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it l a - Habesistaıi 1~--~~nes~~~ Dı~. baka~ımızın çok a y ' ısıcumhur onemlı beyanatı 
arasında 15 günlül{ olacak mı? Beynelmilel du-rum, hadiseledu 

-----·· • inkişafınin en büyük dikkatle takib 

mu•• tarelz-e alz-tedı• ldı• oş··:~~aügz:::is~~~ edil~esini istilzaID -etmekıCdir-
~ ~ ~ tasyonda Yugoslavya~başba-

kanı M. Stoyadinoviç ve di-

Roma gazeteleri . birdenbire teklifler 
aleyhinde !neşriyata h3şıadılar;J 
1\1ussolini, ııroje üzerin{le tadilat istiyor! 

Adis·Ababa, 16 (Radyo}
Son dakikada alınan bir ha
bere göre, ltalya ile Habe
şistan arasında 15 günlük 
bir mütareke akdedilmiştir. 
Bu mütareke, sulh projesi
nin tetkiki için · muvafık gö·l 
rülmüştür. Bu münasebetle 
Habeş imparatoru, •tayyare 
ile Dessiye gelen Amerikalı~ 
müşaviri ile birlikte sulh 

projesini tetkik eylemektedir. 
Habeş n zırlarından, ba

zıları ve bilhassa dış işleri 
nazm, tayyare ile Dessiye'ye 
gitmiş ve imparatorla bir
likte projenin tetkikir.e baş· 
lamışlardır. 
Her iki taraf ta süel hazırlık

lara devam etmektedir. Sulh 
müzakerelerinin uzun sürme
mesi istenmektedir. 

Roma 16 (Radyo) - Ga
zeteler: birdenbire Ingiliz -
Fransız lekliflerine karşı ta
arruza geçmişi ?r ve şiddetli 
tenkitlere girişmişlerdir. İleri 
sürülen noktalar şunlardır : 

1 - Yapılan teklif ltal • uğraması korkusuyla Aksum-
ya'ya pek ehemmiyetsiz arazi dan vaz geçemez. 
kazandıracaktır. 3 - iki memleketin mü· 

2 - ltalya, kendi arzula- savatı gibi yanlış bir pren-
rile ltalya'ya mutavaat etmiş sibe dayanarak Assab'ın 
balkın, Habeşlerin intikamına -Devamı dördü1ırü salıifede-

---~--~--..... ._....,._ .. ._ _____ ~---
Kahirede yeniden Ah~anya'nın dal-

. galı borçları 

bazı hadi• seler~ oldu Berlin 16 (Radyo) - Al· 
' manya'nan dalgah borçlarınan 

----·----- n.ıiktarı iki milyar 883 mil· 

Bir Ingiliz poli~iui yaraladılar Na-, yon marktır. ___ _ 

has paşa halkı sükôna davet ediyor nç devlet 
Arasında bir pakt ını? 

Kalıirede, nOmayişçiler 
Kahire 16 (Radyo)-Han

~i partilere · meoıub olduk-

lırı belli olmıyan bir nüma
)iıçi gurubu sokakta lngiliı 
'•kerlerine taarruz etmiı ve 
t•lebenin mildabalesile ıü
~lln iade olunmuıtur. 

bir otobilsil durdururken 
logiliz fevkalade komiseri 

başbakanı %İyaretle, hadise
lerin iki devlet arasındaki 
iyi münasebetleri bozacak 
mahiyette olduğunu izah et· 
mittir. 

Baıbıkan, kanuni eıa~-

Londra 16 (Radyo) - ln
giliz siyasal çevenlerinin bir 

kısmı, lngilterc ile Fransa 

ve ltalya arasında bir pakd 

akdetmenin sırası geldiğini 

ileri sürmekte ve biran ev

vel barış yapılmasını iltizam 

eylemektedirler. 

nin iadesinden sonra, ma

nası kalmamış olan nüma
yişlere nihayet verdirmek 
ıçın taraftarları üzerinde 
nüfuzunu kullanmasını Na· 
bas paşadan rica etmiştir. 

Nahas paşa, halkevinde 
yapılan bir toplantıda, balkı 
sükuna devet etmiştir. 

Nümayi@çiler, bir ln1riliz 
polisini ağır . surette yarala
mıılardır. 

yapılacak 
Prağ 16 (Radyo) - Önü

müzdeki Çarşamba günü top· 
!anacak olan Nasyonal ku
rulu, yeni Çekoslovakya cu-
mur başkanını seçecektir. 
Mevcut iki namzetten M. 
Beoes~n kazanacağı yüzde 
yüz muhakkak sayılıyor. 

İkinci namzet Alman gru
buna mensup M. Lebman 
da kuvvetli ise de, M. Be
nes, sabık cumur başkanı 
M . Mazarik tarafından da 
tavsiye edildiğinden kazan· 
ması .emri vaki telakki olunur. 

Prağ 16 (Radyo)- Bütün 
gazeteler, M. Benes'in Reisi
cumur olmasının, dünya sulhu 

için zaruri olduğunu yazıyorlar. 

Te"fik Ri\ştn Arns 
Belgrad 16 (Radyo ) -

Türkiye dış işleri bakanı 
Tevfik Rüşdü Aras, bugün 
(dün) buraya gelmiş ve is-

ğer Yugoslavya ricalile uzun 
müddet konuşmuştur. Tevfik 
Rüşclü Aras, akşam trenile 
Cenevreye hareket etmiştir. 
Bu akşam, ( dün ) Romanya 
dış bakanı Titüleskonun da 
buraya gelmesi bekleniyor. 

Yugoslavya başbakanı M. 
Stoyadinoviç, Tevfik Rüşdü 
Aras şerefine bir öğle şö · 
leni vermiştir. 

Türkiye dış işleri bakanı 
hareketinden evvel gazeteci-

; lere verdiği beyanatta, Bal
kan antantına dahil devlet

' lerin birlikte hareket ede-
ceklerini, bu hususta arala

•rında tam bir anlaşma mev-
cud olduğunu söylemiş ve 

- Devamı dördüncü salıif eclc -

lngiliz hükômeti Paris anlaş
masinın tadili arzusundadır 

S. Hoar; cemiyet azalarının paktın · muhafazası için 
seferber edecekleri kuvvetler hakkında izahat verecek 
Laval; donannıanın 15 günden evet seferber edilemiyecegioi bildirdi 

Londra, 15 (A.A) - Pa
bissÜihTe"°ldifle;i~io ~eşrin:-
1den lsonra bütün gazeteler 
perşembe günü avam kama
rasmda yapılacak müzake-
releri sabırsızhkla bekliyor
lar. Burnunun kırılmasına 
rağmen Hoar•ın Londra'ya 
döneceği yazılmaktadır. 

Deyli Ekspres ise, Per· 
şembe günkü müzakereler 
esnasında kabinenin bir iti· 
madsızlık reyi alacağını ha
ber vermektedir. 

Deyli Herald gazetesi de 

hükümctci ve muhalif say" 
lavlara ve batta kabine aza
larına her gün yüzlerce 
protesto mektubu geldiğini 

haber vermektedir. 
Deyli Telgraf diyor kı: 

"Hoar çok muhtemel ola
rak milletler cemiyeti azası 
olan devletlerin cemiyet 
aklını müdafaa için sefer

ber edebilecekleri kara, de
niz ve bava kuvvetleri mik
tarı hakkkında avam kama
rasında verecegı izahatı 
gizli bir celsede vermeyi 
tercih edecektir. 

Röyter ajansı verdiği bir 
haberde diyor ki: 

- lngiliz hükumeti, Paris 
anlaımasının tadili arzusun
dadır. Milletler cemiyeti 
tarafından petrola ambara-o 
koamaaı mea'eleaine 1ıeliace, 

. .. 
1 

l ... ransız donanmasmdan hir kaçı 

l . 

' 

bunun ltalya ile bir harbı sarih olacağını temin etmek-: 
inteç edebileceği sanılmak- tedirler. M. Mussolini kon-
tadır. sey azalarına mütemmim 

Bu vaziyette ise lngiltere, izahat vermek üzere Baron 
Fransız filosunun seferberlik Aloisi'ye salahiyet verecek-
müşkülitı dolayısile derhal tir. Bu suretle Baron Aloisi 
yardımına dayanamıyacak tekliflerin tetkikine tahsis 
demektir. M. Laval, Fransız edilecek konsey içtimalarına 
fi10.1unun on beş günden ev- iştirak edecektir. 
vel seferber cdilemiyeceğini Londra, 16 ( Radyo ) -
bildirmiştir. lngiliz başbakanı Baldvin, 

Cenevre, 15 (A.A) - Sa- -Devamı 4 ıincü sahifıde-

nıldığına göre, M. MussoJini 1\ 
Fransız - lngiliz tekliflerinin M ©) tf=> c§l 
kendisince lüzumu kadar ~ 

sarih olmıyan bazı noktaları K O 1:%) O 
hakkında ve bilhassa ltalyan ~ 
komiserinin vazifeleri hak
kında izahat istiyecektir. 

ltalyan mahafili c evı bın 
Bugün başlıyor 

' '" 



IMac;a l(ızı 
•Suriyede yakalanan komplo hakkın· Ingiltere'de 

1 
Yaprak tfttftn idhalAtı 

daki tahkikata devam olunuyor ne!~!1i1.:ı1::~k:.:.~ar:1·::.~ 
Nakili: KAIUİ ORAL • zaran bu yıl içinde lngiltere mm Elde edilen haritalar arasında, bir de Rayak ve ıiman 1rıanda'da yaprak 

(Şan Döla Lüet) sokag"' ında esraren· kasabasının cog"' araf,·a planı vardır tütün yoğaltımı (Istihliki) J 90,104,441 kilogramdır. (933 

giz bir 8 U re ft e Ö J d Ü rü J en 1 er Haleb, (Özel aytarımızdan) - Harita ciheti aokeriyeyc ra evine gidilmif, araştırma· de 86,063,31 O kilogram.) Yap• 
Yakalanan komplo hak· verildi : lar yapılmıştır. rak tütün yoğalbmında da gö• 

birer lağıma atılırdı kındaki tahkikata devam Elde edilen haritalar arasın· fakat GabriyelNasar tev· rülen 4,038,735 kiloluk artış, 

Bundan 48 1 
olunuyor. da birde (Rayak) kasabası- kif edilmemiştir. Bunun üze· lngiltere adalarında tütün 

yı önce Pariste sonra saat üçü bulmuşlardı. Maznunlar arasında ( Su- · B b ' l · f" h 1 k 
k 1 

· 1 nın bir coarafya plinı var· rıne erut arosu meı e eyı sar ıyatının i i artma ta 
vu ua ge mış o an esraren- iki memur, (Kurvisar) soka- riye halk partisi)nin teşki- • · · ld l h · b" · dır. Rayak, Suriye ve Lüb- protesto etmıştır. o uğunu ve yoğa tımm e• 
gız ır cmayeti, bütün an'a- ğından geçerek paskal so- liitından bir de ( Harbiye E F d fi · b k ·ı d k nan'ın umum tayyare merkezi ""mir "sa m itira arı nüz lış u no tasma varma· 
nesı e mey ana oyacak olan kağına girmek üzere (Şandöla komiseri) vardır. Bu maka- d k d" 

b 
olmak itibarile bu plan, ehem· Emir Esebüleyyubi, istic- ığını gösterme te ır. 

romanımıza ugün başlıyoruz. Lüet) sokağıodan çıkacakları mı Zeki Naka!lle adında 1 1 ' k 
(M K ) 

Y miyetli telikki edilmit ve vabmda kendisinin cemiyete ngi tere ye giren yapra 
aça ızı romanı, şimdiye sırada, rüzgar o kadar sert- birisi işgal etmektedir. l 1 1 k 

kadar okunan cioai roman· leşmiş ve kar da 
0 

derece Müstantik, ilk önce, bu tetkiki için ciheti askeriyeye mensubiyetinin, bitti Berut ic· tülün or norma o ara güm· 
Jarın bı'r şah eserı"dı"r. Bu tevdi olunmuştur. Şayet as- ra hey' etinin riyasetinde bu- rük antreposunda saki nıhr 

şiddetle yağmağa başlamıştı harbiye komiserini isticvab )
00 

h 1 ld .. 
e.erle Okurlarımızı memnun 

keri daire, bunu mühim ve luoduğunu itiraf etmiştir. ve uzum ası o ugu zamaD 
ki, asayiş memurları, bir ta- etmı"şt" M'" ta t"k kend"sı"ne f k 

d k 
ır. us n ı ı takibat ıcrasını lüzumlu Bunu müteakip Jan Jalk ya abri aya verilir veya 

e erse büyük bir zevk duy- bakhaneoin saçakları altına sormuştur: 

mu' Olacag 
.. ız. d görürse bu gizli cemiyet sorguya çekilmiş, üç saat sü· tekrar dışarı gönderilir. Fab-

ilticaya mecbur kalmışlar ı. - Sizin, icabında tatbik k 1 b · h 1 ld k mes'elesi o takdirde askeri ren isticvabı esnasında ken· ri atör eri tıyaç ası o u .. 
Bi:rioci kısım ~emurlar, buraya iltica edeceg"iniz bir ig"tişaş ve .. ı · · · divanı harbe intikal etmiş disinden cemiyet mensupla· ça tütun erı partı partı antre 

etmekle vazifelerine karşı kıyam proJ· eniz mi vardır? d k 1 b olacaktır. rının verdikleri duhuliye ve po an çe er er ve u mua-
M. Aori işe girişmiyor 
Parist'e, zenginlerin, otur

dukları (Madlen) mahalle
sinde oturanlar, ( Şandöla 
L6et) adında bir sokağın 
mevcudiyetinden çokluk iti
barile haberdar değildir. 
Fakat ( Observatuvar ) ve 
t3otokay) taraflarında sakin 

bulunan biçareler, bu soka· 
ı;ıo nerede bulunduğunu pek 

' alabilirler. 
(Şandöla Lüet) sokağı, yeni 

tesis edilmiş değildir. Bu so· 
kağın, çok eski ve hem de 
korku saçan bir mazisi var
dır. Çünkü (Şandolaluet) so
:k ağında birçok esrarengiz 
cinayetler irtikap edilmiş ol
duğu gibi yüz yıl evvelki za
manlarda bu sokakt tD gelip 
geçenleri parmakla sayarlar 
idi. Bilmiyerek (Şandöla Lüet) 
sokaiına sapanlar, yüzde 
doksan itibarile soyulur, so
ğana çevrilir. Ve ekseriyada 

öldlirülür, bir lağıma atılırdı. 
Paris belediyesi, bu soka

ğın kazanmış olduğu sui 

töhreti izale etmek için bir 
çok değişiklikler yapmış ise 

de, (Şandöla Lüet) te otu,-

ranların, çamaşırcı; sağm:\I 

inek besliyenlerle ameleden 
ibaret bulunması, sokağın 
eski sui şöhretiui kaldırmağa 
mani teşkil ediyordu. 

Suyu siyaha çalan (Pi· 
yevr) ırmağı, bu sokağın ya
nından akmakta olduğu gibi 
(Oriş) adındaki sıhhat yurdu 
da bu sokağa yakındır. 

Bir kış gecesi, iki belediye 
çavuıu (Şandöla Lüet) soka· 

ğında devriye bekliyorlar, 

aıağı yukarı geziniyorlardı. 

Pariı belediye çavuşları, be· 
lediye nizamatına tevfik ha
reket etmiyen arabacılarla 
eınaftan ziyade ekseriya 
bir takım sarhoı ve şehrin 
tenha yerlerinde dolaşan 

yankesicileri takib etmek 
mecburiyetindedirler. Bu me
murlar, karanlık gecelerde 
bu ıssız sokaklarda dolaş

bkları zaman, düşman mem
leketlerinde istikşaf yapan 
aıkerlerden daha az tebli· 
keli bir mevkide değildirler. 
Şandöla Lüet sokaimda dev 

riye bekliyen iki belediye 
çavuşu, biri diğerinden epey 
uzak olan hava gazı fener
Jerinin zaif ışığı altında ve 
lapa lapa yağan karlar üze· 
rinde abeste adımlarla aşağı 
yukarı geziniyorlardı. Hava 
gayet sert ve rüzgarlıydı. 

Deniye memurları, her in 
nefislerini tehlikeye koya
yarak gece yarısından 

tekimül göstermic andolu· Ha k t'' oktur l k k .., - yır a ıyen y . Cevab verilinceye kadar, aylıklardan müterakim külli- meleye mütea li evra ı 
namazlardı. Zira bu yer, - O halde bu unvanınız b 1 'd müstantik muvakkaten talep- yetti paranın ciheti sarfı so· mils ite lngi tere e tütün 
ayni zamanda dört yol ag" zı nedir? N" · ·ı · t" ? k ıçın verı ınış ır rulmuştur. endüstrisi hare etlerini gös-
olduğu için, nazarlarına çarp· - Partimizin cenk ve ci- )erinin hepsini reddetmiştir. . "k 1 Mehmed Nakkaşe, Remzi teren yegane istahstı se 
madan bu sokaklardan kim- d~l · · t Avukatın evinde araı;atır-a proJesı yapması man ı· ..- Beruti, Ahmed Sadani, Jan esası teşkil eder. Bu rakam· 

kan mümkün değildi. Fakat pıalar: ve Anluvan Beşir de isticvap lar lngiltere'de bilfiil işlenen senin ireçmesine imkan yok
tu. Saçakların altında yalnız 
iki memurun nefeslerinden 
ve yağan karların, boğuk 
ve çok hafif uğultusundan 
başka hiçbir şey işitilmiyor· 
du. Birdenbire bir ses süku· 
tu ihlal etti: 

- Ne fena hava yarabbi! 

birinci zuhaf alayile (Kapılı) 

dağlarında bulunduğum za· 

mandanberi böyle şiddetli 
bir havaya rast gelmemiş
tim. Böyle bir havada so· 
kakta kimseye tesadüf et-

meden tam dört saat dolaş
mamıza ne dtrsin? 

- Pek tabii değil mi ya? 
Herkes yatağında, hırsızlara 

gelince, böyle şiddetli bir 
havada faaliyette bulunmı
yacak derecede izzeti nefis
lerine riayet ederler!.. Bu 
sırada, (Kurvisar) soka-
ğında (Arago) bulvarına 
doğru yürüyen birisinin 
ayak patırdısı ititildi. 
Yerde biriken karlar, bu 
patırdının tam~men işitil
mesine mani oluyordu. 

( Deuam edecek ) 

programımızda, zamanı ge- Beyrut'un tanınmış avu· olunmuşlarsa da ciddi bir tütün miktarını gösterdiği 
lince, meml ketteki asayişin katlarından Gabriyel Nasar, sebep bulunamadığından ser· için ithalat rakamlarından 
muhafaz ı iç a bir milis cinayet 01ahkemesinde bir best bırakılmışlardır. daha kıymetlidir. 
teşkilatı lcvcuttur. dava için müdafaasını yap- Mnsıantik askeri kuman· Cenubi Rodezya, Nyassa· 

Bu manda kararnamesinin danlıkta: land ve Hindistan tütünleri tıklan sonra salona çıkmış 
olbaptaki maddesine binaen b' ·ı çog" altımında hafif bir art-ve ır sivı memur yanına Müstantik Müsyü Tembal, 
manda oihayet bulunca tat· yaklaşarak mahkeme daire- bir aralık askeri kumandan- ma vardır. Diğer taraftan 
bik için konulmuştu. Harbiye sinden çıkmasını, kendisini lık dairesine gitmiş ve ken- Kanada, şimali Rodezya ve 
komiseri unvanını bana fır- dışarıda beklediğini spyle· disinden bazı malumat Borneo tütünlerinin yoğal-
kamın gençlerini askerliğe miştir. almııtır. tımı eksilmiştir. Yalnız Ka

nada tütnnlerinde 1 milyar· 
alıştırmak ve istikbalin milis Dışarıda bekliyen Polis Uzun süren bu mülikatta dan fazla eksilme vardır. 
hizmetine hazır bulundurmak müfettişi ile beraber avuka- Rayak haritası mes'elesi Şurasını da söyleyelim ki 
için verilmi•tir. tın önce yazıhanesine, son· · Devamı 4 ncü sahifede· y cenubi Rodezya, Kaneda, 

Mnhendis Badat ne diyor? G 
1 

.-•~• ... • d ' birleşik Amerika, Hindistan 

Bir takım coğrafya bari- o•• ru.. mı• yen a am açık renk tütün verdiği hal· 
taları yapmış olmakla maz· • de Nyassaland, şimali Ro-
nun Mühendis Jorj Hadat. ·-, -• dezya ve .Bor~eodan gelen 
bu haritaları kendisinin yap- V • d ) • ""h 1 bü k · tığını itiraf etmiş, fakat ıyana a yapı an yenı tecru e er - tütünlerin çoğu oyu rentır. 

lngilterede yılda ne mik· 

bunları. parti . ~eşkilitı~ın yok bir muvaftakiyetle neticelendi tar sigara, pipo tütünü ve 
muhtelıf yerlerının tayıne puro yapıldığını gösterir 
yaradığını ve başka bir Viyana' da yaşamakta olan tılmış olan bir sahne üzerine istatistik mevcud değilse· 
maksatla çizilmediğini söy- Macar mühendislerinden Ste- bir sandalya konulmuş, san-
lemi•tir. f P "b"I · · t tt"" · dalyaya da balmumundan de sigara kullanımı öbür ... an rı ı • yenı ıca e ıgı nevilerin zararına olarak 

Müstantik parti başkanı çok enteresan bir makineden yapılan insan ıekli oturtul-
Anutuvan Sadeyi nezdine çıkartmakta olduğu şualar muş ve makine h•rekete gittikçe artmaktadır. Bu yıl 
celbederek haritalar mesele- sayesinde, gözümüzün önlln· getirilmiştir. yapılan istatistikte lngiltere· 
sini sormuş, bilahare sukıur- deki insan, eşya ve diğer insan ı~kli yavaş, yavaş ye giren açık ve koyu renk 
sokta tüccardan Mösyö Za- bütün maddeleri kaybetmek- gözönünden kaybolmuş ve tütünlerin miktarı ayrı ayrı 
lifi de getirtmiş ve bu is- tedir. ortada yalnız sandalya kal- olarak gösterilmiıtir. Bu is· 
ticvapları müteakip beı gen- Birçok profesör ve müte· mıştır. Bundan sonra mühen· tatistike göre, 1934 de lngil· 
ci tevkif, iıticvapdan sonra hassıslar böyle bir makinenin dis kendi elini perdenin tere'ye giren 239 milyon 

Yeni maden halitaları tahliye etmiştir. yapılamayacağını, bunun fizik üzerine koymuş el kaybol- libre bam tütünden 214 mil-
Polis komiseri mevkuf: ilmine mugayir olduğu iddi· muştur. Makine durduru· yon libresi açık renk tütün, 

Rusya'da 

Moskova gazetelerinde Bir gün evel memuriyetin- asında bulunmuşlarsa da ka· )unca, inıan şekli ve el bununda çoğu açık renk 
den azledilen polis komiseri (abalık bir hey' et huzurunda tekrar ortaya gelmiılerdir. Virginia denilen loevidir. Si· okunmuştur: 

Moskova'da orak .. çekiç 
fabrikası direktörüniln yap· 

tığı çeşitli araştırmalar sonunda 
1300 derecei hararete de· 
vamlı mukavemet eden ma
den halitaları bulunmuştur. 

Bunların biri de yüzde 80 i 
demir ve yüzd 20 i kromla 
alüminyonıdao yapılmış bir 

halitadırki buna fikral adı 
verilmiştir. Bundan yapılan 
teller 1000 derece hararette 
3000 saat mukavemet etmiş 

ve bu hararet altmda ç.ahş· 

mıştır. 

Megapir adındaki diğer 
bir halita da 1300 derecei 
hararetten yukarı derecede 
de erimemiş ve bu suretle 
bunun çok pahalı laboratu
var aletlerinde platin yerine 
kullanılması kararlaşmıştır. 

Megapirde muhtelif nisbette 
demir, krom ve alümioyom
dan mürekkeptir. Megapir 
halitalarından ucuz olarak 
laboratuvar aletleri, elektrik 
sobaları filin yapılacaktır. 
Bunun fiatı platine nazaran 
200-300 defa qcuzdur. 

Essadüleyyubi istintak daire- yapılmış olan tecrübeler Ma· Bir Alman elektirik mal- garalar münhasıran açık 
sine celb ve isticvabını mü· car mühendisine hak kazan· zeme firması, vitrinlerinde 
teakib tevkif edilmiştir. dırmıştır. reklim yapmak üzere bu tütünlerden yapılmaktadır. 

Sabık komiser derhal ha- Viyana'da büyük bir sa- makinelerden yirmi tane si- Esasen halk ötedenberi açık 
londa, bol ıtıklarla a ychr '•. pariş etmiştir. ıenk tütünle yapılmış sigara 

içmeğe alışmıştır. Sigaralarıo 

lzmir'lilerin Şimdiye Kadar Görmedikleri GOzellikte Bir Şaheser, Nevyork 

Metropolitan Operasının BRtOn Kadrosunun J,tirakile Ve Bu Operanın Baş 
Muganniyesi Olan Billtlr Sesli Gnzel Yıldız 

GRAC MOORE 
İle Beyaz Perdenin Ç~k Sevilen Bnyftk San'atkarı 

TULLIO CARMINTI 
Tarafmdan temsil edilen bu san'at harikasında heyecanlı bir mevzu ile 

beraber Karinen"den (Lamour est enfaut de Boheme) ile Traviat'dac Birindisi 
Ve MADAF BUTTERFLY"in 3 Oncft ve 4 Oncft perdeleri 

Tayyaıre Sönemasonda 
AYRICA: }""OKS ( DÜNYA HABERLERİ ) 

i\1iki King Koug ile 1\lakiue adanını boks maçı 
SEANS SAATLERİ - Her glln 15 - 17 • 19 - 21,15 Cumartesi 

13 · 15 Talebe seansı, Pazar 13 de~ilavu • seansı 

açık renk tütünlerden yapıl-
masını icabettiren başka bir 

amil de lngilteıe'de fabrika .. 
törlerin öbür ülkelerde oldu 
gibi, koyu renk tütünlerio 
sertliğini gidermek için har" 
manlarına bazı ecnebi mad
deler katmağa mezun olma"' 
malarıdır. Tütllne yabanca 
madde karıştırmak kanuneO 
yasaktır; zira tütün mamu• 
litı ihtiva ettikleri tütün rJJ

0 

tarı üzerinden vergiye tabi 
tutulduğundan ve harmaal 
yabancı madde katıldığı tak• 
dircle mamulittaki hakiki ti" 
tla miktarı azalacağınd•' 
verıiden zarar edilmiş olut· 
AÇtk renk tütün ayni zam• 
da pipo tütünü harmanlarıll" 
da da yüksek nisbette kul• 
lanıh~aktadır. 

Bu izahattan anlaşılaa." 
- Devamı 3 nca sahifede -"' 
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Ingiltere'de o o I\: T o R 1 
• V. Olivier ve şüreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 

I V. \?• V 1 Yaprak tütfin ithalatı A i Agah r . a 1 Sl [jmitet vapur ROYAL NEERLANDA s olup Roterdam, Hamburg, 
Danimarka ve Baltık li
manları için yük alacaktır, 

KUMPANYASI 
B~tarafı 2 inci sahijcdc- Çocuk Hastalıkları e Ze acen ası 11 UL YSSESn vapuru elyevm 

ğına göre Virginia tütünü Mütehassısı ilimanımızda olup 1 Anvers,~ SERViCE MARITIM 
ROUMAIN lngiltere piyasasında pek 11·inci Beyler Sokağı N. 68 & Co. Cendeli Hao. Birinci kor• Roterdam, Amsterdam ve 

mühim bir yer tutar. ---•1'11icli1İeft111o~n_.3•4o5:a2ıa_m DEUTSCHE LEVANTE LıNIE don. Tel. 2443 Hamburg limanları için yük 
Büyük Britanya'da Ame- .... ~atı 1 ık moto·· r Ellerman Linyn Ltd. alacaktır. ~ "ISERLOHN,, vapuru ha-

rika'nın Burley tipi tütünleri Londra ve Hull hattı: 0 HERMES .. vapuru 8 

"PELEŞ .. vapuru 18 hıci 
kin unda gelip 19 1 nci k&-: 
nunda Malta, Cenova, Mar~ 

) len limanımızda olup Anvers, 1 · k~ d b ki k pek az kullanılır. lngiltere 12 beygir kuvetinde (Dizel " BULGARIAN " vapuru ncı aoun a e enme te 
k 1 k il l b. Rotterdam, Hamburg ve J -k- ·· t hl" d 

f sil ya ve Barselona JiQJanJar( 
için yük alacaatır . halkı açık renk . yaprakla mar a ı az u anı mış ır 1 Jk k d 21 "Ik o up yu unu a ıye en 

..,otör satıhktır. Taliplerin Bremen için yük almaktadır. i anuo a gelip 1 sonra Burgas, Varna ve 
yapılmıı Virginia esasile 0 JNOIA" vapuru 17 Bcı·. kanuna kadar Londra ve Köstence limanları irı'o yu-k Yolcu kabul eder. 
· idarehanemize müracaatları ,. sıgara içmeğe alışık oldu- kanunda bekleniyor, Ham- Hull için yük alacaktır. alacaktır. NIPPON YUSSEN KAISHA 

- d · ilan olunur. GRODNO 2n gun n sıgara harmanları burg ve Anversten yük u " vapuru v u ORESTES" vapuru 16 
" TOYOHASHI ,, vapuru 

14 lnci kanunda beklen-
için koyu renk Burley tipine çıkaracaktır. ilk kanunda Londra, Hull ve lnci kanunda gelip 20 lnci 
ihtiyaç yok gibidir. Onun A 

1
• Anversten tahliye• edip ayni kanunda Anvers, Roter-

mekte olup yükünü tahliyeden 
sonra 19 lnci kanunda Yoku .. ıçm Burley tütüo tecimi Z "HERAKLEA" vapuru 23 zamanda Londra ve Hull dam, Amsterdam ve Ham-

Bci. kanunda bekleniyor, 27 · · k • l k b k lngiliz piyasasında pek mah- ıçın yü ~a aca tır. urg limanları için yü 
hama Osaka ve Şanghay Mojl 
limanları için yük alacaktır, duttur ve istikbalde de Bci. kanuna kadar An- Livcrpool hattı: alacaktır. ilandaki hareket tarih .. 
lerile navlonlardaki değişik· 
liklerden acente mesuliyet 
kabul etmez. 

hissolunacak derecede inki- Miicellithanesİ vers, Roterdam, Hamburg " ROUMELIAN .. vapuru SVENSKA ORİENT 
şef etmesi ihtimali varid ve Bremen için yük ala- 1 ilk kanunda Liverpol ve LINIEN 
degw ildir. kt Svvenseadan tahliyede bulu- "GOTLAND" motörü li-

Yeui Kavatlar çarşısı ca ır. nacaktır.~ manımızda olup Roterdam, 
ihracat hususunda vaziyet AMERICAN EXPORT LINES- Hamburg, Danimarka ve Fazla tafsilat için ikinci 

Kordonda Tahmil ve Tah
Jiye şirketi binası arkasında 
Fratelli Sperco acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

b k d 1 'it 'd A N 3 "FLAMINIAN,, vapuru 23 aş a ır. ngı ere en V· O. 4 NEVYORK Baltık limanları için yük 
rupa'ya tütün ihracatı yapıla- ilk kanunda LiverpoJ ve alacaktır. 
b·ı · f" b ı ı b. "EKSARCH " vapuru 15 Svvenseadan tahliyede bu-ı mesı ıata ağı o an ır " ERLAND ,, motörü 14 

Bci. kanunda bekleniyor, lunacakır. meseledir. 1934 te ilk defa balığı gösterilmektedir. Ger· 1 nci kanunda beklenmekte 
olarak Avrupaya epeyi mik- çek, pu0roların satış fiatları- Boston, Norfolk ve Nevyork DDUTSCrl~I~EV ANTE-
tadar imparatorluk tütünü nın yüzde ellisi vergiye git- için yük alacaktır. 

"MILOS,, vapuru 16 ilk satmak kabil olmuştur. Bu- mektedir. ııEXAMELIA,, vapuru 17 
kanunda Hamburg ve Bre· nun da sebebi Amerika tü- Böyle olmakla beraber Bci. kanunda bekleniyor, 

tünlerinio çok fpahaıı olma- logilterede epeyi puro fab- Norfolk ve Nevyork için menden gelip tahliyede bu· 
Sidir. "k d S k l lunacaktır. rı ası var ır. on i i yı yük alacaktır. N y "hl · 

tngl·ıterede pupo yogaltı- · · d h lk d f k ot: urut tarı erı ve ıçın e a arasın a u a "EXCHANGE,, vapuru 22 
d ) k d b k vapurların isimleri üzerine mı a aza ma ta ır. Buna ve orta oy puroların ul- Bcı·. ka"nunda beklenı·yor, d k 

b J k J eğişi liklerden mes'uliyet 
se ep o ara puro arın pa- )anılması epeyi yayılmıştır. Norfolk, Nevyork için yük kabul edilme:r.. 
--------------------~------------------~---Devlet demirvollaı~ından: alacaktır. 

.1 "EKSILONA,, vapuru 26 
idaremiz Eskişehir atelyesi için tesviyeci, tornacı, kazancı Bci. kanunda bekleniyor, 

ve elektrik kaynakçı ustası alınacağmdan taliplerin imti- Ncvyork için yükliyecektir. 
hanları yapılmak üzere şimdiye kadar çalıştıkları yerlerden ARMEMENT H. SCHULDT 
aldıkları bonservislerile hüsnühal varakalarını, millet rnek· HAMBURG 
tebi şahadetnamelerini ve askerlik vesikalarını alarak 
lstanbul'a idaremiz Haydarpaşa cer başmüfettişliğine, Al- "NORBURG,, vapuru 30 
sancak atelyesi şefliğine ve diğer yerlerde bulunanların da Bci. kanunda bekleniyor, 
Ankara'da umumi idare zat işleri müdürlüğüne mür•- Anvers, · oterdam ve Ham-
caatları. 14· 15-16 3627-3986 burg için yük alacaktır. 

lzmir milli emlak müdürlüğünden: 
Lira 

DEN NORSEE MIDDEL

HA VSLINJE (D·S. A-S. 
SPANSKELINJEN) 

rma yük alacaktır. 
JOHNSTON VV ARLFN 

NE - LIVERPUL 
" JESMORE,, vapuru 

Bci. kanunda bekleniyor, 
Liverpul ve Anversten yük 
çıkarıp Burgas ve Kösteoce 
için yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur· 
ların isimleri üzerine mes'u 
Jiyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, 
N o. 2007 - 2008 

Reşadiye güneş sokağmda 3,5,7, no. tajh bir sakaf 
altında kadastroca 893 adanın 7 pcırsel no. smda 

oSLO "Vapurların isimleri, gel-

yazılı 3 dükkan 375 
Reşadiye mahallesinin zeytinlik sokağında 15 ve 17 no. 

tajlı ev 350 
Göztepe akgöz namı diğer mesire çıkmazında 2005 
metre m. bahçe yeri ve 11 ve 15 no. tajlı ev ile 

müştemilatından dam 531 
Yukarıda yazıla emvalin mülkiyetleri bedelleri peşin veya 

ikinci tertip mübadil bonosile ödenmek üzere artırmaya 
konulmuştur. isteklilerin 2-1-936 tarih perşembe günü saat 
14 de milli emlak müdüriyetine müteşekkil satış komisyo-
nuna müracaatları. 16-25 3955 

·"BOSPHORUS,, vapuru 16 me tarihleri ve navlun tari-
Bci. kanunda bekleniyor, feleri hakkında bir taahhüde 
Dieppe ve Norvecl imanla- girişilmez.,. - .... 

Istanbul ve 'frak ya 
Şeker Fbrikaları l'ürk Anonim Şirketi 

Seı·mayesi3,000,000'fürk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 

N~ 
' 

ÖkM n rcnler! Mut· 

laka (Okamentol) 

ôksnrok şekerle- a 
rini tecrübe edi-~ 

tiz .. 

Ve Pfirjcu ~alıapın 

en Qsllln bir mill'J

lıil şekeri olduğu

nu unutmaymız. 

~ 
c-a 

CQ 

-... t ... 

~/ 
- 011 ıu ı~ 

K U\'vt~tli milshil 

istiyenlcr Şahap 

Sıhhat snrgnn 

haplarım Maruf ,. C'O 
ecza depolarından rn 
ve eczanelerden 

' .. ~ 

[&lrCJ~l DANt<ASI l arasmlar. 

T eiefon: 2004 - 2005 - 2663 
<. . . : .. i""' •• ~ •• s; .. . . . : . .. . 

BAŞ DURAK 

H AMDi NüzuE~r 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz l'e ucuz ilôç ve tu

valet çeşitleri satar . 

Sıhhat Balık Yağı 
N orveçyaoın halis Morina Balak yağıdır. 
Şerbet gibi jçilebilir iki defa süzülmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi Nnzhct 

Sıu HAT E'zANESt 

•ı 111111111111111111111111111111111111111 lll l il l lll l l il lll ili ili l il l il l l l l l il l l il l l l l l lll l il l il lll lll • 

_lzmir yün mensucatı~ 
=rürk Anonim şirketi~ 
= İzmir Yon Mensucatı Tnrk A. ~· nin Halka- _===~ 
= pınardaki kumaş fabrikası mamulatından olan 

- mevsimlik ve kışlık, zarif kumaşlar in, battaniye, ~ 

- şal \•e ynn çorapları, bu kcrre yeni açılan Birinci = - . 
- kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 := 

numaradaki (~ark Hah Türk Anonim şir- ~ = keti) mağa7..asında satrlmaktadır. Mezkur fabrika· ~ 

- · nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum ~ = olan mamulatmı muhterem mllşterilcrimize bir ~ 
= defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. ~ 
El§ Perakende satış yeri Toptan satış yeri ~ = Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark ~ 
=: Kemalettin Cad. Sağır zade balı T. A. Ş. § 

= biraderler __ -===~----= Kuzu oğlu çarşısı~ Asım Rıza 
;;;; ve birade.rleri 

= Yeni manifaturacılarda mimar = 
Kemaleddin Cad. Yünlü.mal· SS 
lar pazarı F. Kandemiroğlu ;;; 

• ııı ı ıı ı ıı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ıı ı ı ı ıı ııı ıı ııııı ıııııııııı ıııı ıııı ı ı ı ııı ııı ı ıı ııııııı ıı ıı ııı ııııuli 

Sümer Bank--. -
1 

~__,ahrikaları mamulatı 

Yerli malJarın en iyisi, en sağla
ını~ en ucuzu eu glizel i 

Hereke kumaşları 

Fesau~ kıımaşları 

Beykoz kıınduralaı·ı 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar flazar' 
lzmir şubesinde bulursunuz 
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Bombardımanda ölen Lik ıııaçlar 

Tis8Iy3'da görülmemiş derecede 
korkun«; seylilplar oldu 

Bir çok yerlerde şimendifer 

şen yıldırımlardaıı 

köprüleri yıkılmıştır, 

da ölenler var 
dn-

Jıtanbnl 16 (Özel) - Atina' dan haber veriliyor: 
Goloe, Patrae ve Tırhala'da yağan şiddetli . yağmur· 

tanlan ~ller hasıl olmuş ve Gilini, Serveta, Nomoska 
ve Pateilya köylerine yaldırımlar dftşmOştOr. Buralarda 

mllteaddit şimendifer kôprOleri yıkılmıştır. Selunik'le 

Atioa arasındaki mOnakaliit kesilmiştir. 

Son gelen haberlere göre, Tisalya'nan daha birçok yer· 

lerinde gôrOlmemiş seylAplar olmu~, bnyok zararlar 
50 ev yıldınmlardan harap~ olmuş ve 6 kişi ôlmOş
tftr. Yağan ~iddetli ve sOrekli yağmurlar ynznnden husule getirmiştir. ------·· ..... ····~· . ._. ....... ·-------
Uluslar sosyetesi çal_.- Bitler, lngiliz el«;isi 
şambaya __ .~?planıyor ile ne görüştü 

Bu toplantıda yalnız sulh projesi 
mOzakere edilecektir. 

Almanya, 
ihtilafının 

- · Italya Heheşistan 

halli zamanı gel-
Paris, 16 (Radyo) - Önü- kında yalnız Faıist mecliıi-

mlzdeki çarıamba günü nin karar verebileceğini be- diğiııe kani değildiı· 
toplanacak olan ulualar ku- yan eylemiıtir. BerJin 16 (Radyo)- lngiliz ebemmiyetJe kaydetmekte 
rumu konseyi, münha11ren ltalyan başbakanı sinyor sefirinin M. Hitler'i ziyareti ve görütmelerin silihların 

· · ü k Muısolini, ıulh proıesını lngiJtere'nin Cenevre görüı- tehdidi ve bir bava misakı aalb projesını m za ere tetkikle meıguldür. Projenin 
edecektir. . arazi hakkındaki maddesi meleri ve deniz konferansı esasında yapıldığını söyle-

Roma'dan haber verildi- için Laval ile Hoar'dan iza- esnasında Almanya ile te- mektedir. 
tine gire, ltalya Faıiıt hat iıtiyeceği söyleniyor. masa girmek arzusu suretin- Sanıldığına göre, Alman-
mecliıi de, ayni ı&n topla- Lizboa, 16 (Radyo) - Dıı de tefsir ediliyor . ya; ltalyan • Habeş ibtilifı· 
aacak ve utuılar kurumuna iıleri bakanı 18 kinunuev- Uzak ıark vak'alarının da nın aldığı ıekilden ve bunun 
vereceii cevabi notayı ha- velde toplanacak olan uluı· bu ziyaretin saikleri arasın- Avrupa siyaıasında doğur
zırbyacaktır. • lar sosyetesinde bulunmak da bulunduiu muhtemeldir. ması muhtemeJ akislerden 

ltalya dıt itleri bakanlığı tlzere Cenevre'ye hareket Yarı resmi bir bildirik, dolayı bu itlerin halli zama-
mD•teıarı, ıuJb projeıi hak- etmittir. bu görüşmelere bakim oJan nlDID reldiğine kani deiiJ· 

• ~ • • • açık sözlülüiü ve itimadı dir. 
Iogiliz hnkOmeti Parı8 Gençlerımız •• ................ _____ _ 
anlatmasıoıo tadili Moskova Aero kulftbll Amerika' da F asist 

arzusundadır kurslarına devam ' 
-&,aarafı linci sahifede - edecekler , aleybtarlıg~ 1 (cekars) deki sayfiyesinden 
Londra'ya d&nmo, ve kralla Moıkova, 15 ( A.A ) -
konutmuıtur. Önümiizdeki Koktebel yüksek plineriat 
perıembe 1nnn toplanacak .mektebinde tahıillerini biti
olan avam kamaraıında in- ren sekiz Türk genci pli-

neriıti Moıkova merkezi 
ıiltere'nin dıt ıiyasaaı etra· Aero kultıbii kurslarını takib 
fanda çok ıiddetli mllnaka· 
fAlar olacaiı söyleniyor. 

Baıbakan Baldvin, yana 
(buglln) Lord Eden'i ve sir 
Samoel Hoar'ı kabul edecek 
•• onlarla konuıtuktan sonra 
nazırlar mecliıini toplantıya 
çaiıracaktır. 

lnıilizler Çarıamba günü 
toplanacak olan uluslar ku
rumuna fevkalide ehemmi
yet atfediyorlar . 

Baldvin kabinesinin, Avam 
kamara11ndan itimat reyı is
tiyeceği ı6yleoiyor. Baıbakaa 
fAhsan Sir Samoel Hoar'ın 
aazar noktasını tasvip etmek 
tedir. 

Londra, 16 ( Radyo ) -
Sir Samoel Hoar buraya 
gelmiıtir. 

Londra, 16 ( Radyo ) 
Lord Eden, dön akıam 
Londra'ya dönmüıtür. Fran· 
aız baıbakanı M. Piyer 
Laval'la ne konuıtuğu hak
kında kendisinden izahat 
iatiyen ıazetecilere Lord 
Eden hiç bir ıey söyJemek 
iateaıemittir. 

lngiliz dıı itleri bakanı 
ıir Samoel Hoar'da yarın 
akıam (Bu akpm) Londra'ya 
hareket edecektir. Sir Sa
moel Hoar, Cenevre'de iken 
patinajda geçirditi ~ir kaza 
dan dolayı burnundan hafif 
aarette yaralanmıt iae de, 
l»u kaıa HJ•laatiae maai 

etmek tlzere bugün buraya 
gelmiıtir. Durakta Türkiye 
bliyiik elçiliği memurları ile 
Sovyet teıkilitı mt:murları 
tarafından karşılanmııtır. 

değildir. 

Londra 16 ( Radyo ) 
Baldvin, dıı bakanhtı daimi 
müsteıarı Vaniçinar ve 
Edenle uzun uzun görüı

müştiir. Bu görtıımeler per
ıembe gllnü avam kamara· 
sında dıı siyasa hakkında 
yapılacak beyanat için ha
z11hk mahiyetindedir. 

Baldvin, bu müzakerelere 
büyük bir ehemmiyec ver
mekte ve lüzum saymadığı 
muhaliflerin lüzumundan zi
yade muhafazakirlann bu 
yolda yapacakları tenkitler· 
den çekinmektedir. 

Bir çok bakanlar, muha
fazakar saylavların nüfuzlu-
larına bükümeti zaafa uğ

ratmamaları için şahsen tesir 
yapmağa çalışacaklardır. 

Hükumetin siyasasının esa
sı; Milletler cemiyeti ile 
beraber yürümek, sulh ; te-
ıebbüslerine devam için her 
harekete ve kollektif karar
lara yardım etmek; fakııt 
aza devletlerin hepsi bu 
yolda hareket etmedikteri 
takdirde yalnız batına biHün 
mes'uliyetleri üzerine alma
mak ve Avrupa politikaaında 
Fraaaa ile it birliji etmektir. 

iki bin nümayişçi (Kahrolsun Fa
şizm!) diye bağırmışlardır 

Nevyork 16 (Radyo) - iki sun Faıizm!" diye bağırmıf · 
bin Faıist aleyhtarı ltalyan lard11 • 
kızıl haçı tarafından yapılan Polis mlldahale etmiı, bir 
bir hastahaneyi tahribeve te- kısım yaralanmıı ve bir kı
ıebbilı etmiıler ve "Kahrol- sım da tevkif edilmiıtir. -·-Italya 
Habe~istan 'a silah gön· 
derilmemesini i~tiyor 

Roma, 16 (Radyo) - ltal
yan gazeteleri, Habeş'ıere 
mlltemadiyen silah gönderil-
diğinden bahsetmekte ve 
bunun, derhal mennedilme
ıini istemektedirler. Ayni 
gazeteler, Habeş'lerin dum
dum kurşunu da celbettik
lerini ilive ediyorlar. 

lugiliz donanması 
Siogapur'da manevra 

yapacak 
Londra 16 (Radyo) - De· 

niz bakanlığı 16 kiounev· 
velden 19 kinuauevvele ka
dar Singapar'da deniz ve 
bava kuvvetleri tarafından 
muht~lif manevralar yapıla
cağını bildirmekte ve bun
ların hususi bir makıatla 
yapalmadıiını, senelik talim 
programına dahil olduğunu 
ili ve etmektedir. 

Manevralara Hermes ve 
Karuvald adla ıemilerile bir 
daıtroyer filotilaaı ittirik 
edecektir. 

ltalya'da mıız 
inhisarı 

Napoli, 16 (Radyo) - Ge
lecek yıl batından itibaren 
muz ticareti ve aanayii ltal-
ya ve sömürgelerinde devlet 
inhisarına tibi olacaktır. 
Italya-Habeşistao ara· 

sında mfttareke 
- B~ıarafı birinci sahi./ede
terki, silih ticaretini kolay
laıtıracaktır. 

4 - Yeni teklifler muci
bince ltalya'ya verilmekte olan 
istismar bölgesi 1891-94 
protokollarının bahıettiği 
bölgeden daha ufaktır. Ve 
Eritre ile ltalyan Somıli'sini 
biribirine bağlamamaktadır. 

5 - ltalya'nın bu ljölge-
deki menafii ve vaziyeti 
karanııhk ve emniyetsizlik 
içindedir. ltalya buraların 
Adiı-Ababa ve Cenevre'nin 
otoritesine terkini kabul 
edemez. 

lıtanbul, 16 (Özel) - Sin
yor Mu11olini, son teklifler 
üzerinde bazı tadilit yapd
ma11 için Franıa'nın Roma 
elçiıi Kont Daıambroa ile 
16rll1mllttllr. 

Amerikalı doktorun K. S. K, Altıuordu ve 
cenazesi Göztepe galib 

Adiı • Ababa 16 (Radyo)- Dün yapılan lik maçların-
Dagabur bombardımanında da Alhnordu Buca'yı 7-1 
ölen Amerikan Kızılhaç ku- mağlub etmiştir. Alhnordu 
rumu üyelerinden doktor takımında Adil'de oynamıştır. 
Hokman'ın cenazesi Ameri- Göztepe-Demirspor ara-
ka'ya gönderilecektir · sındaki maç 5 - 2 göztepe 
imparator, doktorun ailesine lehine neticeleamiştir. 

verilmek üzere pırlanta bir K.S.K·lzmirspor maçı çok 
madalya hediye etmiştir. heyecanlı olmuş, neticede 

Dış bakanımızın Karııyaka takımı maçı 3-1 
kazanmııtır. 

önemli beyanatı Halkevi liklerinde Eıref 
paşa 1-5 Hililı, Kurultay 

-Baştarafi. birinci sahifede- 4-1 9 Eylülü, Park spor 4-0 
Belgrad'da kalmasını bidise- Yükselmeyi yendiler. 8. ta
lerin icab ettirmekte oldu- kamlar maçlarında lzmirspor 
ğunu gizlemediğini, çünkü bü- K.S.K 0-0 berabere, Altın
tün Balkan antantı aziıı ta- ordu Bucayı 3-1, Demirspor 
rafından sür'atle halledilmesi da Göztepeyi seremoni ile 
arzu edilen bir mes'ele mev- aıailüp ettiler. 

cut olduğunu ilive etmiş issizler 
ve demiştir ki : 

- Beynelmilel durum ha- Tr@nlere saldırtyorlar 
diselerin inkişafınan en bü- V arşova 16 ( Radyo ) -
yük dikkatle takib edilme· Bazı işsizler, yolda trenleri 
ıini istilzam etmektedir. Her durdurmakta ve bilhassa 
şeyi hakiki ve mühim olarak kömür yliklü vagonları bo
kabul etmek itiyadımızdır. ıaltmaktadırlar. Hat güzer· 
Hattı hareketimiz malumdur kihlarına muhafızlar yerleı

tirilmiıtir. Bir mllıademede 
ve barış fikrinden ve koHek-

iısizlerden biri ölmüıtür. 
tif teıriki mesaiden mül- F 
hemdir. Tlirkiye tarafından ransız parla-
büylik müttefiki olarak te- mentosu 
likki edilen bUylik Yugoı-

lavya'nın mukadderatını ida- Bfltçeyi tetkik ediyor 
re eden devlet adamlarile Pariı 16 (Radyo)- Fransa 
daima mutabıkım. iki mem- parlimeatosunda başlıyao 
lekette birbirinden ayrıla- biHçe tetkikatı, Cumartesi 
maz ve Balkan antantının gece yarııına kadar devam 
takib ettiii amaçlara sadık etmit ve Maliye Nezaretinin 
bir ıurette bağlıdırlar." bütçesini kabul ve taıdik ey

Cenevre'dcki duruma ge- lemiıtir. Buılin öileden son
lince Tevfik Rlişdti Aras ra tekrar toplanacak otan 
demiıtir ki: parlamento, tetkikatına de

- Şunu ıöylemekle iftihar vam edecek ve yannki top• 
ederiz, taahhiltlerimizi tu- lanbda muhtelif cemiyetlerin 
tuyoruz, fakat milteassıp liğvı hakkındaki kanunu 
d~iiliz ve realiteyi daima tasvip eyliyecektir. 

nazarı itibara alıyoruz. Beyaz kitapla 
M. Stayadinoviç te vaki 

beyanatında, Tevfik Rllıdü Uydurma şeyler varmış 
Araı'ın ıGzlerine ittirak et· Londra, 16 ( Radyo ) -
tiğini bildirmittir. Beyaz kitabın neıri tizeriae 

Belgrad 16 ( Radyo ) - Habeıistan'ın Londra elçisi 
Tevfik Rütdil Aras, Yuıos· bir beyanname neıretmiı, 
lavya ıaltanat naibi preaı kitapta imparatora Adiı-A
Pol tarafından kabul edil· baba lngiliz elçiıinin mlizake-
miıtir. reler hakkındaki teklifinin 

Cenevre 16 ( Radyo ) - uydurma ve gülünç olduğunu 
Tevfik Rütdll Aras buraya bildirmittir. 

ıelmiıtir. Suriye'de yakalanan 
• •• 

Istanbul tikleri 
Feoerbehçe, Galatasa· 
ray, Istaobulspor galip 

lstanbul 16 (Özel) - Dlin 
yapılan lik maçlarında Eyüp 
Sllleymaniye'yi 1-0; Fener· 
bahçe Vefa' ya S - O; Galata-
saray Anadolu'yu 5-0; lstan
bulspor Beykoz'u 3-S mağ
lüp etmiılerdir . 

Güneı· Topkapı takımları 
1 ·1 berabere kalmışlardır. 

--····~···--Sevki yat devamda 
Duçe'uio yeğeni de 

Atrika'ya gidiyor 
Napoli, 16 ( Radyo ) -

Sardunya vapuru ile Eritre
ye 2S81 nefer gitmiıtir. Bun
ların kumandanı general 
Laıkaridi'dir. Bu general da 
ayni vapurla hareket et
miıtir. 

Yarın; Dük Doöa'iln kar
deıi Dilk dö Soaolano ile 
Daçe'nin yeieni de Afrika'ya 
ıideceklerdir. 

komplo 
B~ıarafı 2 inci 

ıörütillmllı olsa 
Fakat neticeyi 
ıimdilik mllmklln 
mııtır. 

salıifecle 

ıerektir. 
anlamak 

olama-

Milis ve liniforma mea' e
leıinin de bu içtimada tet
kik edilmiı olması ihtimali 
vardır. 

Talebe politika yapıyor: 
Elde edilen evrak ve ve

sai ke nazaran bazı talebe
nin de cemiyete mensubiyeti 
ve politikaya karııtığı anla
tılmııtır. 

Fakat mliıtantik, talebe
nin tahıilini geri bırakma-
mak ıibi bayırlı bir dliıünce 
ile, daha ciddi deliller bu· 
lunmadıkça bunları celb ve 
te•kiften vaııeçmiıtir. • itizar 
Yazının çokluiundan bugün 

( Otuz tabuttu ada ) adla 
tefrikamızı koyamadık. 
Sayın okurlarımızdan özllr 
dileriz. 


