memur ve 
mftetabdemlcrden aldıkları aylık 
maae ve ftcretlerloln nıafı beı 

mtlıavl takıltte kefalet sındığı 

aidatı olarak tıhıll edilecek 
n bundan batkı bo gibi me· 
morların maaı ve flcretlerlnden 
her ıy yGzde iki nlıbetlnde 

aldat kealleceltlr. 

- Bııtararı 1 el eablfede -
ajansının Habeş cebheelodekl 
muhabiri bildiriyor: İtılyınlır, 
Habeı tecemmftlerlnl ıık aık 

bomba yağmornna totmakııdır· 
lır. Son zıımanlırda zehirli gaz 
kollanılması, Hıheeler ar111ndı 

fazla telefata sebebiyet vermle· 
tir. Maamıf ih zehirli gazdan 
ölenler aıkerden ziyade çolak 
çocuk, kadın ve ıhll halktır. 

Sık orm111lıklar ar11ına kaçan 
Babeı Hkerlerl zehirli gazın 

tesirinden k ortolmıktadırlar. 
İtalyan uçakları artık eeldsl 

Amerika 884 Tay
yare Yaptıracak .. 

···~·----Baştarafı lci sayfada-

Akdenlze d~oebfücektlr. 

Cezıylr'dflkl Oran yakınında 
Meraalkeblr'de yeni bir deniz 
Oesünftn ilerlemekte o!an loşa · 

atı da başkaca bir mllhlm ted 
~lr olarak zlkredllaıektedlr. 

Loodra, 7 (Radyo) - İngfl· 
tere hOkumetl, Mısır ile Bin 
gazi hududuna yıkın olan ve 
Mısır ile İtalya hududu ara 
sandaki zav•yenln bir ucunu 
teşkil eden Bomba bornundıkl 
lim.u1 tahkime karar vermittlr. 

Bu tahkimat için İngiltere · 
den ağır 11btl topları gônd•nll 
mlıtlr. Do liman Akdenlz'de 
yeni mtıetıhkem lnglllı mevkii 
olacak ve İtalyı'ya kartı en 
fazlı tehdld edici bir vaziyet 
lhdae edecektir. 

Parle, 7 (Radyo) - Fran11 
hava ltle:l bakanı general De· 
nen'in Berlln'de Alman ve Leh 
erkAnı ile götftttftttl bıkkındı 

ecnebi kaynaklarında çıkan 

haberleri ıelftblyetll mehaf il 
resmen yalanlıyor. 

Vıelngton, 7 ( Radyo ) -
93'/ yılında (884) muharebe 
uçağı yapılmıu için 58 milyon· 
lok kredi vardır. Bn uçaklar· 
dın 507 el orduya ve 337 el 
donanmayı ald olıcıktır. 

938 yılındı Amerlkı'nın uçak 
inşaatı az olacaktır. Bnnon ıe· 

bebi uçaklarda her yıl görCUen 
yeoUlklerdlr. 

-gibi alçaktın oçamamaktı n 
gayet yftbeklerden yalnız bom· 
bı atmıkla iktifa ederek mit· 
ralyöz kollaoamamıktıdırlır . 
Çftnkd ıon zamanlardı ddotı· 

rdlen İtalyan tayyarelırlntn ade· 
dl hir haylı artmıttır: 

Adle Abıba, 7 ( Radyo ) -
hılyan uçakları ileri mQfre · 
z"lerC lstlktal hareketlerine de· 
vam elmlılerdlr. Bıbet cebhe· 
ıtnde hiçbir hareket olmımıt· 

tar. Çftnkd bugfto Bıbet'lerln 

ooell vardır, Ber yerde bayram 
heyecanla tee•ıa edilmektedir. 
Siperlerde ıekerler araeında eğ· 
lenceler tertip olonmuıtor. 

Londrı, 7 (Radyo) - İngll· 
tere'oln Adlı ·Ababı ortı elçisi, 
loglllz memurları tarafındın 

idare edilen Hıbeı kızılbaç 

ıeyyar eıhhlye revlrlerlnlD İtal· 
yan uçakları tarafı odan bom · 
bardıman edildiğini resmen bil 
dlrmlıtlr. Bombardımandı biç 
bir ecnebi ölmemlt. birkaç 
Babet telef olmuştur. 

Adls-Ababa, "! (Radyo) -
Ştmıl cebbcelnde yeol bir hA· 
dlee olmamııtır. (GaU) de ıld 
detll yağmurlar Italyıo'ların 
geri kunetlerlle muva&alaaını 

Mmr hıetınelerloln bombır· 
dımaoı teyld etmektedir. Bu 
bombardımandı 20 kiti yırı · 

lanmııtır. 

Adlı Abıhı, 'I ( Radyo ) -
vaı ıj•ne1Dın Ozel aytarı, kı· 

zılbıç ha!tanesl bombardımanı 
hakkında kendl&lne diğer ga· 
sete ellerden ıonra malumat ve· 
rlldl&lnden dolayı proteıtedı 

bolonmoıtor. 

Adlı-Abıba, '1 ( Radyo ) -
Şiddetli yağmurlar devım et · 
mektedlr. Hobet'ler, bu yı~ 

murlımn bereket getireceği ve 
buıene 6ç defa mıheul alını· 

cağı kanaatindedirler. 
De11lye mıotak11ındı hiçbir 

hareket yoktur. 
Belgrad 7 (Radyo) - Bu 

sabah, Adlı Abıbı'yı giden bir 
kızılhaç tıyyareıl buradan geç· 
mittir. 

Muğla, 7 (Radyo) - Bun, 
da ıtıkları ıöodOrme tecrübesi 
yapılmış ve tam bir muvaf· 
fıkayet elde edllmlttlr Bodruııı 
ve Marmarlı'te de yakıpt)a bu 
tecrObeler Y•Enlıcaktır. 

Muğla'da Yeni 
Bağ Dikimi .. 

Moğla 7 (ôzel) - Moğlad11 
yeni bığ dikilmesine böyOlr; 
ehemmiyet veriliyor. 400 arlık 
yeni hal yetlttlrlhnlutlr. Yeni 
yıldı da bu kadar ba~ yeıı,tl
rllmesl için hazırlık yapılıyor. 

Mu~lı'dı ( 180) hektar bağ 
vardır. 
~----~~---~~~~--

lıtanbu \ 7 (Ôzel) - Bouyı 
gelen haberlere göre ltıl yan 
tayyareleri Habeoletandı bugOn 
İngilizleri bombardıman etmtı · 

lerdlr. 

Fransa'daki Feyezanın 
Tehdidi Gittikçe Artıyor 

~~~--~---·~~-~-~-

P aris 't e Belediye Tedbirler Alıyor. 
Nehirde Enkaz Sürüklenip Gidiyor. 

d b 1 8 -----··--·------keomtıtlr. Yedi gOn en er a · Parla, 7 (Radyo) - Sen neh blr çok fabrikalar kapan· 
beş yüksek yıyl11ının her tara· rlnln eoları, tehlfke ee"flyeelne mıotar. Sekfz büyftk cadde, 
fına tlddetll yağmurlar yığ· kadar · yftkaelmlttlr. Belediye gdnlerdenberl ıolar altında bu· 
maktadır. Bu hal 1900 ıene · B ı d h \L tertibat ılmıı, rıhtımdaki eıyı lonuyor. azı yer er e a ~ 
elndenberl görQlmemlo bir hA· tarın batkı yerlere naklini köylerini t~rketme~e bıılamıttır. 
dlıedır. ÇOnktı her ıene sft· emretmlştlr. Nehir tııer•ı, n · Loar nehri, biraz lnml~ken 
reldl ve ıiddetll yığmorlar zlyet çok nhlm bir tekil ala· tekrar yOkeelmeğe batlamıt ve 
mart ortaaındı hıtlamakta idi. 9 L d k BA 

caktır. Rıhtımda vapur ve ro metrey., •• ır çı mıthr. u· 

Şlre ve Volkılt mıntıkalarında morkörlerln ıeferlerl çok gGç· uın bu havalJıle hcyıt dormot 
ltalyıo tayyareleri; faaliyette letmlıtlr. Nehrin ıoları bir fıb· glLldir. Postaneler, mQraeelAt 
bulunarak buralarını bombar· rlka enkazı ile diğer birçok kabul etmedikleri gibi gelen· 
dımın etmlolerdlr. enkazı tıeımıktıdır. lerl de dağıtımımaktıdırlar. 

Cenup cephesinde (Dolo) da Pırtı, 7 (Radyo) - Hemen Va14nı'ta, yOzlerce sebze bıh· 
İtalyan kuvvetleri tahaeodd et· bftttlo Frıoaa'da feyezanlar htl · çeal mıhvolmoıtur. 
mektedlr. Ogaden mıntıklıında L' b ı LAlA ı tt ytlk 11rırlar vermlttlr. ıyon ıe r :.ı eo ar a ın · 

İtılyan kuvvetleri geri çekli· Tuğyanın Hami haddini bal· dadır. Bu ıehlrde tifo çıkma· 
mfale: ve yeni bir cephe battı d L L ı L p ı 't 

v doğu zannedilen geçen pazar, eın an -.ora.o mıa.ta ve ar e en 
teıle etmltlerdlr. . Yeni hıt; iL d ,. d bu Omld bota çıkmıt ve gece kOlllyetli m -.tar a ışı gua e 
Uıl·Uıl · Gorahıi ve Gali ile fi L dl 

yığan yağmurlar haar.ıblle ne· r mea.te r. 
cenuba varmaktadır. B ı b fL (S t) o hrlnln birlerin ıulırı yGkıelmeğe de· o yo a a.ı aran e 

Şiddetli yığmurlardın hiltGn nm etmlttlr. taımaeından korkar1k hicrete 
crpheler çamur içindedir. lıal· Luar'ın sularının yGkeelmeel bıtlımıotır. Şimali Lovar'da, 
yın tank ve zırhlı otomobilleri haeebUe Naot ve civarı eular eoların ahp gatürdiiğG bOyftk 
bu teralt içinde kat'iyen ileri· altında kılmıı, va1iyet 1910 da· ağaçlar, demlryoluuo kapattı· 
leyAemdlee~Aebkatbeıdlr.7 {Rıdyo) - ki vazl1etl andırmııtır. ğındao bir tren fıcfaeı vlukoı 

gelmek Ozere iken ılnya me· 
Kızılbıç h11tanelerlnln bom· Sen nehri de yftkeelmekte morunun karısı tarafındın ılınan 

K h• 'd b d devam etmektedir. Bonon için 8 Jre e ardımanından ıonra Gnyanın Acil tedablr 1ayeslnde kızanın 
hflr tarafındın veni kızılhaç . Pırle'te endlte hOkO.mfermıdır. 

Y • N • J ' Ontıne geçllaılıtlr. 
enı Omayış er haatanelerl 'idcode getlrllmeıl Don 4,30 olan ınların yGkaek· Parls'te Sen nehlrl benQz 

1 1 d dil k 6 ' llği 8 11ntlmetre daha yftkeel· - Başı 1 inci yüzde - ç 0 yır ım e me zre 0 • tatmamıştır. Bononlı beraber, 
b 1 1 1 BI duğo gelen haberlerden anla· mlotlr. nehir charındıkl bOttln mağa · azı oOmıy t er yapı mııtır. r Marn nehri, Sen jermen de 
çok talebe, bir otob'llsle bir ıılmııtır. ular, nehrin ansızın taşmo111ı 

~------------·-., 12 111ntlmetre yOkaelmlttlr. luglllı mektebine taarru11 te· r ihtimalini gözOnftne getirerek 

N F •? ı , Yukarı Sen ıularındı bir 
ıebbOe etmftlerdlr. e eCJ • etyalarıaı nıkletmektedlrler. 

Nıpoltden de blldlrltdf.&lne ı ı ytlkeekllk kaydedllmemlıtlr. Birçok depolar boıınmıttar. 
6 Ek k B ki "I ı • Pırlı, Nojent ve clvarındı göre, Nıpollde tahıllde bola. ~ me ıça arı e 1

' Son dakikada ıhnan haber· 
M bazı alçak yerlere elekarlk tu· ler, mQlbıkatta yıilrmurlaran nın ftıltlman ve Mısırlı ta· A ) • t y J ' e me ıya apı ıyor. lambaları ıe"fkedllmlt ve ınla· de .. ım ettfirrlnl blldlrmektedlr. lehe, Kahire talebesine tebrik • e 

rın bo111lblm11ına çılııılmıotır. Böyle bir hıl, Fran11'dı •Oz ve ttocl telgrafı çekmlolerdlr. ı 
Yığmur bngftn de devam yıldınberl görtllmemlotlr. 

Adlı Abıba 7 (Radyo) 
Dolo bombardımanında yara 
lınınlardın bazıları dı ôlmOt· 
tOr. Bu suretle ölenlerin il· 

yısı elliyi bulmaktadır. ineç 
Kızılbıç koruma hekimleri 
çalı çırpılır ıra11na ıığınmıılar 

ve çılıtmağı bıtl•mıtlardır. 

Bombardıman e1011ında cerrahi 
alltlar kıyboldağondıa ıme· 

llyat ılelAde uçları ılvrl ek· 
mek bıçıklarlle yapılmaktadır. 
Heyet, İtalya itham edilme· 
dikçe, bombardıman edilen 
mıotakaya dônmemeğe karar 
nrmlttlr. 

Afgan Nazı· 
rının Dün Ao
kara"daki Gezileri 

- Baştarajı 1 inci sahifede -
oel ıekreterl Kfttahya saylnı 

Receb Peker, Kamutay dıe tılerl 
enctlmenl Oyelerl, dıt hıkıuhk 

mtleteıara ve Afgıo elçisi ile 
elçilik nkAnı hulunmoelırdır. 

Seyld Muhammed Ban; Oğ · 
leden evvel İsmet İnönft ve 
Gazi enetltGlerlnl ve öğleden 
ıoora ylkeek ziraat enıthaıanO 
ziyaret etmlttlr. 

etmlı, yalnıs cenubi earklde (Turles) mıntak11ında eriyen 

durmuttor. karlar, ayrıca tahribat yapmak· 
Parla 7 (Rıdyo) - SeylAb tadır. 

mmtıkılırındı bGytlk sararlar Vezol'de evler tahliye edil· 
vardır. 80 mıntıkaların bele· mektedlr. (Ron) nehri, taı· 
diye bıtkanları, (MarerJ) de makta denm ediyor. 
toplınmıılır n ılanıcık olan Resel limanında bir vapur 
tedbirleri konuımoılardır. fırtınadan nporı çarparak pır· 

(Sedoayoo) yolu, bıttın batı çalınmııtır. 

sular altındı bolonmıktıdır. Libya'daki 
Gıron nehri, 8 metre 24 

1a11tlm yobelmlttlr. lngiliz Kuvvetleri 
Naat banllalııde Hzlyet Kıhlre, 7 (Rad10) - Llb· 

fecidir. Ea bOydk cmddeler, yı'clakl lagtUs ordalODDB mlk· 

ıalar altında balaaayor, tan 40 bba kltlcllr. 
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lnllllllllJ Sayfa 6 
~ ................................ . 

1 ak trııuldu: 
Palsncuar çarfıemda . 

Qglu Çf kurell bıçakla korkutan 

Yaşova oğlu leak yakalanmııtır. 
Artist me.ı;'elesinden 
çıkan bir kavga 

Birinci kordonda gece yarı 
sandın sonra Turkoaz barı ka· 
paodıktao sonra artist İcldlı 
otele götOren Ali oğlu İbrahim 
döoOşte otel dışında bekllyt n 

Ahmed oğla Sermed, Necati 

oğla Salahlddln ve Hasan oğln 
Faik'fn taarruzuna uğramış ve 

dövOlmiiştOr: Zabıtaca hepsi 
totulrnoştur. 

Bıçak taşımak: 

Keçecller'de Mehmed oğlu 
Ahmed'de bir bıçak bulunmuş 

ve zabıtaca .alınmıştır. 

Küfür ve taarnız: 

Keçecilerde eabıkalılerdan 
LıltfJ oğla Subhi sarhoş olarak 

elinde bulunan çak' ile Selçuk 
oteli kahvesine ~lrmlş ve ora 
da oturanlara küfQr ve ıearroz 

elliği .ıden to rulmuştnr. 
Bıçalcla Yaralamak 

Basmahanf'de börekçi Şoklr 
o~lu Kıhım ile Osman o~lu 

Mebmed arasında bir sigara 

mee·eıesloden şakalaştıkları sı· 
radı1 K dzım börek kesmeğe 

moheos bıçağı atarak Mehmed'i 
eolbacağındao yarolamış•ır. 

Yan kesicili/•: 
Kt>çecJlerde Haean boca @O· 

kağıuda İsmail oğla hzet'ln 

pımtaloou ceblndeo yankealllk 
euretlle 20 lirasını çalac sabıkalı 

Said oğlu Rec~L zabıtaca ara 
myor. 

Sarhoşlul~ 

HHal'da St'lıinik'll lamoll oğ 
la Hamdi Ue O:ımao oğlu Emin 
urhoş olarak bağırıp çağırmış · 
lar v~ halkın rcbatıoı bozduk 

larından lotulmu~lerdır. 

Çuval lI ırsızlı(5ı 
İkinci kordonda Jfronuo 

fizüm mığazaeındao iki bo~ 

çuval çalım Salih oğlu Yaear 
totnlmuştor. 

Bıçakla korkutmak 
Peştemalcılar baş1Dda Hrhoş 

olarak dolaşan Hasan oğlu 

İsmail ellnde bıçak olduğu 
halde oradan geçen eftrtOlder. 

den Nazmi ye ve Anp Bıcerln 
Ozerlerlne hücum etmiştir. 

Şoförler arasında: 

Hükumet öntındekl tekelde 

eolör Haydar oğla All'ofn oto
mobilinden sekiz lira para Ue 
yedi liralık saalını çalan Meh· 

med oğlu Mustafa hakkında 

tahkikatı başlanmıştır. 

M. Heryo 
Tekrar Partisinin 
Başına Dönüyor. 

Pads 7 (AA) - Eko Dö 
Perl gazetesi yazıyor: 

M. Heryo M. Daldle'nln eon 
ay içinde kendisinin Radikal 

11osyallat partisi baokanhğmdan 

latlfaslle oeticeleuen hadiseden 

istifade cımes'ne herhalde mil 

sude eımiyecektlr. 

M. Heryo'oun partinin men 

feaıl naaııoa ha vazifeye döoe 

ce!I söylenmektedir. Bu tak 

tirde ayni zamanda hem hüku 

mete muhalif oldu~onu bildi 

ren bir partinin ba~kaoı hem 

de bo hdkumette aza olarak 

kahp kılmıyacağı tetkike es 
yan görülmektedir. 

M. Heryo'nun diğer bir isti· 

f81!ı vaziyeti ıydıolıtacıık ve 

fakat ayol zamanda hir hnku 

met buhranı da doğorablle · 
cık tir. 

Atanma 
Ankara, 7'" Özel) - Kuşe. 

bir aaylavı Yahya Galib Osmanlı 

bankası idare meclisi Gyellğloe 
• tayla cdllmtştlr. 

····-Vaılgton, 1 (Radyo) - Pay· 

tahtın yüksek çevenlerl; ltalı· 

lere yardım aleyhinde alının 

karardan teliş içindedirler. 

Yardım 109 milyon dolara 

baliğ olmakta idi. 65 bin zira· 

raat memuru açıkta .kalmıotır. 

Bu iş için bir milyar dolara 

yakın para nren mClesaeaelerln 

bo parayı geri letlyeceklerl 

anlaeılayor. 

lşçllere rekoltelerlle mtınaelb 
yardım edilmesi ve paralarının 

federelerln yardım mdeseese· 

lerlle lıletllmeal gibi mtıtale· 

alar vardır. 

Cam ve Şişe 
Gümrük. Res· 
mi Artırılıyor .. 

Ankara 7 (Ôzel) - Cam ve 
şişe fabrikamızın imalatını ar· 

tırmak ve lst\blAklnl temin 
eımek maksaıJlle cam vcı şişe · 

ferin memleketfmiı.e lthalı\tını 

önlemek fçlo gümıflk realmle · 
rlnio artırılması uygon gôrtll · 

môştür. Bunun lc;lo bir kanun 

layihası huzırlaomış V6 kamu 

taya verilmiştir. 

Komonizın Tah
rikatı Etrafında. 

Vaşington, 7 (A.A) - Ruz 
velt ve Sovyet erkanı; cenubi 

Amerlkada komoolzm ıahrl · 

kıitı meıı'elesl üzrrlud" tahkl 
kat yopılma~ı huetısanda mota 
bık kalmışlardır. 

t\1üdafaa Tertibatı 
Londra, 7 (A.A) - Doku 

met; mühim müdafaa inşaatı 

yapmıığa karar vermletfr. Bü 

yük Hrhaoya adaıunın muhtelif 

yerlerinde yapılacak olan bu 
inşaata hemen bışlınıcakbr. 

Eski topçularda yeni mftdalaa 

teekllO.tında bir gorob teek.ll 
edeceklerdir. 

Asma KöprO 
Ankara, 7 (Özel) - lıtanbol 

ile ~ılacık arısında bir 111ma 

koprft lntası için hGkdmete mG· 

raca1t edilmiştir. MCUıcaata gôre 
koprcınan inşası için sarfelona 

cak p&ra; nakıl vasıtaları bilet 
Ocrctlerloe birer korno zam· 

mcdllmesl 11ur..ıtlle ôdenecektlr. 
Hıkanlu korolu; bu mOblm 
tekllli tetkik etmektedir. 

Japon'lar Tunç 
Limanını Almışlar. 

Pekin, 7 (A.A) - Çin çe· 
venlerl; Japon askerlerlnlo Ti . 
yen Çln'iu Umanı olan Tunç 

Koy'a lşga l ettlklerlnl bildir· 
mektedlr. 

,--------------, 
ÖKSÜRENLER 

Mutlaka (OKAl\IENTOL) öksürük 
eekcrlerioi tecrübe ediniz .. -:.. 
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ve Pürjen Şahab'ın en üatün 
bir müahil ~ekeri olduğunu 
unutmayınız. Kuvvetli mile· 
bil ietiyenler (Şahab Sıhhat 
Sürgilo Haplan)oı maruf ec· 
uoelerden aruınlar. 

Hauptnian'ın 

idamı Geri 
Bırakıldı . 

Nevjersey (Cenubi Amerika) 

7 (Radyo) - Vali; Ltadberg'fn 
oğlunun katili olan Hauptma· 
nın idamını 14: ikinci .k4non 

dan sonraya bırakmııtır. Bonon 

sebebi katil tarafından yeni 

bazı taleplerde bulunmnı ol· 
maeı ve bo taleplerin tetkikine 

bıılanmaııdır. 

Baldvin 
Amerika Elçisini 

Kabul Etti 
Londr•, 7 (AA)- M. Bald 

vlo; bu 111bah Am~rlka bayok 

elçlslle, Amerika bakanlık müe· 

teearlarıudau M. Flllpa't kabul 
etmiştir.~ 

2 ve 20 komprimelilc ambalajlarda 

bulunur~ 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan © markasını arayı~z. 

• • ......... dl il 1 ili"· ..... il .. ili il 11 .. 111. il 1 ..... , ili il .... 1111111 • 

i;.m.ir Lise ve Orta Okullar Saııu ~ ima Konı;syonn 
Başkanlığından: 
CJoal 

Kok k6m0rll 

ltıngl okul için 

•hnac•ğ• 

K.11, erkek llıelerl 

erkek öğretmen ve 

111n'at okolnna. 

Zeytinyağı c " 
Patates " " 

K.uro azom N. 12 .. 

" " 
" " 

Yumurta 

Sabun 
Toz ıeker Kız erkek llaelerl ve 

Muhammen 

kilo bedeli 

Kr. S. 

Miktarı 

ÇoğQ 

Kilo 

160000 

Azı 

Kilo 

140000 3 10 

2100 2650 36 50 
6400 8100 6 50 
2933 3183 20 00 

61000 79000 2 20 
2750 34.00 28 00 
24:00 3100 26 15 

Tutarı 

Lira K. 
4960 00 

967 25 
526 50 
636 60 

1738 00 
95~ 00 
810 65 

Muvakkaı 

temlnıtı 

Ltra K. 

372 00 

72 55 
39 48 
47 75 

130 85 
71 40 
60 80 

erkek öğretmen okulu 

Kok kômftrft Karşıyaka kız öğretmen 50000 00000 3 10 1550 00 116 25 
" " Boca orta okuluna 20000 00000 3 10 620 00 46 50 

lzmlr Kız Erkek lleelerile bôlge San'at 1e nkek öğretmen okullarının her kalemdeki milşterek ih i· 

yac;lırı bir arada ve Karşıyaka Kız ôğretmen okolo ile Baca orta okula ihtiyaçları ayrı ayrı lhule 
teri yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamelerini görmek lstlyenler pızardao mada hergfto Kız lisesine ve ihale giloü olan 29· 
1-1936' çarşamba gana ııaat 14 te yüzde 7,50 pey akçelerHe KiUtdr direktörlDğftnde toplanacak 

koml11yooomuıa mtıracaatları. 8 14 19 25 

v 

ANTRASEN Y AGI 
Yedikole Gız Şirketi, Metro Hao, Tünel meydanı 

Beyoğlu - İstanbul Tel. 4.4800 
Kı~ın meyve ığıçlarıuızı Yedilrnle gızhıocelnde katranm 

taktlrlnden elde edllen 
v 

ANTRASEN Y AGI 
.Mahliilil ile tedavi edip onları böceklerden, kurtlardan 

ve~alr parazitlerden kurıarırsanız yarın yOzftoOz güler, mah· 
t1ul kurteus olur. 

Fezla malumat için mezkur ı;ılrkete müracaat 

fzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilaoları 
~--------------------------------------------------Met. Mv. 11at. ıl. ko. relellglndeo: 

1 Ber~ama'dakl kıt'at askeri hayvanattnın 370 ton arpa 

ihtiyacı kapalı sarf usnllle ekslltmlye konulmuştur. 

2 İhıle11l 23 ·I· 936 pereembe gtınd eaat 15 te Bergama'dı 

aeked satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 Beher kilo arpa için beo kn.uş 4:0 eantfm f fat tıhmln 

edilmiştir. 

4 Teminatı mnvakkate akçeli 14:98 lira elli kuruştur. 

5 Şartnamesi hergan komisyonda gôrftleblllr. 

6 İstekliler Ticaret odddında .kayıdlı olduklarına dair ve· 

ıılka gôetermek mecburiyetindedirler. 

7 - Ekıılltmlye iştirak edecekler 24:90 sayılı kanunun iki ve 

ftçQnctı maddelerinde ve eartnameslnde yazıla veelkalarlle 

teminatı muvakkate makbuzlarını ve teklif mektuplarını 

ihale a11tlnden en az bir eaat evvel komlayooa vermiş 

bulunacaklardır. 42 8 12 16 21 

Met. M ' · sat. al. ko. relsllğlodeo: 

l - Mat. Mv. in göstereceği yerde 208i lira 4 kuruı bedeli 

kf'ılf il elektirlk tesisatı açık e.lı:sflıme eoretlle müotka· 

Eıyı konolmaıtor. 

2 İhal.,sl 25 · I · 936 cumartesi günü l!laat 1 O da İzo\lr'de 
kıılada Met. M v. 11at. al. komisyonu o da yapılacaktır. 

3 Şartname -.e \tef 1 ve resmi her gQo komisyonda görQ 

leblllr. 
4 Muvakkat teminat ıkçeei 156 Ura 31 kuruştur. 

5 lsteklfler Tfoaret odasında kayıtlı olduklarını dair ve

sika göstermek mecburiyetindedirler. 

6 - EkaUtmlye letink edecekler 2490 sayılı kanormo 2 vo 
3 Ooctı maddelerinde Te şartnamelerinde yazılı vesika· 

ları ve temtnıtı mnvakkate mektoplarlle birlikte ihale 

saatinden evvel komleyondı hmzır bulunmaları. 

43 8 12 17 22 

lzmir ihracat gümrüğü mildilr-. 
lüğüııden: 

Ticareti dahlllyeye alt teyaom eııtış muamelesinin llAnı key 

llyetl ihracat gdmrftğü kapılarına talik eoretlle yapılmakta ol· 

doğundan ıallplerfn mezkur llAnlara göre satış komlayon901 mü 

racaHtları lcab edeceği 110.o olunur. 44 

lzmir Harici Askeri Kıtaatı ilanları 
57, Tftm. Sa. Al. Komisyonundan: 

1 - Ttımen birlikleri için 14,300 kilo aabuo açık eksiltme 

suretiyle mOnakasaya konolmuıtor. 

2 - Açık ekelltmeııl 20·1·36 Pazarteel gGnft saat 11 de ya· 
pılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 44~i3 lira olup muvakkat teminata 
332 liradır. 

4 - Ş11rtnımesf hergOn komisyonda gôrOleblUr. 

5 - MGnakasaya fttlrAk edebileceklerin 2490 sayılı kanonun 
2, 3 maddelerinde yazılı vesikalarla teminatı mnvakkete mıkbuz 
veya haoka mektoplarlyle muayyen vakitten evvel burnavadakl 
askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. 4. 8 13 16 

1 
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UertOrlft Yapıhr. 

% 4 
% 5 
% 6 fniz verilir. 

Zahire, dzClm, incir, pamuk, yapak, afyon nNlre komleyoncoluğu yapılır. Mallar geldl
~lnde aablplerloe en m6eald şeraltle nanı terlllr. 

Marangozlar ve 

Sanayiciler için 
Bil' Daha Ele . 

Geçmiyecek Bir Fırsat! 
Fabrlkamdı metcod ılrld 

deetere, plınyı, kııholık, frer.e, 
delik mıklaclerl il 
4 

e prese hı,;. 

g hı, kurulma •e tutkal furooo 
-.c el tezgibl 

erı, 41At te edevat 
mobUyı k ' ereatelert, kıplaınılar 
papeller ' •e ••lre aatılrktar. Her 
gnn ıaat oadan Hat altıya b · 
dar Zinet b 
b mo llya fıbrlkaeıoı 

emen mftracıat ediniz. 

Zinet fabrlkaın ııablbl 
AbnıedKuahrmık ------------

Onltereltcde Do 
(u . Çent, 

unın ProfCfÖr) 

Or. A. Safittiıı 
Ağız ve Diş Hekim· 

lf Olalua hetgClıı 6~1ede,n 
•onrı bakar. 

A fıtik.Jil cddeei No. 99 
nkıra apartmanı 2 inci kat 

· lKll]rUf 

SIHHAT 
Balık Yağı 

Norı·eçya'nın llalis Afo. 
rina Balık Yagıdır. Şer

bet Gibı. içilebilir. iki De· 
fa Süz:ülmüştür. -Biricik Satıt Yeri 

IJAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 

S~HHAT 
ECZANESi 

Çifte ıplralll yaol ( USRAM "D.. lAmbalerı 
f'lektlrlk cereyınındın ızımi derecede 
tıttfade temin ederler. Çifte Splralll 
olmaları aayeılnde ucaı 1&mbalara naza· 
rao yilzde 40 daha ncozdorlar. OSRAM 
"D.. ımpollerlot tercih etmeniz k&rını1: 

lcab2drr. Ambalıj? Gzerlndekl "D.. lşıre· 

tine dikkat ediniz. 

OSRA 
TOrk hava kurumu 

Büyük Piyangosu 
3cü Keşide 1 l ikinci Kan undadır 

Büyflk ikramiye 

509©>©>©> Lüıradlolra 

•11111111m111111111111111._ Doktor _.111111111111111111111111111 

§ A. Kemal Tonay ~ 

Telgraf • ı S TAN BUL 
Telefon : 49250 

[ Z.lrcıc.l .C>AN~A~I] 

= Bateri)'olog ve bulo~ık, salgın hastalıklar mütahassısı = 
= Baemahane iıtaeyonu k.artmndaki dibek ıo.ka.k bapnda 30 aayı• ;;; = h e• ve muayenehanesinde 1abıh eaıt 8 dan akoam ıaat 6 a kadar = 
- hHtılannı kabul eder. 5 
=: !f ilracaat eden haatalara yapılm11ı llzımgelen uir tıhlillt ve § = mikroekopik muayeneleri ile Teremli haetalara yapılmaeına cenz g6· := 
:= rfllen Pnomotorakı muayenehaneeindo muntazaman yapılır. = 
iİlll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Telef on: 4116 llllllllllllii 

Kömürünüzü 

Edvar Conson 
HaJefinden Alınız 

• 
---··---

ikinci Kordon No. 88 1'icaret Odası Karşısında 

ırtü1rlk Alii1tırasötö 
Semö Kolk 

DngöOöz Kolk 
UngöDö~ Antırcasotö 

En Ucuz Fiat. 
V. N. 

W.F.H. VANDER 
Dt; ZEE & CO. 

UTsCl:fE LEVANJ'E LlNIE 
··oı::n llın AKLEA,. nporu baleo 

L •oınıııda olop Aoverd Olr 
a~t B ' 
B · ' Olterdım, Uamburg •e 

reırıeıı il 
tn L mınlarıoa yak ıl 

•atıdır. 

.. Mit 
OS,. vapuru 6 ıon ki· 

bunda b ı.. 
k• eıdenlyor , 10 aon 

nuna L d 
n aı ar An•era , 
notterdarn }( 

• amborg ve Bre· 
"" limanlarına y(ik alacakrır. 

AMFRIKAN ExPOT LlNEs. 
"ExCBANGE .. nporo bıJe-n 

limanımızda olup Norfolk •e 
Nevyork için 10k al..oaktadır. 

"ExlLON A.. vapuru 29 8. 
inci kanonda bekleniyor, Boa· 
ton ve Ne•york için yok ıla · 
caktır. 

ARMEMENT B. SCBULOT 
HAMBUG 

"NORBURG.. vapuru 30 B 
inci klnonda btldeolyor, An · 
vere. Rotrr.rdam n Rımbur~ 

limanların• yok alacaktır. 

"GLUCBSBURG,, nporu 6 
eon Ununda bekleniyor. Bam 
burg vr Anvrretrn yok çıka 

Telefon 3306 

racaluıı. 

JOBNSTON VAR REN 
LlNES LlVERPOL 

"DROMORE.. vapura 15 
ıon kinooda bekleniyor, Lher· 
pol Ye Anversteo yak çı.klr1p 
Borgae \le Köatence için yak 
alacaktır. 

DEN NORSKE MtnELHAV. 
SLINJE (D·S. A·S. SPANS· 

KELINJEN) OSLO 
"BANADEROS,, npuro 10 

son .kanunda bekleniyor, Dl 
rppe ve Nonf'ç llmaolanoa yol 
ılıcaktır. 

Ayni ı.aruanda İııkendr-rlye 

ve U.tya için mıl kabul eder. 

~--- ...... 
Muallim Doktor 

A. Hulôsi Alataş 
iç haatılaklau mfttehaesm 

Şamlı sokak No. 20 
Telefon 2780 

Devlet Demiry,oliarından: 
Turgutlu lataıyonooda senelik kirası 36 Ura tahmin edilen 

bü•etlmlz 16, 1,936 tarihinde çıroamba günft tıaat 15 te lzmlrde 
7 inci tıletme komleyononca ibıle tarihinden 31,5,938 tarihine 
kadar pazarlıkla kirayı 9erllecektlr. 

lıteldllerln 676 kuroı muvaakkıt teminatı lıtasyoo veznesine 
yatırarak alacakları makbuzla ve loe glrmeğe kanuni mani bu· ••---------••! lunmıdığına dair beyaooameılle ı.yol gao n ıaatte b11mabane 

Olivier vEŞürekası komisyon reisliğine mGracaatları IAzınıdır. 
Ltmlte.d Bu loe alt tartname Turgutlu ltıtaeyonu ile ltletme kaleminde 

Vapur Acentası 
CendeU Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
TBE ELLERMAN LlNES LTD 

••THURSO .. vapnru 7 ikinci 
Ununda LİV ERPOOL ve 

SV ANSEADAN gtıltp tahliyede 
bulunacak. 

"AOJUTANT., vapuru 8 
lldncl Ununda bekleniyor, 
LON ORA için yok ılıcaktır. 

' 
11THURSO .. vapuru J 5 ikin

ci kAnuod" bekleniyor LlVER· 
POOL GLASGOV yok ala · 
caktıt, 

"POLO.. vapuru ] O ikinci 
k4nundı Londrı, Aovere ve 
Hol beklenip ayol zarrıında 

Lo~dra •e Bul lçhı yak ıla· 
caktır. 

DEUTSCBE LEVANTE LlN1E 
11AQILA,, vapuru 5 ikinci 

kAoanda Bamborg Breme ve 
An•ere'ten gelip tıhllyede ha· 
looacak. 

Not: Vorut tarihleri ve va· 
pur hılmlerl Czerloe deiltlklik· 
Jud~n ıct.nta meı'ollyet kabul 
edilmez . .................... _ 

Mücelllt 

AOü ~ü~a 
Yeni kacaflar çartllJ No. 34 

per11ıı verllecektır. 5 8 4 

•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111• = Dr. Zekai Tarakçı ~ - -
~ Merkez hastanesi Dahiliye Mütehassısı ~ = İldoct Beyler ıokağı Tnrk mftzayede ealoau ittisalinde := 
- numara 45. H11talırıoı öğleden eoora 15 den 18 e kadar ;;; 

= kabul eder. TELEFON : 3 06 = 
iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııii 

' Dr.Operatör Arif Yurcu 
Merkez Hastanesi Operatörft 

Hastalarını her gOn 15·1 e lı:adar tklncl Beyler eolı:ağı TOrk 
mGzayede .ııaloou kartında 78 N.lu muayenehane inde kabul 
eder. Telefon 3393 

Fratelli Sperco \' apur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

"uERCULET., Tapuru 13· ~ERVİCI!: MARlT!M ROUMAİN 
1 36 da gelip 181·36 da An· "ALBA JULIA,, nporu 9·1· 
ven· Rotterdam, Amılerdım n 36 da ğelip ayol gön Pire, 
Rımburg limanları için yftk Maltı, Marsllya ve Barıelone 

ılıcaktır. hareket edecektir. 
SV ENSKA ORlENT LINIEN Fazlı taflllAt için ikinci 

0 GOTLAND,, motörCl 20·1 · Kordon'da Tahmil te Tahliye 
:~6 dı Reıterdam ve Hamburg blaHı arkasında Fratelll Sperco 
liınanluı için yClk alacaktır. vapur ıcentahğına mGracaat 

0 ROLAND,, mt>tôrü 6 l ·36 edilmesi rica olunur· 
da Rotterdam, Hamburg, Co· Navhıolardıld ve barehet 
peohage, Danztlg (Gdyola, Go tıulhlerlodekl değlelkliklerdea 

teburg, Oalo ve lekandlna vya acentı mes'ollyet kabul etmrz. 
limanları için 10k ılıcaktır. Tflle. 2004 . 2005 · 2663 
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Yirmi beelncl yıl 

No. 6417 

Çarşamba 

8 
lklncl k&non 1936 • 

Yıınan 
Donanması Büyük Manevra

lara Hazırlanıyor. 

Italyan Gazeteleri M. Ruzvelt'e Ateş Püskürüyorlar ve] 
Yeni Bir Acun Karışıklığı Çıkacağını Yazıyorlar. c; 

................ 
Amerika Harpten Sonra Tatmin Edilmiştir. Biz Edilmedik. Amerika lugiliz Siyasas1na Tabi Oluyor. P'J-

1 
Diyorlar Ve Diktatörlüğü Müdafaa Ediyorl,a. rol Ambargosu, Habeşistan'daki Süel Harekatı Durduramaz, 

Romı 7 (A.A) - M. Gayda 
Gioroale D'hıllı da M. Uuz

nlt'ln 11özled hakkında bir 

tıkım mfttaleılar yürtıtmr.kte 

dlr. Momılleyh ezcilmle diyor ki: 

M. Ru:velt 

Japonya ile Almanya ve ltıl· 

yı demokrHl!!lnln ateşi altın· 

dadırler. Ve kendi rr.jlmlerfnln 

ea11 kanunu olarak h1rb l11te · 

enekte olduklarından oOphe 
edilmek tedlr. 

811rlln ile Tokyo diledikleri 

gibi ceYab nreblllrler. Blılm 

cnıbımıı açıktır. Biz fııizmln 

oıokra11I ile 11ulbu tehdit etmek 

arsaıa ıruındı herhangi bir 

mOnısebaı buloodoiono kabul 

etmiyoruz. İtalya Almıoyı ve 

jıponyı mtlli topraklarının 

ktfaydslzll@inl telifi elmf'k ve 

demokrat bir r~jlm alimde ya 

~arlıkları tııluflrd" elde etme 

lerloe tmkin olmıyan mahreçlnl 

elde etmek lçio l>iUüu dablll 

meaal gayretlerini taozluı ve 

bunları kontrol etmtk rztıra 

rındadarlar. 

Paralarını ııaotlmlne kadar 

besab etmek mecburiyetinde 

olmı-·aolarm ve dünyadaki 

11nvetlerlo mdbiın bir kııımıoı 

ııahib olanların bahsettiğimiz 

rejimleri tenkld ve takbih et· 

melerl gayet kolaydır. M. 

Ruueh'lo bhanf hk bak.kında· 

ki beyaoıhnı dair mQtaleatta 

bnluoao bu gaz-le diyor ki: 

"Bizim tellkklmtze göre M. 

Runelt'ln petrol meıı'eleal 

bıkkındald teklif lerl Amerika · 

nın • Babeı ltalyan lhtllifıoa 

açıkçı bir mCldıh•leal olmakla 

kalmamakla belki Amtrlkı'om 

Ceneue 11iy111etlne iltihakı ve 

lngllla 11iy11eıloe haatı mıo111ını 

tazammun eylemektedir. 

Gazete neticeyi veriyor: 

A.merika'da ko11gre11i11 
"Petrol 11etktyatının mene 

dllmeııl Hıheıietandakl ıüd 

harekAh durduramaz. Belki 

bir tıkım lhtllitlara sebebiyet 

verecektir. 

Roma, 7 (A.A) - M. Ruz 

veh'in beyannamepf baehca ga 

zetelerde tefelrata eeheb olmuı 

tor. G11eteler M. Rozvelt'in 

otokrat rejimler aleyhindeki 

eözlerl n İtalyan, Habeı anlaı 
··~·~·~·~ .................................... ~ .... ·~·~· ... ~ ........................ ~ ............. ~.~· ....... ~ ........... ~.~· .... ·~·· 

Afrika'ya Bir Tahkik heyeti Mi • Gidecek? 

M. Laval Siyahların Beyazlara Karşı 
Bariz Galebesinden ve Almanya l\lese
lesinden Çekiniyor, lmhal istemiyor. 

----------------------.. ----------------------
0 al bu ki Savaşın Neticelenmesini Zamana Bırakmak 

Tahkik Ve Beklemek Istiyenler De Vardır. ltalya, 
Heyeti Gönderilmesinden '*Korkmuyormuş 

Parl11 7 (Rıdyo) Ön 
g11ete11i Habeo 11vaı durumun 

dın bah11edtrkeo ezcQmle dl . 

yor ki: 
11Cennro'de B11be1tnan'ın 

dllekleri son derece takviyr. 

edilecektir. ltalyan davııaı o 

kadar kfiçOlmOotar ki, ltAlyıan 

dostu olanlar bile bono elmdl · 

den kabol ediyorlar. Birçok 

mebaf 11: ııavaoıo oetlcelenm~stol 

ıamıua bırakmalt ve beklt>m .. k 

)Azımgeldl~i mıtaliaııındadır . 

Jı"ıkat M. Lual tmbal bteme· 

mr.kıedlr. Bunun sebebi de üç 

olarak göaterJUyor: 

J - Afrlka'da 11iyıhlarıo 

beyazlara gılebe11l blrlı olma· 
mıh dır. 

2 - Auupı mQvueneal bı 
lumındau Italya aııkerJ konetl 

f11lı Haf• uğramamalıdır. 

3 - Bllhaeııa Almanya me11 
ele1I nrdır. 

Roma, 7 (Radyo) - Afrl· 

ka'ya bir tahkik heyeti göode· 

rllmeıl meı'eleel lhtlmıllne karşı 

baıı ıefılrler İtılya'nın preo11ib 

itibarile buna yanaımadı~ı şek · 

Undo tellkkl edllmlfle de Yeri· 

M. Laval 

len ıoağıdıkl haberle bo tefılr· 

ler tnzlh olunm11ktad1r: 

Hı bet f mpıntoronon proteı · 

toeooon Uloelır 11oyete11inde nı· 

11ıl kareılaoacağı belli olmadı~• 

gibi halya bu gibi bltarıfane 
ihtarlardan da korkmamaktadır. 

Bu gibi ihtarlar Babe~ieıan'a 

raci olmak lizımdır. 

Parlı 7 (Radyo) - Cenevre 

11lyaei mahaf ilinde bazı faali 

yeller göze çarpmığa. hıtlı· 

mıııır. 

Bu fHllyet, e1111 hlbarlyl~ 

Habeş-hal yan lbtllif lyle 114· 

ksdıud1r. Bununla baabf'r, 13 

ler komitesi ile ) 8 ler komi 

ter.inin mukarrer oldogu veçhHe 

20 Kuounueanlde toplauacağın11 

dair heoüz biç bir lşard v-~ 

barı~ ket yoktur. 

l :l ler komiresl, uluslar 11011 

yelesi ıarafındıu Lual · Hoar 

tek lifinin akametl Ozerlne b4 . 

dl11l'lerl takibe memur edllml"tl. 

Bo ıarada Habe"lstın tarafından 
uluıılar 11011yeterıloe bir nota ve 

rllmlo ve İtalyan'ların Babeo· 

l11tıodı tıktb enikleri harb 

usulleri etrafmda bir tahkikat 

yapılm111 lıııeuUmlotfr. Bu ıah · 

itikat ancak koneey tarafındın 

J"pılablleoeğl için, 18 n 13 

ler komlte11loln 11uretl mıahııu

ıııdı toklanmaıııoa wıhal kal · 

mımıt ve bu iki komite ya 

konsey veya olo11lar soıyeteııf 

umumi heyeti ile birlikte top · 

lıumak mecburiyetinde .hlmışlır. 

Şimdilik zecri trdblrler bık 

kında muhtelif ve alakadar 

devletlerin noktal nızarları tel· 

kik ,.dllecektlr. 

' 

toplmıdığı kapitıil binası 
mazlığına yaptJ~ı telmihi tld 

detle tentld ediyorlar. 

GJornale D'ltalfa eıcilmle ıu 
ııatırları yazıyor: 

KendJılnl hatilo bürrlyeıterio 
mQrşldl gibi gösteren Runeh'lo· 

kl gibi bir rejimin diğer ulus 

lara bo hDrrlyetlerln tatbikini 

çok görmeat gariptir. Batan 

mllletler kendilerine en uygun 
gelen rejimi aeçmek hakkını 

haizdir. Ve klm11e diğer devlet. 

ferin iç lşlerhıe mftdahale ede· 

mes. 
Runelt'ln, İtalyan mlllt ru· 

bo ve ldııe edenlerle idare 

edenler araeındakl ınlıomaslık 

hakkındaki bakma lıe daha 

fndldlr. Ve Runelt'ln faşlımiu 

Amerika hakkındı yapmaktan 

11kıoacağı bo bftkftmltrl Yer. 

mek 111Ablyetlnl kendlıloe at· 

feıme11I mGııamıha ile karlJı · 
lınımaz. 

Tatmin edllmlt acunııı~l bir 

devletin tef 1 olduğa için kolay 

bir ııabır gö11terebllen M. Ruz . 

veh muhayyel otokrasileri hak· 
lı amaçlarının baoarılmaııı gıy 

relleriode ııabırııızhk göatermek: . 

le htlhanı tdlyorııa İtalya keu· 

dlslne 1915 eeneslndenberl 

sabır gl!stermekte olduğu Cf' 

vabını vrrebllir. 

ltalya, barb fedaUrlaklarıoa 

diğer devletlerle birlik re ken · 

diliğlnden iotlrak eımlştfr. Fı · 

kat wüıtemleke ganılml dağı 

tılırken bodlılne blroey veril 

memlotlr. 

balya, Ceoevre'de 1920 de 

bam mıddell'r meı'eleelni ileri 

enren bir noktal nazar beyan 

etmiş, fakat l cundan tutulan 

tahkikat dosyıların içinde def. 

nedllmfotlr. 

Nihayet ltalya, Fraa111 ile 

lngllıere'yl ltalyan haklarını 
ıanımıyı mecbur tutan 1906 
tarihli İngiliz-Fransız Ye hal· 

yan ındlıemaeınan taıblklnl la · 

ı.-mtı, faklı bonı cnab olarak 

keudiıılne loglllz ErkAoa bubi· 

yeıılnlo birkaç ve•Ue ile teyld 

ettiği gibi bir c;Gl teklif edu· 

mittir. 

Bltıraf lık kanon IAylh111ını 

gelince, gazete bu bıı11uıta dl· 

yor ki: 

Ceoevrö'dekl zecri tedbir ta· ğunu k.ydedlyorlır. J. 
raftarlımnao petrol embargoııunı Vaologton, 7 (Radyo) - ~· 
atf,.ttlklul ehrommlyet bakımto boblikan pıntlııl, Amerika r 
dan M. Rozvth'in projeel yal murbaokanı M. Huzveh'ln 

nız bltarıtf hk prrnslbiolo bir flaııını btğenmemektedtr. 
tb lôlf ve Aıııı-rfka'oın şimdiki 

Aıılıtşnıazlı~a açıktan ııçı~a oıi\ 

tfebal,.et clr~ll, ayni umanda 

Amf'ıiL:a'nın Crul'vn· @iyaRaAıoa 

muufakatrn• . ,. bunun Df'tlcf'\ 

si c1larak da loj!llİ7. 11tya.ıuını 

tabi olmuı ıl •·mrkılr. 

Bu biıarı.f lık kaııurıu lıııly11n 

bar,.kılı ı oı dur ıhıranııy11cak, yal 

nıı y .. rıl lılr uı'UD kıırı~ıklığı 

do~urara~ tız . 

Homı, 7 (Hıdyo) - lıalyan 
gazeteleri, Amt'r\ka comur hıt 

kan, .M. Rozveh'in eöylevl f't· 

rafanda uzun makaleler yn 

maktı dnam ediyorlar. Bu g•· 

zeteler, ltılyı'nın Almanya'dttn 

olduğu gibi Japonya'dan da 

mGzıberct gOrecttloi ve çünkft 

her ftc; devletin ılyaaasında lam 

bir mutabakat mncod oldu· 

M . .ı.llussolini 

lendlğlne göre, yeni 11ec;Jıııd 
bu parti, Ronelt'in partltll 

eıa1h eurttte mQcadele edt 

cekttr. 

Robobltkan partlıl, e~kl c' 
mor baokanı Hoarm partl11ld~ 

M. Ruzvelt'in Dileği ali 
Mahkeınt~de Reddedildi 

Hadi8eyi Amerika Gazeteleri Ebeııl 
miyetle Münakaşa Ediyorlar. 

Vı1Jlngton, 7 (Radyo) - Au 1 

mahkeme M. Rul'feh'ln sini 

krediler Gzerlne koymak le 

tedtğl vergileri redddmtıttr. 

.Ali mahkeme, M. Roznılt'io 
bOyle bir hakka mıllk. olmr• 

Clığını •e b~yle bir karana 

Hlrlt1Jlk Amerika de•ldlerloln 

bazılarının dahtıi lstikliUor. 

muhalif olacağını ileri eftr· 

mo,uır. 

V ıelngtou, 7 '(Radyo) -

maHye bakaolıgı, Ali mıbkt 

mrolo kararı üzerine zlni 

krediler Ozerioe koomut olan 

vr.rgllerin tabılltnl mennet 

mittir. 
Amerika hükumeti mobın 

lAt ve lbtldai madaeıer flat 

lerlnl dtiotırmek içlo eimdlyc 

kadar bir milyar l~O milyon 

dolar kredi verml~tlr. Ba kredi 

Dzerlne ver,;1 koymak mlo111ız 

görGlmtktedtr, 

Vaologtoo, 7 ( Radyo ) -

Amerika gazeıelrl Ali mahke· 

menin verdiği karardan uıon 

yazılarlla bahsetmekte ve rota 

eleye bnyak ~lr ehemmiyet 

nrmektedirler. 

Gazetelerin neorlyatı, M. Ruz 

velt'ln bu hareketini, Amerika 

kanonu e11aıılıfne taarruz addet· 

mekıedlr. 

Do bldl11f', yeni comur rel11l 

intlbıbıh ınncadıelelerlne eııaı 

ttşkll edecektir. 

Vaolngtoo, 7 (AA) - M. Ruz 

velt ve kongre llderlE"rl temyiz 

mahkeme1lnlu dOokQ kararm· 

dan enel ıkdedllmlı olan mo· 

knelelere riayet eımlt olan 

çlflçller lçla ııbalııt lllemeıl 

hakkında koogre Uderlerf yl' 

mııtabık kalmıştır. 

Loodra 7 {A.A) - Amertk• 

temyiz mahkemeıılntn ktrtfl 

bunda derin bir heytıcau uyıll 

dırmııtır. Gazr:teler bu kartfl 

Amerika comur bııkanının ıf1' 
ııa11ına karıı eimdiye kad•' 
lodiril"o darJelerlo en çeaiol 

olarak teltkki etmektedirler. 

Teyit Telgraf gazet,,111 kar• 
rıo M. Ruz, eh'•n tekrar ı~ 

çtlmest lhtlmalioi pek zlyadt 

azaltıbllec~ğl lraoantındadı r. 

Iran (;azeteleri 
Amerika 
..\ley hine Şiddetli 
Neşriyata Başladılar 

Tahran 7 (özel) "- lrın'ı 

Vaolnğton elc;lılnln geri c;a~ı 

ralı1.1, ikinci Gıffır Celtl'i 

batından geçen otomobil hAdl 

ıu'nl proreato olarak trllkk 

edilmektedir. 

Amerikan gazetelerine hGcu 

eden Iran matbuatı, yalnız el 

çinin ~eri ahnm111lyle kalanm11 

yıp dıhı otddelll tedbirler 

haı•urolmaııoı tn11lye etmek 

tedlr. 

Gene mi Konferans· 
Bada·peııe, 7 (Radyo) - M• 

carlıtan'ın Centvre !ııabık dele 

geel M. Ekar, eulbiln ıeoıio 

için beynelaıllel bir konferaD 

akdi IGzomunu teklif ve b 

boıuetı mOmkGn oldoğo kadı 

ıftr'at g01terllme1lal tnılye el 

mektedlr. 


