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P~ojede o_k~dar Tadilat Yapı~mıştır tırnıa !Davamızı ! Yasattık.' 
Ki Mussolını De Kabul Edemıyecek! . _ • ' 

' • Valımız Dedi ki: "Bugünkü Tasarruf Kaidesi Dişin Hakkını Mut 
p . l\ffttecavize, l\ıluslihane Müzakerelerin Neticesinden Daha BO· IAne ödemek, işin Hududunu Genişletmekm--ve Çoğaltmaktır.,, 

roJe, ak Tavizat Getiriyorsa Lortlar Kamarası Da Reddedecek! y.ı yavrusu uıdüğüiiu. ,.,,• 

Y A A) Dış balun\alda alakası olan d~ntnde bo gibi dGoOncel 
Londra, 

13 
( • Pöıi Parlslen gazetesi bile M. ya,amaeına yer verilmedi L dlar kama 

- or f Laval ile M. Hoarıu Ceoevre'de bundan allı yıl önce b~ 
raeı öotımüzdekl ~· ; birçok delegelflr tarafından a•ınk ;ea~bakan ismet loönü'nün 
ta Parls sulh projeS bir çehre He kareılanmıe ol mutayda tradetdğt tarlh11el 
bak.kında müzakere · duklarıoı ve bunun lse Pade !evinden sonra mUli lkt 
de bolooıtcatır. Lord pro1esi eeal!l dahilf ode bir mQ 

h J ve fa!!orruf cemiyetinin ku üavh bir lstlza zak~re kapısının a~ılmasın• pek 
doğunu, ulocıal ekonomi takriri 9erece~lnl "e müsaid olmadıgıoı kaydetmek· 
arhrnıa !!ayestnde fertlerle bo tekrlrde balyan tedlr. 

------- raber devletin de zeoglnl Habeş anlaşmszlı~ı M. Venizelos ceğlnl ve mü<lofaa vaeıtala 
DID berbagl bfr tarzı art1racağ1nı l!Öylemiş Ve 0U 

halli logllterc'nln Ne Vakit Geliyor? lerle eöylevlne son vermişti 
mieaktan doğan bey· "- ô d · 

- ı iice o erlmız, gö D .. Jmllel vedbelerfoe Anlaşıldığına 
" ' beğtmlz, Ttırk'ün parlak yıt 

aykm olduğu ve Göre, Venizelos Atatürk'üo bayrağı alt1Dda mQtearrıza moııUba· Dünkü merasimden bir intibu 
Faaliyetten Çekilecek. dan sıyasaı ergınugıoı koı ne müzakerelerle Dün ulusal artırma n yerli Parti adma: d· •-ıan 

ı b 1 14 ( Ö 1) A 1 .... sonra onun ymr•t elde edebllecenl fay· sıan o ' ze - l . h f ü B d k 
c / malı a taeımo üçOoc günü on an sonra ürslye çıkan devrimlerle dOnyanın gôa 

d.l.rdaD daha bii· ngitterP dış işleri bakanı Sir Samuel na'dan bUdlrlllyor: k 
idi. Ulosal artırma ve yerli malı avo at Halid Tevf lk parıl adı- kamattıran ller lemeler 1 

1 t temin llo01· ve Par is 'tekı / nailiz delegesi Parlıı'ten gelen son haberlere 
yok ıu za ...., törenloln hszırlınao proğram 

· d kıtma· Robert Van.sttart gôre, Milsyü Venlzeloe, Yona· ettiği takdır e mucibince dün tören yapılma111 
1 bir tarzı halle mıntaka da dahli olmak Qzere oletao'a ancak lnılhabattın 

nnın böy e kararlaıtırılmııtı. Tören don saat 
muvafakat etmlyeceğinl bildire · Milletler cemiyetinin mandaeı sonra dönecektir. 

00 
beıde Cumurlyet alanında 

etmiştir altına konolacak•ır. M. Venlıelot; bo harekettle ce~lnl beyan · bQtQo mekteplllerle halkın it 
P 1 13 ( A A ) - İngiliz Jurnal gızeteeı', ••er~ tedbirci fıal elyaselten çektldl0lol •ÖS· 

ar s, · .. "' ' e c. tlrakile parlak bir şeklide 
1 teklif J Qzerlne l!lolh devletlerin, tbtllAt'm ltalya'yı tt-rmektedlr. M. Venb;elo.1, eon 

kabinesin D yapılmı11, söylevler ve.rllmfııttr. 
. 1 d tıdt14tın zannedll· boğmıyacak bir eeldlde halle· OJee'elelerde taraftarlarma ancak 

pro1es n e Comorlyet alını; tören gün· 
dlglnden çok dıha mfthlm ol· dlleceğt endlıeslle köpO.rmekte vesayada bolanmakla iktifa ede· terine mahıos olarak; bayrak· 

doğa anlaşılması i)zerlne gaze. olduklarını 'ızmaktadır. cektlr. !arımızla .sftslenmlttl. Törende 

teler bo projeyi Itılyı'nın ka· E d Ek ODO• ull Fızlı Güleç ve ıarbay Dr. 
bal edeceğinden artık emle ge Bölgesin e Behçlt Uz Ue daireler ve mek 

gözQkmlyorlar. tepler müdllrlerl ve kalabalık 
Oovr gazetesinin Cenevre'den • k D ı • ı • bir halk kiltlest bulunmuştur. 

ö~rendlğlnegöreprojedeyapılao mı urum yı eşıyor. Vecizeler: 

tıdl14t neticesinde ltılyı Aseab _ Törene iştirak eden talebe · 

llmaoını Babeelııtıo'a terkede- H k Ald • Esaslı Ted- lcrlo ellerlode ta~1dıkları lav · 
b mukabil Ogaden Ü Ô IDCIİIDİZİD ıgı 

cek ve ona 1 balarda artırma ve yerli malı 
ile Tlğre şimal kıemaDl, yao birlerin Tabii Bir Sonucudur. hakmda tıirçok vecizeler yazıh 
Adua ile Adlgrıt 11uotakal::•nı idi. Bu vecizeler arasında: 
alacaktır. Habeoletın'ın ğer "Üztım, incir, fmdık giren 
bClUlo aksamı İtılya'uın ekono· yere tlAç glrme.ı., "Her TDrk 

mlk nClfozooa verilecek olan yerli malı kullanma savaşına 

Çekoglo-vakya'da',t >«' iştirak ediyor.,, "fara birik· 
c 1 ılrmek için çok kazanmak de · 

M. Mazarik 
Çekilmeden Af 
iradesi imzaladı .. 

Fge'nin nıalısallerini en fazla ihraç eden İzmir 
limanından bir manzara 

Tolum haf tısı münasebetiyle gerek sfizme incirlerde ve ge· 

Izmlr Türkof le ~abesi Ege eko · rekee hurdada rençbeılo yOzfi. 
noml alanının bu yılk.f faali nü gOldürecek surette cereyan 

yetini şöyle hulA~a etmektedir: etmletlr. 

935 çekirdeksiz üzQm rekol · Tütün rekoltesi onbeııı mil· 
teel seksen mltyon kilo olmuş · yon kilodur. Bunun bemeo 

İl tor. Piyasanın açılış tarihinden h 6 pslal reuçber yirmi gün için· 

~bugüne kadar bu mlktarm alt· de kırkbee yftı ylrmlbeş kn· 

~ M. Benes 

Penğ 14 (Radyo) - M. 
Mazırlk memleketin askeri ve 
mtUld ricalini davet ederek 

Cumhur reisliği makammdı 
kalmak istemediğini ve letlfa 

edeceğini bildlTmfııı ve ıılyasi 
milcrlmlere şamil olmak ilzre 

bir ıf iradesi lmzalamıotır. M. 

Beoeı'la Cumhur relı olmaeı 

bekleniyor. 

mıı dört milyon kilosu yabancı ruş f latlerle elinden çıkarmış· 

memleketlere ihraç edilmiştir. tır. TOtün f fatlerl geçen Se· 
Flatler bldeyeuekl arlııi dOşük· nekl f latlere nazaran yQzde 
lftğe mukabil tedricen teerffil otuz bir tereffü elmoıtur. 

ederek 1100 zamanlarda bu te· Bölgemizin pamuk rekolteıl 

reffQ her numarada hemen bet karkyedl bin balya olmut ve 

koruıo bolmuıtor. bunan henftz Qçbln balya111 lh· 

incir rekoltesi otuz milyon raç edllmlı ve dokuzbln bal· 

kilo olmaotur. Şimdiye kadarki yası da yeril fabrikalar tan· 

ihracat yirmi eekl~ milyon ki· fıodın letthlik edUmlotlr. 
lodar. Ba yılld incir flatlorl - Şonu 5 inci sahifede -

ğH, hesaplı harcamamız 14zım · 

dır . ., "Oo para harcarken 

bile kimin cebine gittiğini dtl · 

şO.o,, ''Doğan çocuğuna nilfos 
tezkeresi çıkartır gibi bir tasar . 
raf hesabı açtır . ., Gibi çok 

giizellerl göze çarpıyordu. 

istiklal Mar~ı: 
Törene sftel muzlkaum çal· 

dığı lstlk.141 mar~ile başlandı. 
Söylevler: 

Saygı ile dlnleoer.ı marştan 

sonra İzmir uhıeal ar · 
tırma ve yerli mala kurumu 
namına kurumun genel eekre 
teri Fahri; Atatürk 'ilo heykell 

ôotıode hazırlınmış olan kilr· 
&fiden bir eöylev nrdl ve Ata· 

tftrk'Cln höyük zaferden eoora 

uloH lktı111di yQkeelme lşatetlol 

vermiş olduğunu, btililo ulneun 

mttlt lktıeat'ta mQblm vazife · 

lerl bolondoğouu söyledi ve: 

- Ya~aeın TO.rk'lüğiln canla 

tlmeall AtatQrk, yaıasın büyük 

ve sevimli Bııbakaoımız İemet 

lnônft, yaıasıo yurdumuzu kur 

taranlar ve koruyanlar, yaıa@ın 

nlosal artırma ftlküsftl. 

Sôzlerlle ıôylevlnl bhlr"I. 

Dilnkii mernsinıde verilen söylevlerden bir intıba 

na bir ııôylev verdi. Ulaaal eko . ı Tdrk ulusa baıta Büytik ôı 
noml ve artırmanın Cumhurl· - Sonu 5 inci yüzde 

Den·iz Konferansında 
Şimdiden Zorluk Çıkt 
Japonya Okyanoslarda Müsavi Kı 

vet Dileğinde Israr Gösteriyor. 

~ !Amerikan 
Londra, li (Radyo) - De· 

nlz konferaoeı işinde Japon 
marahb1Bları1 ilç devit-tin, yani 

Amerika · lnglltere · Japonyaoıo 
okyanoelsrda milsavl deniz kov· 

vetlne malik olmalarmda 111rar 
etmlttlr. Bu ııırar, k.onferanı 

do11anması 

mehaf ilinde bOyllk !dedl·ko 
ları mucip olmuştur. 

Iıalyan murahhasları, Jır 

yı'yı istihdaf etmemek ıaı 

bu teklife muhalefet etmlıt 
Fransız murabb1& bey 

- Liitfcn fevirini:; • 



BlrlnelkAnaalS llllRI• 
•• il 11111il1111111 il ili 11ilil111111. 111il1111111111111 ili'''" il il 1111111111111 

Mussolini DünMaden-ı G ü n ü n T e g ya :z 0 H a be ır B er D) 
cilerle Konuştu. 'Aıauırk'nn Beyrut'a Giden Zabıta Heyetimizin 

oato Meclisi Onn de M Qzakerele- 1f kkn ü S H k y T ki f e_şe ___ r _··_ uriye Ü ftm.etint~ aptıg~ ı e İ 
rine Devam Etmiştir. Ankara 14 (A.A) - Ca· 

•• 14 (Radyo) - Sinyor Mouollnl korporaıyonlardan ha 
nı 'te bllbaua madenciler korporuyonanan erkloını Venedlk 

a davet etmlı H iptidai mend tahırrlyatınıa aetlce1lnl 
Jll•ıaetar. 

aeller korpor11yonanu 1talya'da demir, çinko, antimon ye 
•1111e• madenleri balmığı memur etmlıtl. Halaaan kamar 

n iyi neticeler nrmektedlr. 
OIDI, 14 (Radyo) - Senato mecllıl mftııkereılerlne devam 

mar baıkaab&ı genel ıekre· 
terllğlndea: 

Altıncı Milli ekonomi ye 
artırma ha&aıı mGnaıebellle 

yardan her tarafından gelen 
•e ntadaıların milli idealini 
bildiren yısılara te149kklrle · 
rlal iletmeye Atatlrk Ana· 
dola Ajan11nı adnlemlıtlr. 

____________________ .. __________________ __ 

Heyetimiz Zararlı Adamların isimlerini Gösteren 
Listeyi Suriye Hokômetine Vermiştir 

l.tanbal 14 (azel) - Sariye guetelerl; tabklbt için Beyrat'a ghmiı olan ıabıta heyetlmlıln 
Sariye hGkdmetlle temaılarıaa denm ettlAlnl ye zararla adamların, Sariye badadlarından hadad· 

• Jınmıaa geçtiklerini •e bçakçıhkla daha birçok ayganıaılaklar yapbldarı cihetle ba glbllerla 
hulçten Sariye hadadlanaa ıokalmama11nıa daha lıabetU olacağı hakkında mahalli htlkdmeıe 
tekUhe bulandolanu yuıyotlar. lleyetlmlı, ba gibi adamların ltlmlerlnl ha•I bir lltteyl Sariye 

H mGhlm kanan IAyıhalarrnı kabul etmlıtlr. -----------------' blkt\metlne •ermlttlr . 
.. ,ı.- baaalırın bir kıımı mtlatemleklt ldareehıe llddlr. Ve mil· 

elere · bakanlardan n generallerden bir k11mı da lıtlrak 
aıt1ı1111:r. 

lemlek•t• ıit mlsakerelerde Mare,.ı Peko• Jlraldl bir 
.... m::...:a.. lnd etmlı •e Senato celaealne doğu ıark'tıkl askeri ıe · 

k ıureille nihayet nrmletlr. 

..... i'al nkara Gençlik Parkı 
-arsa Ovası Islah Edilecek, Muhacirlere 

Tohumluk ve Yemlik Dağıtılacak .. 
, l' (A. A) - Refet 

~--·ın batkaalığıada yapılan 
tay toplaabııada moba 

•e muhtaç çlf tçllere 
tohumluk ve Jemekllk 

lllllllUI torlıt gemilerinden 
mahtellf denla red1Dle 
buılarının affına ve 

ada da tenslllt yapılma· 
md kananların ikinci mi· 

rl yapalmıı, Amuya'nın 
lan k6yladea KGylG 
dan AH Oımın oAla 

n, Sarı o«ollarındıa 

e>1la Narı, Çorakço 
adan Mehmed oAla Sa 

~e S.rı oğotlanndan 

otla BaUI İbnhlm 'in 
..... na cupılmıları hak· 

mubata tu'flb edil· 

rcla ltıeallen mG11Ht 
eabal bbal edemlyeee· 

... ka ba banıta eHılı 
olmadll'ta• bildir· 

on, 14 (Radyo) -
•lktmetl, Loacha'da 
deals konferamınıa 

blmıta mabkdm olduğu 
JllllMleCllı. Ba 1ebeple Ca· 
'-tbnı Ronelt, deni• ıl · 

aa tahdidi için bir proje 
ktad1r. 

Bondaa eoara kamutay gla· 
deminde balona• diğer madde 
lerdea, Ankara tehrl içme ıa· 

yanan tamamlanmaıı, Etlik n 
KeçtGren'e ıa Hrllmeal lçla 
250,000, lttuyoala tehir ara· 
11ada koralac.k Ankara gençlik 
paC'kını ıu getlrllmed •e hnaı 
•e11lre tetlıatı loln de 600,000 
lira tahılıat nrllmetl hakkın 
dakl kanonların mtlsakerelerl 
yıpdarak kabul edllmlıtlı. 

Gene kabul edilen •bir kı· 
nanla Bana o•uı ııltbıt ıme· 

llyatından geri kalan lılerla 
bldrllmeat içi• 560 bin Hnya 
kad•r taahhltlere glrltmetl ha . 
ıaıunda Ba1ındubk Bakanla . 
gına eallblyet nrllmlttlr. 

Bina nrgllerl k•aanaada 
1930, 31·32 mıH yıllartada 

amaml taharri yapdmıt olıa 

binaların gayri Hf 1 lntl•rıadan 
ylıde 26 atıbednde tenılllt 

yapalmuıaı g61ıetea kaaanda 
bagtln kamutayın birinci mft . 
•keretlnl yıpmıı oldaıa ka · 
aaalar anmada bulanmakta idi. 

Kamutay paArteıl glal top· 
lınıcakttr. 

lngiltere -Al
manya Arasın
da Mozakereler. , 14 (A.A) - Deyll 

guetetl; Japon delegaı · 
llatkınına luh edilen Bertin, 14 (Rardyo) - Dıı 

tal nuarıaı l<'Jyle hl· itleri bakanı Foa Neunbt, Bit· 
JOr: ler'ln huaranda l.glltere'oln 

tarkta lagtlla menaf il &erlin blylk elçlelal kabul et· 
bir tehlike olana İn· mlıtlr. Bu eıaacla, baH pakb 

dealı kanetlerlnla ya· ile ılllblar1n tahdidi meı'elelırl 
faalallaı gGremlyecektlr. koaotalmattor. 

Japon .e lagtUı donan· Ermeni Cema· 
~ .. .,. kaneue oturea atı Aleyhimizdeki 

ala; aıak farkı gôa· 
il ka••etler 1nglll• · Filmi Protesto Etti .. 

•ı konyabllmek lmkA· letaabal, 14 (Özel) - Er· 
mahram kalacaklırdar. meni patrlkhaaeıi Clımant mec· 
itin lagtltere; Japon'la· llıl toplaaank, Ermeni meaa· 
ftt dileklerine kat'ly· ilmi adı altındı Amerlka'da 

...... , edemlyeeek Ta· yapılan ılnema filmini protedo 
etmltlerdlT. 

Italyanların 
71 No. lı Resmi 
Tebliği Çıktı .. 

Roma, 14 (Radyo) - Mare· 
tal Badogllo, 71 numarala reı 

mi tebliği netretmlıtlr. Da 
tebllide deniliyor ki: 

Erltrell taborlarımııdan bir 
grup, Sellko ile Kale ınaında 
dGtman kanetlerlle çarpıtmıt 
te ba kanetlerl plakClrtmlı· 

ttlr. Dlger eebbelerlmlıde kay· 
de 11yan bir hareket olma · 
IDlfbr. 

Litvanya'da 
Alman Elçiliğine 
Taarruz Ettiler 

Berlln 14 (Radyo) - Kov· 
no'dın bildiriliyor: 

iki kiti Alman tefarethıne
ılae teeavls ederek bası hare. 
ketlerde buloamuflur. 

Bu mlnıeebetle Ll&•anya 
hGk6metl hem Alman tefaret · 
baMllM, laem de BerU.'de 
Almanya bClkdmetlne klrıı tar· 
sfye beyan etmlttlr. 

~lmanya'da 
Yılbaşı Yortu· 
)arına Bflyftk Hazırlık 

BerUn, 14 (Radyo) - Pro · 
palanda bakanı M. GGbela Yal· 
bııı yortuları mlnuehetlle 
Almanya'da mllll ye dini pek 
çok teuhlrat yapılacağını ba 
mlnuebetle fakirlere yardam 
için pek bOyGk nlmaylıler 
tertlb edileceğini H blylk 
ianeler toplanacaıını lllylemlıılr. 

Italyan 'tarın 
Eritre 'de Bul
dukları Altın Madeni 

MaMvva, l' (Radyo) - bal· 
yaa'ların, Erlıre'de baldaklan 
alhn madeni, çok zeaglndlr, 
bir toa madenden 18 gnm 
eaf altı o çıkmaktadır. Bir ay 
sarfında 13 kilo Hl Altan çı· 
karılmıtbr. Da altının deleri 
13 baçok milyon lirettir. 

Ittihad ve Terakki 
Mahzeninden 
Bombalar Çıkmış 

lttaabal 14 (hel) - &ki 
İtdbad H Tenkkl blnuı mab· 
seni yıkılırken içinden bomba· 
larla mıner tftfeklerl çak· 
mııbr. 

LHAMRA T~::::~ .. :~:3 BUGCJN 

Göiıül Oyunları 
la aeflı maılkl ve çok zevkli, eAleneell, neı'ell bir menu gGlterea blytlk film .. 

l"Olktrde Almanya'nın en çok sevilen yıldızları: 

Adolt Vohlbrflk .. Renate Mflller .. Georges Aleksandr 

rıca: Paramunt Jurnal'da Dnnya Havadisleri 

........ ~-
Ingiliz Dış işleri Bakanının istilaya 

Mecbur Edileceği Söyleniyor .. -Baldvin Kabinesinin Yeniden Teşekktıl Etmesi lhtima· 
li De Vardır. Yeni Dış Bakanı Lord Halıfaks Olacaktır. 

Londra, 14 (Radyo)- Dok· 
torların tuılye1I 6serlne bir 
mlddet Ceanre'de otarm•A• 
niyet etmlt olan laglltere dıt 

itleri bakanı Slr Samael Boar, 
ıalh proje1iodea Londrada c;ı· 

kan lhtllif berlae Cennredea 

Londraya dGnmeıe kanr nr· 
mittir. Slyaul çeHnlerde lly· 
lendllfae g6re, Slr S.mael 
Hou'ıa mevkii ae•ket ke1 
betmlıtlr. Mamalleyhla. anm 
kımar.111 tanfındaa lltlfaya le· 
b1r edilmeli kanetle mohte· 

Ingiltere'nin Mısır 
Akdeniz Siyasası 

Ve 

~---~--ı---~~---

Y eni Kararname Parlamento Re· 
jimi Mevcud Olmadığına Göre 

Soya Mı DOşQyor? 
Kahire 14 (A.A) - 1923 kanana eeaılılnln iademi hakkın · 

dakl kararnamede bu kararnamenin parlAmento dcneelala açıl· 

dllı gla mer'lyete gkecegt turlh edilmektedir. Şimdiki rejimde 
ite parl&mentonan mncad olmadlgıaa g6re kararname huırlaa· 

muı bir kaç ay ılrecek olan yeal aeçlmdea ıoara mer'lyete gl · 
reeek demekdr. 

Loadn 14 (Radyo) - Salahiyettar bir· ut M111r hakkında 

demlıdr ki: 
- 923 pnaalplerl; M111r 'ıa 1nglltere'ye telllftl JIMllna ma· 

halefet göttermnlne mbldlr. Şimdiki Akdealı ılya1atıaı delfı · 

tlreeek tekildeki mlukerelere girmek çok nblm H mltkll bir 
ittir. 

meldir. 
Londn, 14 (A. A) - K.nl; 

dit bakanlatı daimi mltte11n 
Flıtard'ı kabul etmltdr. 

Londra, 14 (A.A) - BaHı 
Ajaaaı aytanaa g6re parllmeato 
mehaflll lagtllı •e Fraa11s tek• 
liflerine bqı hem mahafua· 
k&rlar, bem de muhalefet tara· 
fanda gGlterllea tfddetU ma· 
halefet dolayıılle dıı bakanı 

Slr Samael Bou; dit bekan· 
bgından lıtlfa etmek mecburi· 
yeılade kalac.~ı merkeslndedlr. 
İngiltere heeabma Slr Samael 
Boar'ı met'al tatmakta mGI· 
teflktlrler. Benlla ıeeyyGt et· 
mlyea taylalara g6re yeniden 
tef"kkll eclecek kabinede Sir 
Samoel Boar'ıa yerine Lord 
Ballt.kı'ıa geçmeli muhtemeldir . 

Loadn, ıs (A.A) - Slyaul 
çevealere g6re befbakan Bald· 
'fla; dıı bekanı S.mael Boara 
bir telgnf pkerek Peqembe 
gtlnl Franm·lagllls ıalh tek· 
lifleri mtlsakere olanarkea 
A •amkaman11ada 16• lllylemek 
Gıere Londnya gelmealal rica 
etmlttir. 

• • • Yılbaşında 
T. Rüştü Aras Sofya'da. Mektt-bler ve Devair 

Gar Salonuna Çekilen iki Diplomat 
GörQştOler. 

Sofya, l' (A.A) - Ttlrklye dit itleri bakanı Doktor Tevf lk 
ROtdl Arat; bagln .. , 14 de Sofya garını gelmlt .e lltalyon 
da bafbüan 'e dat bakanı &ate l vanof, kraba mltHlrl, TGr· 
kiye legldeıl, Romanya, YagoılHya, Yonanlıııa elçileri ye bir 
ook seHt tarafJndaa 1elAmlaamıfbr. Trenin lıtatyoada durma· 
•adaa lttlfade ederek, doktor Tedlk Rltdl Ani •e K&le Jq. 
aof prıa 1alonana çekilerek gGrltmlılerdlr. Saat 14,SS de 
Tlrklye dıı bakanı Ceaure'ye dop hareket etmlıtlr. 

• •• 
Italya 'da Mütemadiyen 

iane Toplanmaktadır 
Romı, 14 (Radyo) - Dlte1 da lı Vlktaar, bagla Sinyor 

Mo•ollal'ye ıncl Mareıal Dlyeç'ln bltfta madalyelerlnl zecri 
tedbirlere k.,.. makabil hareket olarak •ermlttlr . 

Dante A:lrerl cemiyeti idare mecllat, emri altında balaaaa 
bltla glmGılerl toplamııt11. Yılnıı din Turlno'da 18 kilo allan 
H 240 kilo glmlı toplamııtır. 

Trlyeıte'de ılmdlye kadar 600 kilo alha, Zara'dı 20 kilo 
altın H 60 kilo glmGı toplaDIDlfbr. 

Preaı Proopero Kolona, yaal Maltı fGvalyelerl tarlkah relıl, 

fl'•alye maltabları fedakArlıt• tet'flk elmektedlr. 

lngilizler Adeo 'e As-
ker Gönderdiler 

Allea 1' (A.A) - Banya tam tetkll&tb Mr Peacab tabura 
Bln6tan'daa gelmltdr. l.gtll• ılbllylanaıa ı•et1ade balDDaD 
lt07le tam tetkllMla Mı taltmt ilk ... 0181'.. Adea'e gelmlfdr . 

Beş Gfln Tatildir 
lıtaabal l' (hel) - Blkü· 

met deHlrl ile mektebl11rla, 
yılbatı mlu•betll• ba ayın 
yirmi yedlaln ılea gelecek ıyıa 
lkldae kadar beı g6D ıadl 

yapmalan takanlr eylemlttlr. 

Necib Asım 
Törenle GömOldo 

Ankara, 14 (Öael) - Neelb 
Aıım, bagla t6renle g6mll· 
mlfttlr. 

Yeni Bir Viliyet 
Teşkil Ediliyor. 

Aabn, l' (6sel) - Yeni 
tetkll edilecek ola• Macar 'fi· 
IAyednln adı Tacel olacakbr. 

Hollanda 
HokOmeti 
Petrol Ambargosuna 
Yalnız Girmiyecek. 

Parl1, 1' (Radyo) - Bol· 
landa hlkdmetlnln petrol am· 
bugolana ma•afabt ettlll laak· 
kanda Royter ıjauıaıa vertllll 
haber. Bollaada dıt itleri ... 
kanı ıanfındaa tekllb edilmek· 

tedlr. Hollanda btlimed, ••· 
tla la6k6metler manfabt •I· 
dkled takdlnle ..... ..,. nR 

....... "* 



Hamazaoın oneekizi.. Oruç 
Lut1Jnlar o kadar az ki, aaymağa 
kalkıı;ılsa, koca İzmiT'de bi.rkaç 
''ÜZÜ geçmiyecek.. Herkes, vıcda· 
nen serbesttir. Tannsı ile olan 
münasebatına ve itikadına, kimse 
karışamaz. Zorla güzellik manasız· 
Jığı, ibadette de caridir .. 

Çocukluğumda hanrlardımı 
Ramazan gecelerinde halkı le· 

ravi namazına götürmek iç~ j~D· 
darına neferlerj, kırbaçlar, dıpcık· 

l aill tokatla faaliyete geçer• er, e, h 
)erdi. Kos·koca adamların kahka. ~ 

k Çı yı"yen kaba etlerını 
ala· ata am M kal'· 

ğ l a duşe a..a, 
uğuştora u uş ur • . 
camie öyle bir girişleri olurdu kı, 

Aıı.b Aptes dediğimiz şeyde aman a .• 
bak getire! 

Böyle namaZl Tanrı kabul 
eder mi hundan fayda ne olur, 
akıllı, uslu olanlara sorarım. 

Bundan başka, (Alenen nakzı 
sıyam) diyerek, açıkta birşey ~i~~n, 

1 . yakalar yuzune 
birşey içen erı ' 
t .. k.. .. bayram sonuna kadar ha· u urur, . 

. d 1 di Beri tarafta ıse, 
pıe e er er • lı ball 
zorla namaz gibi, oruca yağ • ı 

. k sokakta teshihle, ağır ağır, 
yıyere , k d 
. 'ld ı"oı'Jdeye dolaşan ne a ar 
ını eye M • 

mürai vardı? Tannya karşı muraı, 
insanlara karşı mürai. AJlı1hı al· 
datmağa kalkmaktan ~t~nmayıp 
insanlar kareısında ibadetını yapan 

.. "kmek o dev• bir ferd olarak gozu ' 
rin bir marifeti idi. 

.Bir gün büyük annem bana, 
bir gün oruç tutarsam, .nal .. kad~r 

. "d" verece~inı eoyledi .. 
bır mecı ıye fı • 

k b 1 ettim.. O tarihte Ben de a u . 
Aydın'da oturuyorduk. Hükumetm 

d b ı·ncir ağaçları vardı. arkasın a azı 
Orada oynıyordıım. Karnım açık· 

t Etrafıma baktım. Ağaçta, 
mıo ı. . d H 

1 .. t na incır var ı. e· 
ıorı op uç a 

t ınandım ve yaprakla· men ağaca ır . 
k b 1 duıtu bır yerde dalla· 

no sı u un "' . . . . 
Oturdum, ıncırlerı yı· 

rın arasına 

b ] d m Bir de ne bakayım: 
meğe aş a 1 • .. • 

Rahmetli baham, hukumet 
. . d bu cihetinde ağaçların 

daıresın e 
1 d bir memurla beraber ara ığıo a, .. 
1 1 SJ·~ara geliştırıyor. Şaşa ace e ace e B 

kaldım. Babam ki, h; :::ıan 
oru lu olduğunu söyler ı. ~aın 

ç B guAya sut!UZ• 
olmuıtu artık.. en, .. ' 
luktan baygınlık ge~.·r~.yo~du~. 
Mendilimi ıslatıyor, yuzumü s~· 

B. sonra babam geldı, yordum,. ıraz 

k ıd ve etrafına toplan· masa uru u 
d it' Gözleriınizı zeytinde, reçelde, 

ı b ... d Bilmem ne oldu da ha· çor a a ... 
bam bana bakh: 

- Sen .dedi· tiryakiliğimi şalı· 
)andırıyorsun.. Dikkat et, kanş· 
mam ha!. 

Annem kolagıma e~ildi: 
- Aman evladım, bııban oruç· 

lu!. Sus, sesini çıkarma! 
E . ...::.. bir fırsatını ve 
rtesı 5u.u• 

k bir damarını 
babamın yumuşa .. 
bulup bahçedeki macerayı ıoyl~· 
dim. Hemen a~zımı kap.a~, hır 
ümOş çeyreği cebime indırdi. Ve 

g d bı"r müddet, oruçsuz• on an sonra . . 
lan takib etmekle vakit geçır~ı~. 
K bir sofu oğlu, hızım 
omşunun 

h . t . i ahudi kızı ile oynaşır· 
ızme çı ır b" 

ken, arka tarafımızda kellj·fe ı ır 

h bir taraftan patlıcan kı· 
anımı, . d. 

zartıp diğer taraftan mideye m ı· 
rirken yakaladım ve hunlar, Tan· 
rının günü, oflaya of laya, namaz 
kıla kıla, insanlan ve Allah'ı alda· 

tıyorlardı. 
Çimdik 

1 Nöbetçi Eczaneler J 

Vergiler Hakkın
da Bir Emir 

• •••• 
Ticari Gaye Takib 
Eden Mftesseseler. 
Belediye ve hususi ldarel6re 

bağlı ticari gaye takip eden 
müesseselerin ticari yılları V6 

beyanname verme müddetler{ 
hakkında maliye vekıiletlnden 

vilayete bir bildirim gelmiştir. 

Bu gibi müesseseler hesablarını 

ve büdcelerloi bağlı oldukları 

müeııseselerlo vaziyetine uydur · 

mak mecburiyetindedirler. 

Ooon için bu müesseselerin 

ticaret yıllan haziran lptldasın· 

dan mayıs son ona kadar geçe· 
cek devre olmak ftzere kabul 
olunmuştur. Booa göre beyan 

name ve blıinçolarJDı ticaret 

yılının sonundan itibaren dör· 

düncü ay içinde vereceklerdir. 

Bu gibi mdesseseler vergile· 

rint 2395 sayılı kanunun 

79 uncu maddesinin A fıkrası 

mucibince beyanname , ve pllln 

çolarını vermeleri için tayin 

olunan müı:fdgt bittikten sonra 

onbeş giin içinde ödemeğe 

mecbur bolundoklarındao he· 

sah devrelerini bu sur~tle ka 

payacaklaadır. 

Uarb Maltilleri 
Ve Şehit öksüzleri 

İzmir Hketllk şubeatoden: 
İzmir askerlik şubesi mınta 

kasında bolunao ve tütün lk· 
ramfyesl almakta oJan harb 

mahillerHe şehlt öksiiılerlntn 

yoklamılarıoa başlanacağından 

birinci kanunun on beştucl 

ğünOoden ikinci k4onoun on 
beşine kadar ellerindeki reemi 

senetleri ve nüfus cOzdanları 

ile beraber blJahara haklarını 

kaybetmemek üzere behemehal 

mftracaat ey lemrlerl lftzomo 
llln oloonr. 

Halk evini 
Görecek Talebe 

Halke~inl ziyaret edecek ta· 

lebenio hep bll'den ayni gün

de ziyaret etmemeleri ve bu· 

nun için önceden ziyaret gü. 
nOnft:o kerarlaştırılmıuıı kültQr 
dlıektörlöğü tarafindau bütftn 
mekteplere bildi ilmiştir. 

Yılan Balığı 
Bunun için 
Anket Açıldı .. 

Ekonomi Bakanlığı yılan ha· 
lığı lhracatmı artırmak için 

bir anket açmıştır. Şehrimizde· 

kl alakadarlara da eelen bu 

ankalle vll4yetlo nerelerinde ya· 
lan balığı buloodoğo, yıllık 

istihsal miktarı; nerelere ibra· 
cat yapıldığı ve memlekeue 

ne mlktarıom letihlAk edildiği 

sorolmoştor. İzmir balıkçılar 
cemiyeti de bo anket hakkında 

HA B'ER LE R i 
Ecnebi Sirketlerin 

' 
Ucuz Ekmek ...... 

Masraf ve Vergileri-:- Yarın Hir 
Toplantı Yapılacak • 

Umumi Masraf Jardan Vergiye Matrah Tutul
mıyacak Olanlar Hakkında Bir Emir Geldi. 

Yaran beledlye'de on ve ek· 

mek mee'elesl için mOhlm bir 

toplınta yapılacaktır. Bu top 

•ııntıda on f latlerl bir mlkıar 
Ana merkezlerinin omoroi 

masraf Jarına iştirak edeetık olan 

ecnebi şirket şnbeleıloln bu 

iştirakleri sebeblle yapılacak 

muamele hakkında dlln Maliye 

vekaletinden vilayete bir bll· 

dirim gelmiştir. Buna göre 

kir ve zarar hesabının zarar 
kısmına geçirilmesi kabul edlleo 
masraflar birer birer 2395 

numaralı kanonda gösterildiği 

lçlo bo hükOmlere göre mnomi 

mHraf lar, müeeses6nln SPDellk: 
clroslle alAkadar olmıyan ve 

aşağı yukarı sabit kalan maaş, 
ftcret, sigorta, kira, muhabere, 

iliiıJ, ıamlt, tenvir, teshin ve 

buna benzer masraf laıdan mü· 

naetb görülmlyenler (umumi 

masrıf) yekunundan lndfrll· 

dikten sonra geri kalanı ver· 

giye esae tutolacakttr. 
Ecnebi mfteSEeaenln gf'rek 

Türklye'de •e gerek diğer yer 

lerdekl şobelerlnln umumi mae · 

raf Jarına iştirak etmek mbvzoo 

bııhsolamaz. l'örklye'dekl ecne· 
bf şirketlerin lştlrAk edecekleri 

merkez masrafları; kanonun 

melnlnde de tasrih edilen (Ana 

merkezin umumi masrafı) ol 
mak lıizımdır. 
~~~~~----,~~~~~-

Oış Memle
ketlerde Pi yasa. 

Tılrkof Is, dış piyasa hakkında 
şu haberleri almıştır: 

Üzfim - Londra borsaemda: 
Türk mala No. 7 peşin 36 50, 

sekiz; vadeli 28-38, Yunan 

üzOmlerl Kandlye N. 3 peşln 

40 50, dört; vadell 24 44, Ka· 
ll(ornlya tlzOmlerl tomson peşin 

36, vadeli 24, natfirel peşin 

38, vadeli 26, Avustoralya 

6zdmleri yeni mal 42 50, İran 
Ozümlerl peşin 27 36, vadeli 

16 23 şlltndlr. 
Hamborg borsaeıoda: TOrk 

üzümleri No. 7 peşin 14 50, 
sekiz; 15, dokuz~ 16 T. lirası, 
Yunan 6zümlerl Kandlye No. 
3 keşin 16 32 fl. Kallfornlya 

6zftmlerl tomson peoln 5,85 
dolar. lran üzümleri peşin 33·38 
şlllndlr. 

incir - Londra borsasında: 

Türk malı genoln natQrel 

peşin 33, vadeli 22, ekstra 35 

vadeli 24, skeleton 4 crovvn 

1 Ilh. peşin 50, vadeli 46, beş; 
peşin 62, vadell 49, alta; peşin 

60, vadeU 53, yedf; peşin 65, 

vadeli 58 şlliodk 
Bamburg borsasında: Tdrk 

inciri exırleslma vadeli 24 36 

rh. genoln peeln 14 T. lirası. 

P•mnk - Ltverpol borsasında: 
Amerika K. evvel 6,21, Mart 

Şobelertn yapllkları umumi 
masraf lar ana merkezin uma· 
mi manaf larlyle bhleştlrllmiş 
ee bonl11r ayırd edilerek ka 
nonoo 13 üncü maddesi tatbik 
edlllrken yalnız ana merkezin 
umumi masrafları nazarı dik· 
kale alınacaktır. 

Törklye'de tescil edilmiş bir 
st1rmayest huluomıyan ecnebi 
ııirket şubeleri için; sermayeleri 
tucll edlllocfye kadar bir iş · 

tlrak mevzuu bahis olamaz. 
Umumi masrafların kanonun 
istihdaf ettiği masraflardan ol· 

mı(8JDa dikkat edilecektir. Nev'i 
i1ibarlle bo masrafların bir 

cedvell çıkarılarak mahalli no 
terUklerlnce lastik ve Ttlrk 
konsoloe1oğonca da 'flz~ ettiril 
dikten sonra 1 brazı lbımdır. 

Beledi ye Mühendisleri 

1 

Belediye mdhendls ve mi· 
marlarmın tayinleri Nafia ve· 

U.letloce yapılmak lazımdır. 
Belediye makloe ve elektrik 

mOhendlel Horşld ve yapı işleri 
şefi mtihendis Muammerin 

160 şar Ura Ocretle atanmaları 
Nal la vekaletince kabul edltmlş 

ve emri vll4yete gelmiştir. 

Borsada 
Oznm satı11ları 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 

1 

750 Alyoti bira. 8 50 13 75 
3ı;IO T. Debbaı 12 75 14 75 
298 H. Alanyalı 11 75 12 25 
171 P. Pact 7 75 13 25 
134 Y. l. TalAt 10 50 13 75 
268 D. Ardhl 12 25 12 75 
110 M. j. Taraoto 13 13 
68 Ş. Beocoya 11 50 12 50 
90 H. Albertl 13 25 14 50 
66 H. Alyotl 12 75 13 
53 K.. A. KAı . 12 25 12 25 
50 Al bayrak 9 50 9 50 
47 S. EmJo 11 13 
35 B. z. Ahmet 12 75 12 75 
30 A.. Naci 10 10 
17 S. Söleyma. 14 75 14 75 
12 İnhlear lda. 7 75 7 75 

7 Koope. itti. 10 20 10 25 
7 S. Gomel 10 25 10 25 
2594 BogdnkO yekun 

4.U43U,5 Dünkft yekuu 

4:66905,5 Umum yekun 

Zahire satış lan 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

21 Bakla 5 25 5 25 
1500 P. çekirdek 2 65 2 65 

52 B. Paruok 4! 44 

1 Pi yasa Vaziyeti 1 

il 

ocozlarxuş olduğu için ekmek 

lnarkında indirim yapılması için 

karar alınacaktır. Belediye on 

fabrikasının da münHlb gôrfi· 

lecek bir şekilde hletllmesl 

mevzoubahlstlr. 

Serseri Torpil 
Muğla Sahil· 
terinde Dolaşıyor .. 

Mogle'dın dün vilayete ge· 
len bir telgrafta 12·12·935 ta · 
rlhlode saat 21 de gümrük 

muhataza teşkll4tınıo 21 89jılı 

motörônftn mürettebatı tara· 

fından Kazık burnunun 50 
metre Uerislnde serseri bir 
törpll görüldüğü blldldlrııtoılr. 

KOJlftit liman reisllğlnce tak ib 
ettlrllmel!ine haolanmaşbr. 

Aslı Na~ılmış? 
1.12.935 tarihli ve 6387 

sayılı nüshasında "hükumet poııı 

tanesi,. başlıkla yazınız' ancak 
bugfin okudum. 

1 - Göndermiş oldoğom 

iadeli taabhüdlü mektup. iade 
fiti yazılmadan memur tara 

fından poUanmış ve bana iadeli 

teabhüdlO. makbuzu verllml~tlr. 

2 - Mektubun nzerl, yan· 

lıtlığı düzeltmek: lçto değil, 

kahahatlanoı örtmek için ÇO· 

cuğoo elinden zorla ahnıp 

pullanmıştır. 

3 - Beş lira hakkı silkut 
istediğim temelinden yalandır. 

Şik4yet edeceğimi doyan me· 

mnrlar tarafından yapılmıştır. 

Kaymakam Nlhıdbey caddesi 
·No. 16 da Norl 

Miilkiye Teftişleri 
Çeşme'de bir mes'ele için 

tahkikatla meşgol elan miilklye 

mOfeulşl Nihad şehrimize dön· 

mfiot6r. 

Yeni Neşriyat: 

Knltnr 
Kültür mecmuaaının 4 6 ıncı 

eayıaı doktor Necati Kipin 

"Devlf\t ekmeği,, Nihad lrlbo 
zun "bir Uçebıya mektub .. , M. 
inanın "hars bakımmdan İzmir 
köyleri", Vedide Kemalin "al· 
lelerde geçimsizlikler ve booan· 
malar,. Dt. Necati Kfplo "okul· 
Jarda inzibat .. , İhsan Çetfn'lo 

"Bir öğretmen gôzQ ile Avro· 
pı,, doktor Necati Kipin ~sıh · 

bi hurafeler" Ali Kemal'ln 

Üzftm - Dön Boreada ya "Normal bir çocuk nasıl lnld· 

rım günde 2594 çuval özüm şaf ettlrHlr.. terbiyevi ve içti· 

satılmıştır. Flatlerde değişik· mai yazdartle bir şiir ve Sıtkı 

Uk yoktur. Şilkrtı Pamirtanın "Koralı'nın 
İncir ve buğday üzerine dfto bayati,, tercüme tefrikası vardır. 

Bo akşam Kemeraltında Hl· 
lll, Karataota Santo, Keçeci· 
lerde Yeni İzmir ve Irgatpa· 

zarmda Asd eczaneleri açıktır. bir rapor hazırlıyacaktır. 

~-· l{ARSIYAKA 
' 

' 18, Mayıs 14, 'l'emmuz 1 O, 
Mısır Sakalarldls K. evvel 8,96, 

Şubat 69, Mayıs 50, Ağustos 
39, Upper K. enel 7 ,3~, Şu· 

hiç muamele olmamışttr. Karllerlmtze tavsiye ederiz. ,! .................................. ~ 
Şöhreti Dillerde Dolaşan 
Büyük Sinema Romanı 

(Somer) Sinemasında 
ı 3 Birinci kanun 935 

Herkesin seve seve 

göreceği filim 

Bitmiyen Istırap 
Baştınbaşa hakiki hayat suh· 

nelerinden alınmı~ bQyük fa· 

ela. Ayrıca: Foka Jurnal. 

perşembe iki filim bhden 

Kutbu şimaliyi keşfe çıkan 

bir Rus heyetinin hakllri 

seyahat intibaları 

ÇELYUSKIN 
Altmış gün boıglar arasında 

(Türkçe eözltı) 

bat 31, Mayıs 25, Temmuz 20. 

Nevyork borcıasında: K. evvel 

1,44 eq 10 55 fiatı Şubat 41, 

Mayıs 21, Temmuz 10. 

İskenderlye borsasınla: f. g. f. 
Sakalarldle 15,96, Mart 15,41, 

Esrarengiz hane 
Bugiln ASRI Sinemada Başladı 

AYRICA 
Mayıs 14,14, Temmuz 14,98, y 
Ti aanl 14,77 f. g. f. aomool, 1 e r Titredi 
K. evvel 13,43, Şubat 13,21, 

Nisan 13,18, Haziran 12,74, (10) Kısım Heyecan 
T. evvel 12,04 dlr. ı-----------------••ı• ___ .. Filmi. 

lngiltere lmtiba 
Joglltere • kabi:'c:al ve 

arkallanda, lngihtre impı 

Jnğo, şimdi sıcak bir Y f: 
nftnde, çöllere d(19mö9 hl • 
cuyo andırıyor. ~ 

lmparatorlojoo mıddi 
faatlerl ve tettkball, 

:: lmparatoıluğon ersrnluıı 

retl, 
lugllterenln tarihsel ' 

eek slyasaıııı, 

loglhere'nlo d~vletler • 

deki hüküm ve ofi.fozu, 
lngtltere'nln dOnya lşlt 

faik rolü ve hölisa, İogtltt ı 
kendi telikktlerlncı-, bülih 
ya oloslarından hlçolmar.ı 

kaç santim yüksekte tuta 

tün anaBl'r, tehllkeda buluıı 

Son Parle proje11I, in~ 
tarihinde kork•ı11ç bir h 

tin eöz götilrmez belge 
Jlnde gözükmektedir. M 

kak ki, lnglhere, Habeşi 
sadece insanlık ve paktla 

mma bir himaye v" c 
göstermiyordu. Bunda, Mı 

rm kaynakları ile log 

Tubasınao kôklertntn daya 

bir Blodisıao endişesi vaı 

Muhteşem ve muazzam 

paratorlolr, Bftyük Brhany 
bir avuç toprağı üzeri ode 
dıktan sonra; elbette ona 

tık tarihte öetfin bir rolü olı 
İtalya, evvrlli bir Ak 

davası ile lnglltere'nlo f 
eına çıkmı"hr. O Akdenl 
bir sublll de, Mısır n Sı 
kaoahdlr. halya'oıo ikloc 

arrozu, Babe~lstan hı\ 
Ozerfoden blr;aşırtma ile ol 

Bu hAdlsel;r kar~l8loda, 
gllrrre, 

ı _ MUleıler cemi) 

harekete getirmiştir. 
2 _ Zecri tedbirler 

rında Amll olmoıtor. 

3 _ Donaomaeının bir 

mmı Akdenlze sevketmtşt 
4ı _ Petrol ambargoso11 

ortaya atmu~br. 
Fakat birdenbire, 

şayan bir panik yapmış, 1 
projesini ele alarak insan 

karşısına çıkmıştır. Bo p 

ltalyı'yı henilz tatmin elt 

btllr. Bo, ayrı bir mtıs' 

ve makeadı uğrunda barb 

bul etmiş, b11ttı1 dünya 
mü.oasebetlol bile keemlc 
mt1let olduğu f çln iten 

göre dileklerde bulonıbili 
Fakat Habeşistan ki, 

ıosyeteye dahildir, hem de 
tın earlh hükümlerine ve 
rağınıo mülkiyetinin tımaı 

dayanmaktadır. Ooı ne c 

verilir?. loglltere'yl terlete 

bodur: 

Ya pkat, artık varlığını 

bedlyor· ki, bu takdirde, g 
pakte, gerek sosyeteye, g 

lnglltere'ye artık inanma 

IA. ımdır.· Yahutta İngiltere 
fevkalA.dellğe veya prestijim 

fedakarlığa mecburdur. 
Bunların hepsi de, lhtl 

aetrdlde ve btlyilk İngll 
imparatorluğunun tarih 

yunca karşmna çıkan en ç~ 
ea dftşüodfiriicü bir imtf 

goroblarını teşkil etmekh~ 

Bonon sonu, İogUtere 
muh•kkak ki bir dönO.m 

tasıdır: Müsbet veya menf 
Orlıan Ralımi G 

Ziyaret 
Şehrimiz Alman general 

solrso dftn •lliyette Vali F 

Gtileç'I ıi ya ret etmiştir. 

Adliyede Teftiş 
Adliye mftfettlşlerl tarafın 

adliye dairelerinden hazllHı 

yıllık teftlşlerloe başlaomıt 



)agahu 
, T 

eTamamen 
ilmistir. 

' -----------___, .. _______________ ~ 
1 merikan ızılhaçı üyeleı~inden Bir Doktor Bombar
ırlımanda öl ü. Necaşinin Tayyaresi Tehlil{e Geçirdi 
' Adfe Abııb~ 14 (A.A) - Royter Ajansından: 

1 

pıerl ~«n k.ızılhııçı üyelerinden doktor Hokman'm Dagabur bombardımanı eanaııında telef olduğunu 

ldlrmektedlr. 
1 Havas aytcrı ise doktoran bir obOıJle oynarken ôldftğdnü bildiriyor. 

Cibutl 14 (A.A) - Dıln boraya gelen gazetelerin haber verdiğine göre Dagabor'uo ltalyan 
1 
paklan tarafından bombardıman edildiğini ve ha şehrin tamamen hıuab olduğunu bildiriyorlar. 

"' 
1 hayet edildiğine gôre Habeş imparatora o un açığı Duae bôlgeelnln üzerinde uçtuktan eonra 

es leye d6nerken uça~ıa geı;eceğloden haberdar olmıyan bir Habeş kerakolunoo yaylam ateşine 

ıtulmos ise de hiçbir zarar görmemiştir. 

-----------· ...... ·-K:m---------
·ıılh Teklif-
ri Konseyin iti-

: ızına Uğrıyacak. 
1 

Porls, 14 (A..A) - Buenboh 

Parla gazetelerinin bir kısmı; 

ı taueız . Joglllz uzlaşma pro· 
1 • 
IEıoin beşler kooıiıeel teklif le 

oe benzediğini, diğer Mr ısmı 
1 
• hunların konsey azasının 

lrazlarına ugrıyacağını yazı 
1 
ular. 

Ôvr gazeteel diyor kl: 

"Koı:;seyla projeyi mfizakere 
1 

mek lstemlyeceğl muhakkak· 

t'. Roma ve Adle Aboba'dıın 
1 len haberler pek iyi olmadı · 
ından konseyin ealh ıekllf 1 
lııl çarşambEJ günll mufosealao 

üzakereye baolıyabllmeei mub 
1 meldir." 

ransız ParJa
,!entosunda Büd
'.., Müzakereleri .. 
1 Parla 14. (Radyo) - Parla· 

bugfio Oç dafa toplan· 
ı ış ve bildcenln tetklklle meş 

indistan (;aze eleri Laval'la 
Hoar'a Hücum Ediyorlar .. 

Yenl·Delbl, 14 (A..A) - Blndlstan'da çıkan biltüo gazeteler 

Laval· Hoer teklif lerl aleyhinde bulan maktadırlar. 

(Staksman) g zeteal diyor ki: 

«Bu teklifler öllldür. Ne Habeş lmp"rstor u, ne de bütQn 

düoya bunları kabul etmlyecektlr. > 

••• 
Jngiliz Kamoyu ve Sulh Teklifi 
Londra, 14 (Radyo)- Ôodmftzdki Çuşamba gQnO toplanacak 

olau lordler kamarasında miHecavlzlere Parla ve Londra tarafın 

dnn yDpılınış ol o solh teklif ine şiddetle hücum edileceği aola· 

şılıyor. lngiliz umumi efkarı, sulh teklif lolo baoka yollı.rdan ve 

zecri ve mecburi bir eekllde kabul eul:llmeet muvafık olacağı 

kanaatındadır. 
•• 1 

Küçük Lind
bergiıı Katili .. ...... --
Katilin idam Ka-
rarı Kat'i Şekil Aldı . . 

Meşhur 

Boksör Paolino 
••••• 

Zenci Boksörü 

Hiç Beklcnilm iyen 
Bir Mağhlbi yete Uğradi 

Nevyork 14 (A.A) - Zenci 

bok@ör Noe Lulz lepanya'lı 
boksör Paollno'yu yenmletlr. 

İlk üç ravuodda Paolino baa · 
mına taarruz eımletlr. DOrdOo. 

Sıtma ve 
Pirinç Zer'iyatı 

LI .. • ···----

Fenut ve S1hht ~art· 
lara Riayet Edilecek .. 

lzaıir merkezlne fuğlı olan 

. te eon zamanlarda &atmalı ol 

du~u için ııı ücadele alt ana alı· 

nı1n Oğlanao11sı kôyOode hemen 

köy kenarında yapılan pjrinç 

zlraatınm g<'r,.k şek.il ve gerekse 

meHfe itibarile fenni, eıbbi ve 

kanuni eartları haiz olmadığı 

ve köy &ağlığını tebdld ettiği 

aulaşalmıştır. 

Aydın mmtakaeı sıtma mft 

cadele relellğtndeo vilayete ge· 

len bir mektupta bn yerde pi 

rlnç ziraatının muvakkat bir 

zaman için başka ziraatla de· 

ğlştlrllmesl letenmloı ir. 

Torbıh'nm Üçpınar köyil 

yaklnlode yapılan pirinç ziraatı 

yilzftnden de Üçpınar, Kayae 

ve Bortooa köyleri ballunın 

sağlık daramlarının da ayol şe· 

kilde tehlikeye girdiği görOl · 

dilğündea ha yerlerdeki pirinç 

zer'lyatının fennt ve sıhht şart · 

lara göre yaptmlmaeına itina 

edilmesi blldfrllmlştlr. 

öğretmenler Maaşları 
İzmir erkek öğretmen okula 

tarlh·coğraf ya öğretmeni Ziya, 

riyaziye öğretmeni Ahmed, ta 

rih-coğraf ya öğretmeni Şerif, 

riyaziye öğretmeni Akif in ma· 

a~larına dördn lira, erkek 

lisesi f lzlk öğretm,,nl Nlyazl'oln 

maaşına 5 lira, erkek lleul 

tarlh-coğraf ya öğretmeni Ziya'· 

nın maaşına 24 Ura, coğrafya 

öğretmeni Ziyanın maaşına 8 
lira, tarih ôğretmanl Kemalin 

maaşına 2\İ Jlra, tarih öğrP.t 

meni Mltatın ma.eına 10 lira, 
kız lleeel kimya ögretmenl 

Llgoron maaşına 7 ,511ra kız llseıd 

f lzlk öğretmeni Miibahat'ın 

maa,ına 7 ,5 lira, Karataş orta· 
mektebi fen bllglel öğretmeni 

Senlye'nln maaşına 16 Jlra 

fen bilgisi ve blyolojt öğretme· 

ol Şeref Naran maaeına 12 
lira zammedllmlştlr. 

1 ıl olmuotur. Bu toplantıda 
tuans bakanı M. Reoye lzıhat 
·rmfetlr. Parlamento, öğleden 
1 

Trenton 14 ( A.A ) - Ktl· 
çiik Ltndbergln katlll llautp· 

man önümüzdeki ayJD son 

nıefında kat'i olarak idam edl· 

lecektlr. Ha im Trenchard bo 

baptaki idam kararını imzala· 
mıştır. 

Moskova'rla 
l{esim Sergisi. 

cil ravundon başlangıcında Pa· 
ollno Zencinin şiddetli bir sağ 

dınheslyle yere yuvarlamp ee· 
klz ea~lye yerde kalmıştır. 

Sonra zahmetle davranarak ye· 
nlden taarruza geçmiş fakat· 

i Zabıtada 

ora eeat 15 buçukta tekrcr 
1 

planmış ve harbiye büdcesile 

eşgul olmuştur. Suylavlardan 

lAoeıı silah f abrikalarımn. ha 

1 
imet emrine verilmesi lüzu· 

unu ileri eQrdü. llerblye ha· 
ı 

11ını cevob verdi ve Almanya 

o ellfihlaooııısı keyf lyetloe 

ırşı J<ransıa'oıu müekOl ve 
1 

t ızlk mevkide bulnoduğoou, 

ı hl barla hükumeti o, ellah 
1
1all mes'eleelode serbeet hı 

l lulmacıını istedi. Saylavlardon 

. Fahri, bu me11'elenio bey· 

•lmllel bir mahiyeti haiz ol· 

lğuou söylemiş ve P!ıiosa'nın 

jkrlrl reye konar k redde· 
imiştir. 

Toplantı geç vakte kadar 

11 
rmüştür. 

.,ürkçe Karmen 
j 

Moskova 14 (A.A) - Moa· 

biiyük operawında bu 

ın 18 inde Türkiye lçlu Kar 
1 

1
en operası oyu nacak ve ope 

mn Türkçe izııhatı verlle 

ktlr. 
1 

Bfiyük tiyatro ortlslerlle bir 

1.te Tfirkl ye'yl ziyaret etmiş 

lkeek rtl t bııyan Mokenkovıı 

t armen rolnnü oynıyacaktır. 
1 
ı aı·is'de 1\1üt-
iş Soğuk Var 

l Parls, 14 (Rudyo) - Pa· 

's'de şiddetli soğuk hOkOın 

büyor. 

foakov 14 (A.A) - Voks 

tarafındou Mo kova'da tertlb 

edilwekto olan Türk re im aerglei 

Sovyet el Arı umumlyeslol ya 

kından alakadar t:truektedlr. 

Voke mubtellf şohıslardao ve 

tc~ldlatlurden birçok mektup

lar almaktadır. Ba mektuplarda 

reelm sergisi hakkında tafeilAt 
istenmektedir. 

Gazeteler de bu bıpta ipti . 

dai malumat vermektedirler. 

Resim sergisi Moskova Sovyet 

merkezinin büylik ealoounda 

açılacaktır. 

ıs r'da 
Ye i Nü
mayişler Yapıldı. 

İstanbul 14 (özel) - Kabl· 

rede dfin akşam meşrutiyetin 

iadeEI dolayıslle bilyfik nümayiş 

ve tezahürat yapılmıştır. N ıl 
maylşçller bir oğızdnn: 

- lstlkldl isteriz, yaşasıo 
lstlk:lal!. 

Diye boğırmışlıırdır. 

Cebelfittarık'a Dönen 
Harp Gemileri 

Cebelnu nk, U (A.A) Hod 
ve Ren ol dlretna vtlarlle 12 ncl 

Hodson f llotllllhu bugilo hu· 

raya dönmfişlerdtr. 

bu eefu de eoldan ycdlğl bir 
darbe ile tekrar yuvarlanmış· 

tar. Sol kaeının üzerinden kan· 
lar akhğı halde Paollno ceasu· 

rane htr gayretle fakat bitkin 
bir halde bir daha mQearaaya 

girişmiş ise de hakem 11 da · 

klka 3~ saniye ıilren maçı ta· 

tU etmiştir. Paolloo ancak ylr· 

mi dakikada kendine gelebil· 

mlştlr. Üııt dudağı iki yerinden 

dikilen Ispaoyol hokeöril kat'i 

surette boksft terkedeceğlnl 

söylewlştır. 

Turizm için 
Kanun Yapıldı. 

Ankara, 14. (özel) - Turizm 

işleri lçlo 60 maddelik bir ka · 

non layıhaeı hazırlanmıştır. 

Yab&ocı Okul· 
larda Tflrkçe ... 

Yabancı okullarda yabancı 

tebaalı talebeden Türk'çe dera 

lerinl başıudao muntazam toklb 

etmemiş olanlur Türkçe'nin 

kur halinde öğretllmeelaıe Kül· 

tilr Bakaolığıdca izin veril· 

mlştlr. Bu kurlara Törk'çeyl 

öğrennıt•ğe mulıtuç olan her 

sınıf talebmıl ıaluıacaktır. 

Kars Eınrinc Verildi 
İzmir Nrcoıll>~y ilkokulu öğ 

retmenl Mediha Aıaç Karı 

vllAyetl emrine verllmiotlr. 

Eı•e taarruz 

Bayraklıda Kanarya ııoka~ıo· 

da Mahmud oğlu Ahmed, eni~ 

tul HaHn'ıo evine taarruz 

etmiş blçagıle yakalaomı~tır. 

Ka:a: 

• Şehldlcrdc tuğla fabrikasında 

çalışan Arif oğlu Tevfik; dört 

metre yükeektflo düşen bir 

tuğla yüzünden bışındao yıua· 
lanmııtar. 

tlırsızlık 

Alaybtıyde Hakikat sokağın· 
da oturan Abdollıh kızı Naz. 
mlye'nln etlndtın parasını çalın 
Enver oğla on yaoındı Rıza 
tutulmuştur. 

Ceket hırsızlığı: 

Yolbedeetenl'nde Salih oğla 

Ahmed; tuhaf lytcl Muetafa 

Nazml'nln dükkAomdan bir ce· 

ket çaldığından yakalanmıştır. 
Jili nalınlı kadın 

Soğukkuyoda Yeni sokakta 

Mercan kızı Fatma nalaola ko· 

caeı Hneeyln'I başından yara· 
lamııtır. 

Cebe krdnıla kavga edilir mi: 
Karantlna'da IAkele codde

ı!lnde oturan Mehmed ve karısı 

Esma ile oğlu 81141, kardeşi 

Hasın va Ilalll karısı Fatma . 
an!!ıoda bir ev mf's'eleslnden 

ka&ga çıkmı~. Futnıa, Eıtmu'yı 

başından nalınla yaral11mış ve 

iki parmağının de çıkmeeaoa l!C· 

beblyet nrmlştk. Gebe bulu 

r.an E<ım11 sımcılanınıştır. 

Tahkikata devam ediliyor. 

İ<A5E 

L. A 
lzmir Mill" Eınlak üdür öğünden: 

Lir o 

Darağaç şehitler sepetçi sokağrnds 125,127 No. lı pi· 

rina pamukyağı fabrikası içinde bulunan yeni 112 36680 

adet pik borulardan maada buhar makinesi ve mev· 

cod bllctımle mlhanlkl &letlalle fahri a bacasının bu. 

londoğo tarlaeı ve hail hazır vazlyetlle. 

lkiçeşmellk aemalı mescit sokağında 175,153 No. la 

dükkan. 

Bardakçılar l!afohat sokağında 13 numaralı dükkAn 

Oıtmsnlye caddesinde mlrke14m hanında 12,16 ve 

12,17 No. lı dftkkAn. 

Murabıt çarşısında abdurrahman hını içinde 49, 9 
No. la mağaza. 

Kesta!le pazarında 4:3 eski !H taj N o. lı dilkkAo 

Alsancak köpecl oğlu sokağında 10! No. lı ev 

Daraçaç tramvay caddesinde 128 eakl 8.t tej No. lı 
dükkı\o. 

Bayrakla burnavo caddesinde 107 numaralı ev 

Karşıyaka doanmım çqkır oğla dflaver sokot:ıod 

42 44 numaralı dükkfio. 

Rayraklı menemen caddesinde 3H numaralı ev 

" " " 43 " dükk n 

< kanarya sokağında 8 numaralı ev 

Buca mecidiye caddesinde 82 « ev 

" tevf ik f lkret sokağında 7 eski 3 taj No. Jı ev 

" aşığı mahalle maetafa kemal caddesinde 595 
metre murabbaı numarasız arsa. 

Gôztepe mısırlı caddesinde 559 numarala ev 

Fayraklı bornavo caddesinde 65 numaralı diikktin 

" 67 " 
Buca aşağı mecidiye » 21,19 c " 

" " köprillii sokağında 10 " " 

4200 

2100 

1680 

1050 

1750 Ka· 

7500 pah 

14.00 zarf 

USU· 

2100 lil ile 

1050 dlr. 

1890 

1680 

2100 

7140 

1680 
2t50 

1260 
840 Açı 

840 art· 

350 tır· 

210 ma. 

Yakarıda eveafı yazılı gayri menkuller on gilo mOddetle satışa 
çıkımldı. lbalesl 19, 12,935 tarihine teeadaf eden perşembe gü· 
nil ıaat 14 tedfr. Satış mftnhaeıran gayri mObadll honoeu Hedir. 

Jzmfr ikinci hukuk mahke

mesinden: 

fımfrde karntaşta yanık ki 

lisede oturur kesrell abidlnln 

yanında kardeşi bileeyln karısı 

ve mebmet kızı kadrlye aley· 

hine kocasa hüeeyln tarafıocları 

uçıloo ho~annıa dll\'asıoıo mu 

b.kemesl sıraeındı: kadrlyenlo 

lkametgôhı me.;bul olmusıoe 

mebni ilanen tebliğ suretiyle 

yapılan davete icebf'lt r.tmedf . 

ğlnden hakkında fpyap kararı 

tastlrlne ve bu k rerıoı da 

ilanen tebllğlae ve muhakeme· 
nlo 8 l 936 Çareamba gOnü 

saat ona bırakılmaaına karar 
verilmiş ve bu kararın bir su· 

reli mahkeme dlvaobaneelne 
talik edllmletlr mumallcyhanın 

o gilode ve eaalle lzmlr ikinci 
hukuk mab emeslnde h zar bu. 

lunmHı veyahut vekll gönder· 
meal aksi takdirde muhakeme· 

eloto gıyabında görQlecıığ\ teb
liğ makamına kaim olmak Qzre 

ilan olunur. 2445 



_ Baştaraf ı J inci ıalıi fede -

r imlz olduğu halde ulusal eko 

noml ve artırma devriminde 

de muvaffak olacağız Uluı-; şef 
lerlmh:ln bu davetine koşmığı 
bir borc bilir .... Zevkimizde, 

kedeılmlzda ve bötiln yaşayışı · 

uuzda bütçemizi gözönilne ala· 

rak idareli ve yarını dOtftnilr 

olalım. Ayağı mızı yo1ganımıza 

glSre uzatalım, blrlkdreltm, ar 

hrahm, yarın daha gOrbilz, daha 

dinç ve daha gQçld olahm. 

Bir sö; lcv ve şiir: 
Daha sonra maliye memor· 

!arından Yusuf İleri bir eôylev 

\'ermlo ve bunu Boca Ortımek· 
lebtnden Sadettin Ôz.yel'fn oka· 

doğu (Ulusal ekonomi) adlı 
tHrl taklb etmiştir. 

En sonra kOrııftye çıkan vali 

F'azlı Güleç alkıolar arasında 
~ıı söylevi vermlotlr: 

Valinin Söylevi: 
- Sayın yurddaşlarım; 

Üç gtıodenberl iktisat ve 

laearıuf haftaeıoı yaoamaktayıL. 
httı ead ve tasarrufun böyle yılda 
bır haf taya makaur kalması; 
btc; şOphealz yalnız bir haf ta 

l•sırrof etmt'!lr, diğer haf taları 
raf la geçirmek demek değil· 
lr. Bir eene içinde gerek 

llli ve gerek oabei tasarruf 

tımızın he&1bını yapmak ve 

elecek seneler için yeni tasar· 

tıf proğramı hazırlamak de· 

ektir. Bonon millet ltlbartle 

n4sı budur. 

Taearruf manası bet kelime 

bl zamaDln tel4kkilerlle azçok 

beddlil ediyor. Eekl zamanın 
hrma ve tutumu ile bugüokil 

inanın artırma ve totoma 

•sında fark vardır. Bizce ta· 

t
trof demek paranın, malan 

hanlarla beraber zamanın, 

tıf yaeadığımız ömftr dakika · 

~nın ~metini bilmek, iyi 

ANADOLU 

-kulJanmak demektir. Fekllerln 

taearrof anlım•larıoın h6Jae111 

oo idi: 
«İtten artmaz, dltten artar. > 

Bu kaide bizim için doğru 

olımaz! Bogüukfi taearrof kı 

ldesl ondur: 

"Dltln hakkını motedllAoe 

ödemek, ı,tn hodudono genı,. 

letmek ve çoğaltmak.,, 

Arkadatlar! Biz mUlt mef· 

kure ve varlığımızı cumorlye· 

tin efoesiode duyduk ve onun 

sinesinde varlığımızı buldok. 

Tasarruf hayatımız da onunla 

bıelamıorır. Bu da camurlyeı 

idaresinin bizim lç1'mai bfln· 

yemize en uygun idare 

olmH. odandır. 

Saltımat zamanında 

çömlekte eaklamak ve 

elareml 

parayı · 

zloet 
olarak kadınlara taoıtmak o 

zamanın zalim ve uayleslzllk 

icaplarından doğma bir dorum 

••• 
FJkOstOr maclbfnce bogan 

beotncl hafta liklerloe devam 

edtlecektlr. Alsancak eah11mda 

ilk oyun aaat 10 da Ahmed 

ÔzAfrgln 'Jo idaresinde Boca · A ı . 

tınordo takımları ıuasıoda ya 

pılacaktır, 1klnclel 1aat 12 de 

fzmlrepor'dan Sabri ldaı esinde, 

Göztepe · Demfrepor karşı laia 

caklardır. GOnün en m(iblm 

karoılaımaeı saat 14 de lzmlr· 

epor ve K.. S. K. takımlım 

araeındıkl maçtır. Bu oyunun 

idaresi Altay'dan Fehmi'ye tevdi 

edllmlt lee de Fehmi, h11&talığı 

ve henftz tebdllhavadao dön · 

müt olm111 do\ıtyısile hakem· 

Jlui kabul etmemletfr. Neticesi 
" poantıj Ozerlnde büydk bir 

tesir bırakacak olan bu müsa 

baka devrenin en mfthim kar

tılıomalarandao birini tf'şkll 

etmektedir. 

Halk .11ahasında: 
oldoğonu kabul etmek 14 Balkevlerl alanında da B la-
zımdır. 

kımlarının karşılaomaları vardır. 

Bogfinüo evJidı ve Tftrk 'ü Blrhıcl oyun saat 9 da hakem 

gene dtıokü ataların evJAdıdar. Jzmlrepor'dan Sıtbrl idaresinde 

Fakat comurlyetln bize açlığı Föztepe . Demlrepor arasında 
feyizli yollardır ki bize tasarruf dır. ikinci oyan saat 10,IG de 

kaidelerini öğretmletlr. Bizi K. s. K .. İzmlrspor karoılaş 
tHarrnf işlerinde bambaşka ye · masıdır. Bu maçı Halkevlnden 

ntltkler)e muvaffakıyete glHür· Reoad idare edecektir. 8 ta 

mektedlr. Muhtaç olduğumuz kımları arasında en kuvvetli 

oeylerl almamakla taearruf et· rakipler olan bu iki takımın 
mit olmayız, haslıllk etmio karşılaoması da birinci takım · 
oluruz. İhtiyacımız için earfe · larda olduğa gibi gOoüo en mii 

. -·----Başturafı Jci sayfada- Ekonomik noktal nazardan 

Palamut rekohesl kırkbeıı vaziyet d611gOn olacak ve para 

bin ton olmnı ve ptya11anın daha kolaylıkla tedavül ede· 

ac;:ılıeındın bugOne kadar oLbln cektfr. 

ton ihraç edilmiştir. Flatler ge· Demir ııanayll, bayük leler 

çen yıla nazaran daha çok mft görecek, demir ve çelik earf I· 
Pald olmuotor yatı çok fazlala,ıcaktır; fakat 

Zeytinyağı rekoltesi yalnız tlmdlden eöyllyeblllrlm kl el · 

l:l blu ton olmoi ve henüz ftç hanın demir ve çelikleri e!lih 

bio toou ihraç edilmiştir. Zey · ve mühimmat fabrikalarının 
tlnya~ları geçen sene ylrmlüç JHbe ocaklarından seller gibi 

koroo iken bu sene otoıt:ıç ko akıp geçecekler, top tdfelı:, mtl· 

ruıı satılmaktadır. hlmmat, hub Aletleri ol11caklardır. 
Bo verimli vaziyet umumi· 25 KAooooevvelde vokoa ge· 

yetle hülu1ınerlmlzin lktıeadt leoek lı:üeofoo mın11ı, Amerika 

sfyaaellolo ve zamanında aldıı!ı da mali buhrandır. Avrupa, 

eeaıılı ve uzağı görOr tedbirle Amerlka'ya yardım edecektir. 

rlo tabii bir ıonocodur. Fakat Fran&a'da amele ve çiftçi 

Dünyada iktuaadi buhranın balkıoıu bazı han·ketlerl gö· 

elAo baktım sürdtıga bir sırada rülecektlr. Bu barekeıler, müf 
Ege bölgeslnln bo ekonomik rh solların eeerldlr. 

durumu bölge milstahalllerlnl Küeufon ı~panya'ya vereceği 
ve dolayıslyle hütQo memleke- tesir daha biıyOlttür; ha mem 

dmlzl sevindirecek bir nk'adır. lekette korkunç h4dlseler bek· 
BAdlaelerf birer, birer tek· leomelidır. 

rarlama~a li\zom a:örmlyorom: il ı m nQcomda aeıl eeoe 20 
fakat Belçl~a kralı birinci Al· Martta öğleden sonra 5,SS de 
berin feci aklbetlnl, sonra b ı aş ar; ki bo eaat ve gündl'I 
onun gellot ve olmdlki Belçika NeptOo ile ZuhLJl'ıo hAklml 
kralının karısı güzel lralfçe yet\ göze çarpar. 
Aatrld'ln öl'1mftuü evelden 

Bu anda sema vaziyetinin 
haber vermlt olduğumu bilen· ferd,ğl mAnA: İçtimai kırışık· 
ler çoktur. 

laklar, halk ve tehirler ara~ıoda 
Şimdiye lı:adar saydıklarımın had lhtll4f lardır! Zuhal ile Me· 

mulye ait olduğuna gören ka rlbln bir tenaztlrft matemli bir 
rllerlml meraktan kortarmık manzara demektir; çüokt:ı bir 
sıraeı geldi, timdi 1936 aenesl çok cebri ölftmler ifade eder. 

dilen paralar lOzumsuz, israf hlm maçıdır. Bo mOeabakayı Frı1nsa1 bu aebeb ve tesir al 

değildir. Nefetmlze ödeomeal fzmlrapor küçtıklerl kazandık· yorum. • tındı bir lnkılab değilse de yeni 

mukadderaıtndan babae başlı · 

Jazımgelen bir borçtur. ları takdirde karşılaraoda ancak • • bir devir, seri bir tahanlU 
P f d J hl 1936 seoeeloln ilk üç ayı ara aar ıo a yn nız r yer· bir tehlikeli raklb kalmış de· geçirecek ve iktisadi bir buh· 

d d "" " ı lA d p 1935 aeneel vaziyetinin bir de e uşunmem z azım ır: •· mektir ki o da Alıay'dır. Jz . ran husule getirecektir. Parla'· 
ı l h d d h 1 1 vamıodao fbmret olacaktır. 1935 

rayı o oea o o ar c ne çı· mlrı-por'lular, Altay'la olan te de dahili ve hırlci birçok 
L r k b ı ı b ı senesinde başlamış olan alyaset •• ma mec ur yet ası o oyunl11rını kayheteeler ve Alt.y hldlsf'ler baş göeterecelulr. 
l fachaı, 1936 ıenealofn ilk za. 
unca .. · hiçbir arıza geçirmese bile hl· Franea'dan hariçte bir hil 

Mektep ve 
Bataklıklar 

üzerinde Dilekler,, 
Nazilli, (ÔJel) - llçemlıı 

parti orak koogr .. lerf bltml 
kamun kongreleri sürmtıktedl 

Dfto akıam aııığı Nıı:illl kamp 
kongresi llyöokorul ftyee!ndr 

Raif Aydoğdo'nuıı bı9kanJığı 
dı toplandı. 

Sıptaoan dtlklerln en ÖDf" 
Uıl Aeağ• Naıllll'olo okul ib 
tlyactle bıtakhkların korotul 
maeıdır. 6,000 nftfuslo 0111 

Aııağı NullU'de 8 dershanel 
okul, bugünün teJAkkllerile hl~ 

oymıyan harap bir yapıdadır. 

Barak.laklar he !!ağlık b~kı 

mındao çok zararlıdır. Bo dl 

!eklerin dikkate ahnıcak v~ 
temeli atılan okul yapııına bq 

yıl genel kurul yardım ede 

cektlr. 

Yeni kamun yöokorulona 

ŞftlnQ Armağan, Oeman Dağ 

delen, Mehmed Gorgalı, Şemsi 

Bilgen ve Meuar SiUçOo~lo 

eeçllmloJerdlr. 

Gene Define 
Milli emlAk m6dür1Q~ftne 

lzmlr'in bir yl'riode def fııe 

mevcod olduğa hakkında ff"Dl 
bir ihbardı bulonulmuştur. Ya· 

kında ıraştırmıya bışlaoacıktır. 

lnebolu Faciası 
İn1:bolu nporu faclHı tah 

klkat evrakı iiıetlnde tahkikat 

hlktmliğl tarafındın yapıJmak· 

ta olan kaouoi tetkikler sonı 

ermlorfr. Vak'anıo şabhlerJ 

memleketlerine gltmlo olduk· 

larından tahkikat bAklmllgl 

bunların ifadelerini talimat ile 

aldıracaktır. Muhtelif yerlere 

gôoderilecek talimatlar yazıl 

maktadır. 

Yakılacak 
B 1 ı maolarına ıılddetle h4kim ol· u itibarla milli mal ara rlncl devrenin puantajınıo ba· kiimdııın ölilmü çok müşkill Kalorlftr bulunmıyan resmlğ, 

telaf lef mtlmküo olan ihtiyaç· şında Altay'la berabere ol4 cak· maktan çıkmıyacaktır. vazfyeller fhdH edecektir. binalarda ve polie •arakolla· 
1 ı 1 f d L Uraoueoo kôlQ teeirl, 1936 d d b l ar o~un a te a 1 e ilec ~• ve lardır. K. S. K. takımı da ayni Halen devam etmekte olao rın a o un tıo Hı ve manga 
b L ll L bil senesinin ilk kısı111ndın sonra k L 1 b 1 11 ifil& ma arm yerine ~• yol Ozerlode yürümektedir. Bu mflstemleke dnaeıoa gelince: ömflril ya.ı a l eceğl v Ayet· 

ld k d Zuhal'ıo tevazcın verici tesiri l b o o~o a ar kendi malımız oyundan sonra saat 11 ,30 da, llmlotlcum bo hoeustı bftyOk ten biltftn reemlğ daire ere fl. 
ık ı k ile dOzelecektlr. Bo mtlvazene· 

ame 0 anıcı lır. Uloaal eş · Buca · Altınorpu takımları K. milşkOller görmektedir. Bu dlrllmlotlr. 
b deq en fazla korkulacak de· ----yamız var, ya ancı mal almı· S K. d•n Ramdl'olo ldare11lude noktıloazardao seJJnatın man· y • J K b• • 

6' ı l l lk d vlrler eubıt, mart ve eyJul te• enı span ya a ın.esı 
- yaca"ız. ~te 0 088 lıea '° oyoıyacaklardır. Boca takımı v zarası o kadar karıtık ve mO 

Gu-nıu- k '-=ı·yaeal Guete " a· •ı bodıır Sö ü ü biti 1 bl rloie 9 el ayları arasındaki de· Teşekkül Ettı• 
v mao • · :ı m r r · bugüne kadar bir mığh1 yetten btmdtr ki, çıkacak birçok hA • 

k hft AL ö d t 1 l vlrlerdlr. Ba devirlerde eazl· Sahip ve Baoyazganı en yu& 0 er m z n son başka hütiln oyunlarını bera· • dleeler araeında, eski Romaya Madrld, U ( A. A) - Porle· 
Haydar Ra~dü ôKTEM sözü n parolası ile elzlt>re hl· btrllkle bltlrmlo ve lcovvctli yet bozolmağa mahkumdur. 14yık oekllde feci ve lol ladalado, yeni lep11Dya kabine· 

ttıumi ncfriyat ve yazı ioleri tab ve onoo nurlu yoluna dile · ta'- ımlara mühim bir raklb va HllbHsa eubıttan korkmak b•dı 1 L b Lk k etol teokll eta.ıtı n nazırların 
mıidürii: Hamdi Nüzhet a h 1 1 1 d dl .. lazımdır. ıa Be er çı .. maeı mu a. a tır. 

• m<'ne ep 0 z avet e yorum: ZİP.t'tlne geçmiştir. Mdtteflk ıa ------- • isimlerini havi lfateyi retelcu· 
rebanesi: " - Ylıkael Tür"; eenln için l d f f L • • 1 ti B L\l 1 
1 ı l k b kımlarıo bu müsabaka arın an mu va a11L olmuotur. ikinci oyan 1936 da t .. bı"ı4 bazı ha' dlee "'e mora verm O r. aove• ' r ya 

, znıir kinci Bey er 8~ •8tı1 yOkııelmeoln hududu yoktur!,, 13 .. • · d k k 
Halk Partiei binaaı ıçınde mora halk ıakımlan karoılaşa· ,30 da Kurultay ve 9 Eylul fe14ketler vardır. Fakat bonlar, eeııcomar aarayın an çı ar en 

l'el,.,raf : lzmir .• ANADOLU Fazlı Güleç; alkışlar araaında y k 1 t k 1 t il ki b t d 
ı 0 05 ku"reüdeo indikten sonra ei1el caktır. Bfdocl oyan O ııe me a un arı araıııodadır. 9 Eylul siyasi feliket1er kar•ısıodı daha ~aze ec ere va t1yauı ın 8

' 
efou: 2776 •• Posta kutueu 4 k v l ı h d al 1 Jt 

mOzlka ( Yerlt malı marşı ) nı ile Parkepor talumları araeın · ta ımı hep genç oyoncolardan ehemmlyetslzdlr. par ımentoyo ıee e ece"' o svy· 

ABONE ŞERAİTi: çaldı ve talebeler bir gerft-esml dadır . Bir kaç def .. lnhllile uğ· teşek.kQI etmlı bir takım olma Doğa Afrlka'da devam eden _ı_e_m_t_et_ır_. ___ ____ _ _ 
ltıgı 1200, Altı aylı~ı 100, Oç .. ı 

aylığı 500 kuruştur. yaphlar, tören sona erdi. ramış ve yeniden can aomıo sına rağmen teknik noktılnaza. harb, Avropa'yı büyük milokl · kurtulacak en bflyQk devletlr.r 
ancı memleketler için ııenelik olan Parkıpor takımı bu sene rından haemından geri kalan IAt içinde bırakacaktır. Halle aarı ırka mensop bir de-vletln 
abone ücreti 27 liradır. Dilaver Argun büyük bir mevcudiyet göstere· bir takım değildir. Son oyun Se14-lyr.'ntn yıldızları, ırklar arzularınft boyun eğeceklerdir. 
Beryerde !,. Kuruotur. Şehrimiz Bok.ok işleri cllrek· rek halkevlerl takımlarının en Hllil ile Eorefpaşa ıakımları arasında derin bir lnkıl4b gös · IJlodletan'da da mühim vekayl 

geçmiı nüshalar 25 kuruotur. törü Dll&ver Argonun mülkiye kuvvetti teıekküllerlnden olan arasındadır. Çok kuvvetU olan termektedlr. Koıkarım ki, olacaktır. Amerlk.a'da da mft · 

... ADOLU MAl'BAASlNDA milfetrlşliğlne atanacağı hakkın· Tepecik ve Eorefpaıa takımla- bo iki takımın karşılaımaeı uzak oarkta, earı ırk, beyaz tuddlt mnetemlekelerde byao 

BASILMJŞTIR da bir haher vardır. rını büyük farklarla yeomeğe zevkli ve heyecanlı olacaktır. ırkın nüfozondan tamamen hareketleri mukadderdir. 

~1::::::::::::::aaa::t:IM::::::::..b~a;•~la~d~ı•m~!-:!K~ö~y~b~a~l~k~ı,•b~e~y~a~z~ı~r~k·- ~~r~ü~d~ft~m~,~b~l~r~ço~k~k~ö~y~le~r~e~u~ğ~r=ad:ı~m --:~r~ş•ar~l•at~a·o~d~a•o .. ~b•a,~k•a .. ~bl~r•oe•y .... la•d•ı•! ........................ f•n•d•l .. v•e .. ya•o•ı•m~ılmy~a~k-lamemta~,11111r•1•ca• 
,nrk Gencı· v ıf l d 0tıd tın bir fakir görQnce hayrete ve fakirlik ean'at ve mar et e· 'c lr. Kendisine bir lokma Diye bağırdılar. eder bir tavırla: 

l~o f AK 
1 
R. LE R .

1 
dftotüler; bana biraz ekmek, rlnden bildiklerimi göstermeğe ekmek vermeyiniz, bırakınız, Çocukların bu bağırmaları, _ Dilenci fakiri Kusur omu 

~ biraz başlenmıt pirinç ve bir bışiadım! açlıktan gebersin! köyltılerio de nazarı dikkatini affet. Bono da mabedin namına 
miktar et verdiler. Zaten benim bUdlğlm mırl· Bo herife aaldırmak istedim, celbettl ve hepel de bir bana kabul et! ARA s 1 N DA İşte Benares'ten çıktığım gün· fetler ancak köylerde göPterH"· fakat kendimi zaptettlm; blroey ve bir de yerinde mıhlanmıt Dedi ve keeeaiol öoQme bo 
denberf, Uk yldlğlm bunlar cek baeh marifetlerden.il. He· söylemedim fakat göderiml ba· gibi duran katıra bıkmağa bış . şıltu. 

2 :Faik Şemseddin BenlioAlu 

ltradao, mOmkdn olan bir 

'He ayrılmığa karar verdim. 

halkının beni görmelerini 
1 tttemlyordom, çftnkü mezarı 

g6rQnce, bu öhlotln etle· 

bl'nlm yldlglme hükmede· 
ttdl! 

~leye kadar yOrOdilm ve 

llç köy görddm; korkum· 

bu kpylere bile uğrama· 

1bayet, ikindi Qzerl rastla· 

boyt:ıkçe bir köyde dur · 
1 dUenmeğe ·Evet, mea,eğtm 
'tlfem artık dllenmektl!· 

olmootor. Fakat gt:ınlerce eilren naz neta bir fakir olmoo de· na tecavüz edenin katırını ladalar. Paraları aldım, hayvan da 

bir açılLtan sonra, bana geliri· ıilldlm! diktim! . K 1 J d J b 1 d Hl il • " ıtırın, ben m gözlerimle hali. yer n e tep nmeğe ao a ı. ot 
Ll h m f k Hlot'll tekrar katarına bindi·, J d 1r ı Ot , " len bo yeme• ere e en Bar· KöylOler, bana "B<'yaz a tr.. 11n ı"'ıoı an •yan ot ll hiddet· hayvanına bindi ve: 

madım; yavao, yavao yfmek ve ismini vermltlerdl; marifetlerimi hayvanı de~neğlnln shrl ucunu fendi; faJ.:at birdenbire mi114ylm - Bir fakirin kalbini kır· 
Loo midemi yiyeceklere alıştır seyrederlerken gillüyorlardı! batırdı, fakat hayvan yürtlmedl, bir hıl alarak bana: m11k doğru deSlldlr! 

mık gerekti. Bonon için ikin· Böyle, köylQlere marifet 88 · olduğa yerde durdu. Hlot'll bu - Katmmı bırak ta yoluna Diyerek yoluna devam etti. 
diden akoama kadar azar, azar tarken, bir Hiot'li yanımızdan defa değnr.ği daha şiddetle bay· devam etsin! Bu kftçOk marifetim, benim 

bet defada karnımı doyordum. geçiyordu, beni görünce katırını una batırdı; hayvan da ruer· Dedl. nzlyetlml k4fl derecede dil· 

Karnuın doyurduktan sonra, durdurdu, kendisi de yere atlı· merden bir katar heykeli lmlo Fakat ben, gözlerim katırda, zelttl; dört taraftan ekmek ve· 

kenar bir yere kıvrıldım; oyo· yarak bana yaklaştı; marifetle· gibi en knçi1k bir hare~et bile hiçbir cevab vermedim! eaire geJmeğe başladı. 
dom, derin bir uykuya daldım! rlme oöyle bir baktı ve pek görünmedi. - Dilenci faklr, rica ede· • • • 

_ 23 - alaylı bir kahkaha ile: Bu sırada, köy çocukların· rlm; hayvanımı serbest bırak! ikinci marifetim de gene bir 

Fukirlil~ marifetleri .yaparken... - Ha .. Da... Dedi. Beyaz dan birkaçı, benim katıra göz· Ben gene cevab vermedim, beyaz ln11n olduğum için fakir· 

Ertesi gftn kendimde yolu mı fakir!. Utanmadan bu da fakir lerlml dik mit baktığımın farkına gözlerimi de katırdan çekme· ilk yıpabllece~lme lnanmıya11 

devam edecek kunetl bolıbll· olmuş! Siz de hona fakir dlye dlml bir adıma yaptığım ceaadarl 

dlm; yola çıktım, gOnlerce yil· kıymet ml verlyonuouz?. Bu 
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lzmir Sicilli Ti
caret Memurlu
ğundan: 

Mftıeccel (lımir v r.lvara 
Jelefon Tftrk aooolm şirketi ) 

nln 10 12 935 tarlbtnd6 topla · 
JIBD heyf'tl umumfytsi zabıtoa · 

mest ticaret kanonu hükümle· 
rlne göre sicilin 1 5~t nama 

rasınıı kayt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

İzmir elcllll ticaret memur 
loğu resmi mfthrfl ve H. Tenlk 
tmzası 

1: Zabıtname 
:.?: His edarao cedvell 

Zabıtnaıııe 
4 00,000 TOrk lirası eerma 

yeli İzmir ve civarı te lefon 
TOrk anonim şirketinin, fll~tk 

cetYelde adları ve aalr husus 
ları yazılı hlHı-darlım, 10 BI 

rlnclkAnun 1935 Sah günü saat 
10 da, 1zmlr' d4' so!lyeteofn Ur. 
Hulu@i caddesinde l O numa 

rada kAio merktzlad.,, idare 

mecltalnlo çeğuması Dzerloe, 

muayyen roznamedekt madde· 
lerl mOzakere etmek ve bu 

hususta karar almak- üzere top 
landılar. 

Ekonomi bakanlağı t~ftfı ve 
mOrakabe heyeti relsUğlnln 5 
İklnclteşrln 19:35 tırlblt telgra 

fana göce, mezkur bakanlığı 

temsil eden Nafıa komJıerf İlmi 

Onataslın ile heyeti umumiye 
baıkanı İemıll Hakin tacafan-

dan bu toplantıya çağrılma iti· 
nlo ve ruznamenio Ticaret ka· 

nuou ile sosyete esas mukıve· 

Jenameıi hOkfimlerlne oygun 
olub olmadığı araştırıldı. 

Sonunda bo lıten Ekonomi 
Bakanhğı ile, llgUI diğer ma 

Jr.1111 ve ıahısların ve hlHedar· 

larıo, kanun miadı zarfında 

bo toplantıya çığmldıkları ve 

mOzakere ruznımeslodekl mes· 
elelerden hıberdar edildikleri 

dikli vekaletname ile avukat 
Nuri Est n temıdl ediyorlardı. 

Cetveldeki diğer blıı.edar ve 

idare mecllel fiyelerl ile mü 

rakip Dr. Etem ve Aptullah 

blızat hazır bulunuyorlardı. 

Hazır bulunan bu hhııed1r 

larıo temsil ettikleri hlHe ve 

rey aayısı, llltlk cetvel mucl 

hince 39,996 hl88e ve 60 oya 

çıktığından ve bu miktar ka· 

nuni ve nizami nlaaba yettlğfn 

den cdae sosyetl'I esas mokave 
lenamesi hük6mlerloe göre, 

idare meclisi başkam lamatl 
Hakkı tarafıodao açılarak, belli 

olen rnzoame okunmağa ve 

üzerinde görütülmeye başlımdı . 

Rey toplıamağa başkan İs 

uıall Hakkı ile ftye Yogve Rapp 

tayin edildi. Bey'etl unıomlye 

sekreterliğine de avukat Nuri 
Eeen seçildi. 

Madde: l, 2 ve 3 

A - Sermayenin 520,000 
beıyOz yirmi bin liraya iblağ' 
ve buna mılteferri olan, ruz· 

namenin f klncl ve üçilncü mad 
delerfofn mOzakece n karara 

bağlanması hosusunun 19:36 
senesi fptldalarıuda ve nizami 
mladmda adlyen inikadı kano· 
nen mukarrer hleiedarlar he 
yeti umumlyesl lçtlmaıoa ta · 
llkln ·, 

B - Geçen heyeti umumiye 
içtlmaında sermaye tezyidiolo 

tahakkuku için a189edarlara tev· 

zU takarrur eden miktarlardan 

n ba:en muhasebe kayıtlarında 
gOsterllen 32.531,78 otozlki bin 

beıyoz otuzblr Ura yetmloseklz 
kuruş safi temett11 hlHeılolo 

gelecek ilk b"yetl umumiye 
lçtlmıuoda ıermaye tezyldlne 

mOtealltk verilecek kararlar ne · 

tlceıılne göre muamele ifa etmek 
üzere, bu mehallğln geçirilmiş 

oldukları hesaplarda bloke edl 

terek tutulmasını ittifaklı karar 

verildi. 

C - Bo mOzakere esnasında 

eıelı olmayacağını beyan ve 
işaret etti ve bo huıoa dljter 

hl&1edarlar tarafından 

olundu. 

Madde 4ı - Vazlfeıl mtıd· 

detl bltmlı olan idare meclisi 

Oyeal ve ıoıyete dlrektörft 

Yngve Rappın, tıç ıene mad 
detle tekrar idare meclisi üye 

ll~loe ve sottyete idare direk 
törlftğ6ne seçilmesine ve diğer 

üyelere verilen şekilde huzur 

hakkı almasma ve kendisine 
eskisi gibi ayda 1500 (blnbeı 
yüz) laveç kronu direktörlük 

maaşı ödf'nmeslne ittifakla k:a 
rar verildi. 

Madde 5 - 8ft1uimet tara · 

fından vAkl, ııosyete tf!slsatının 

aatın alınması teklif inin mOn· 
kere!!I lçlo murahhH seçilmesi 
ı~rtı11üld6. 

Şarbay Dr. Behçet Uzla, 

uray meclisi Gyelerloden eczacı 
Falklo mftctemlan veya mfto 
ferlden bulooabllmelerl selA 
hlyetl ile ikisi veya birisi Ue 
beraber sosyete dlrf!ktörft ve 
idare mecltel ftyeııl Y ngYe Rap-

p'ın bu hususta mnrahbas ta 

ylnlne, v" bu murahhaslarını, 

bir taabbüdtı tazammun etme 

mek Ozere hılkO.metle mftzake. 
retle bulunmak • ve mOzakere 
netlceılnl hl1&edarlar heyeti 
umomlyesloe bildirmek ftzere 
sellhfyettar kılınmalarına ve 
tdare meclisince kendilerine bn 

ael4blyetl motazammın vekA 
letname verilmesine ltdf alda 

karar verildi. 
Ruznamede görQşftlecek bir 

ıey kılmadığından, saat 10.(5 de 
celseye nihayet verildi. 

Ash gibidir 

Heyeti umumiye haıkaoı 

(imza okunmamııtır) 
Izmlr orayı adına şarbay 

Oc. 8. Uz, L. M. Erlkson sos· 
yeteel adanı vek4leteo ve sek· 

reter avukat N. Eeeo, Hieeedar 

ve idare meclisi dyeıl Ali Hallm 

Bayer, hlBSedar ve idare meclhıl 
L. M. Erlkaon sosyetesi mfl-

ve ayni zamanda bo fnkalıide meeelll uokat oorl esen, L. M. flyesi Y. Rıpp, hluedar ve idare 

toplantıya çağırma keyf iyetl He Erlksonla Stockbolmda aktedfllp meclfsl Oyesi C. Gustaf Lond· 
mftzakere roınam ı ı m·an, l\lflrakıp A. Ath, mOrakıp . es n n ayrıca geçen heyeti umumiye toplan· 
lzmlr'de çıkan ~OnlOk ANA· tısında tasdik ve tanlp edilmiş Dr. Etem. 

DOLU gazetesinin 26 Ulrincl olın kredi mokaveleaameıtnlo Hazır bulunduğum toplaota 
Teırln 935 gftnlemeçll ve 6352 ve ftll4'ın mer'Jy ... tlnln devamı, mflsakerelerl neticesinde tutulan 
~ayıb ve keza 2~ İkinci Teşrin ancak sermayenin tezyldlne bu zaptı taadlk ederim. 

1935 gftolemeçll ve 6381 sayılı mfttealllk muamelenin bo yal Ekonomi Bıkaoh~ı adına 
nftehalarlle de filo edildiği, içinde ikmali earta ile takyit Nafıı komiseri İlmi 
gösterilen dosya ve belgelerden edllmlı olduğuna göre, sermaye Onatulan 

anlatıldı. tezyidi keyf lyetlnln yazılan İzmir ve civarı telefon Tftrk 
Hissedar İı:mlr Urayını biz· şekilde gelecek lçtlmaa taliki anonim elrketl. 

zat Şarbay Dr. Behçet Uı, dl· huso!onon mezkür kredi mu· on kuruşluk pul 

~er hlHedarlardan Stockholmda kaveleel ve ltllafnıme btıkOm· 1ımlr 10 Birinci kAııun 935 
L. M. Erlluon soayeteslni, tH· lerlnln devama me~'lyetlne mft· aah. 

Sara 

İzmir ve Charı Telefon Tark Anonim Şirketi 
10 Birinci klnun 1935 sah gQoü fevkellde hlHedular genel toplantısında 

hazır bulunan hfHedarlar cedvell 

Temsil ettikleri 
Blasedarların Hissedarlar vekUlerlnln Hl11e Oy 

No. Adları 1kametg4blara Adları 1kametg4hları Sayısı Sayısı imzaları 
l İzmir orayı lzmlr Dr. Behçet Uz İzmir 21.4.98 10 
2 L.M. Erlluonşlrketl Stockholm A vuklt Burl Esen " 17.498 10 
8 İsmail Hakkı lzmlr (İdare wecllsl baıkanı) .. 250 10 
4 
5 
6 

Dr. Ali Halim Bayer 
Yngve Rıpp 

G. Gustaf Lundman 

Sekreter 

N. Eeen _____________________ .. 

Üniversitede nnçent, 
(Muavin Profesör) 

Dr. 1\. Safittiıı 
Ağız ve Diş Hekimi 

Ha talara bergiln öğleden 
eonra bakar. 

fstiklal caddesi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TAN U U L 
Telefon : 49250 

.. 
" 
" 

(idare meclfsf Dyeıl) .. 
(ldare meclisi Oyeal) " 
(İdare meclisi Dyeııl) " 

Hlaıe yelulno 
Hazır bulunan 

Tasdik olunur 
Hakumet komiseri 

İlmi Ooıtaalın 

oy yekunu 
Ash gibidir 

250 10 
250 10 
2ö0 10 

39.996 
60 

Heyeti umumiye baıkan• 

1. Hakkı 

Devlet Demiryollarıııdan: 
Beher tonu Söke'den Aydın'a 350 ve Ôdemlt'e 600 karoo 

OcreıU buğday tarifesi 15, 12,9:}5 tarihinden itibaren mer'i ola 

caktır. 13 15 17 39 1 
5 kilo gramdan 50 kilo grama kadar kllçOk kolilere mahsus 

O. D. 8 No. lı mesajerl tarifeei 10,12,935 tarlhhıden itibaren 
8 inci işletme mantakaeına da teşmil edilmiştir. 11 J 3 15 3958 

İdaremiz esklşehlr atelyesl için teniytcl, tornacı, kazancı ve 
elekırlk bynakçı ustası aJacağmdan tallplerln 1 mtllıaPları yapıl 
mak üzere tlmdlye kadar çalııtıkları yerlf'rdtn aldıklar1 bonser· 

vlıılerlyle h6snllbal varakalarını, mfllet mekıehl şabadetnıımele
rlnl ve askerlik vesikalarını alarak htaobulda tdarf'mfz haydar 
paşa cer başmOfettlşllğlne, alsancak atelyesl !!d liğlne "e diğer 
yerlerde bulunaufarm da Ankarı'da umumi zat itleri mftdfirlıl· 
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V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

OEUTSCl:IE LEV ANTE LlNtE 
"İSERLOBN,. vapuru halen 

limanımızda olup Anvere, Rot· 
terdoiD, Hamborg ve Bremen 
için yok almaktadır. 

"lONlı\,, vapuru 17 8 et. 
kAounda bekleniyor. Hamborg 
ve Anveraten ytık çıkaracaktır. 

• 18ERAKLE!,. vapuru 23 B. 
el kanonda bekleniyor, 27 b. el 
kanona kadar Anvers, Rotter· 
dam, Bamburg vo Bremen için 

yok alacakhr. 
AMFRIKAN ExPOT LİNES 
"Exı\RCB,, vapuru 15 b. el 

k4ouuda bekleniyor Boston, 

Norfolk ve Nevyork lçlo yok 
alacaktır. 

11ExAMELlA,, vrporo 17 B. 
el kAnunda bekleniyor, Nor· 
folk Ye Nevyork itin yük 
alacaktır. 

"RxCHANGE,, vapuru 22 B 
el kAoundı bekleniyor, Nor· 

folk ve Nevyork için yük ala · 
cakhr. 

"ExlLON A,, yap uru 26 b el 
kAounda bekleniyor, Nevyork 
için yftk alacaktır. 

ARMEMENT H. SCBULDT 
HAMBUG 

11NORBURG,. vapuru 30 8. 
el kAounda beklflnlyor. Anvers, 

Rotterdam ve Hamburg için 
yok alacaktır. 
DEN NORSKE MİDDELHA V. 

SLİNJE (D S. A S. SPANS· 

KELİNJEN) OSLO 
0 BOSPHORUS., vapuru 16 

Bel klnundı bekleniyor, Dleppe 
ve Norveç Umıolırma y1lk 
alacaktır. 

JOBNSTON V ARREN 

LINES.LIVERPOL 

"JESSMORE,. vapuru 14. B. 
el kAounda bekleniyor, Llver· 
pnl ve Anverıten yftk çıkarıp 
Burgas ve Köstence için yük 
alacaktır. 

Olivier ve Şüre
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
Londra Hattı 

~GRODNO,, vapuru 20 ilk 
Ununda Londra, Hol ve An· 

Tersten gelip ttthllyede boluna· 
cak ve ayni zamanda Londra 
ve Bul için yfik alacaklar. 

Llverpool Hattı 

"FLAMINIAN" vapura 20 
ilk kAnunda Llverpol ve Snn· 
eeadan gelip tahliyede buluna 
caktır. 

"~,LAMNAN,, voparu 27 ilk 
kAnunda ~tlip Ltverpol ve 

Glaegoy için vok alacaktır. 

DEUTSCHE LEV.\ 'TE· LlNJE 
l\1ILOS vapuru 16 ilk k4 

nonda Bamburg vr. Bremen· 
deıı gelip tobllyede buluna· 

cıktır. 

Y eui ç•kaıı çiJ tc ispiralli 
MET ALLUiU Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lcımbular cmsallt>rinc 1lisbeıerı yihde 

20 dolıa az sarf İJatlıdırlar. Bunu ay sonun· 
d<J ödeyeceğirıiz ilk fC1tura ile lwlayca C1nlr
yucah.sımz. 

Mehmed evfik 
Elektfrlk:, telefon malzeme deposu ve 

Slemens f abtlkaları mfime tll 

PtJştemalcılar 77 • 79 Telefon 3332 

F.ratelli Sperco \' apur Acenta 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

.. HERMES,, vapuru 8 2 inci 

kanonda beklenmekte olup yü· 
kt1nt1 tabliye ettlktf'n sonra 

Borgas, Varna ve Klıetence lf. 
manları için yfik alacaktşr. 

"0RESTES,, 16· l inci kıi· 

nanda geJlp 20 1 inci k4ounda 
An vere, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamborg limanları için 

yük alacaktır. 

SV ENSKA ORIENT LlNIEN 

"GOTLAND.. mot6rt1 Uma· 
oımızda olup Rotterdam, Ham· 
fiorh, Danimarka ve Baltık 

llmenlan için yük alacaktır. 

"ERLAND,, motörıl 14 1 
inci kAnonda beklenmekte 
olup Uotterdam, Hamburg, 

Danimarka ve Baltık Umanları 

için yok alacaktır. 
~ERVİCI!: MARITlM ROUMAIN 

"PELEŞ,, vapuru 1 · 1 inci 

kdounda gelip 19·1 
nonda Malta, Ceneva, 
ve Barselooaya hareket 
cektlr. Yolca ve yok ah 

NIPPON YUSSEN KAI 
"TOYOBASBI"~ vapur 

1 fncl kdounda beklen 
olup yilkftnQ tahliyeden 

ra on dokuz birinci kA 
Y okuhama, Osaka ve Ş 
Mojl limanları lçlo yü 

caktır. 

İlAndakl geliş gldlo tat 

ı., navlunlardakf değişik 

den acente mes'uliyet 
etmez. 

Fazla tafelllt için 

Kordon'da Tahmil ve 
hl nası arkasında Fratelll 

vapur acenıahğma 

edilmesi rJca oloour· 

Tele. 200!İ · 2005 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğün 
811lçova yınıklık mevklfnde 8 dekar 390 metre tarla 
Turan iskele caddesinde 2 eski 23 l taj No. lı kahvehane· 
nlo 96 da (89) hl11sesl. 

Yol bedesteninde servili handı 55,20 No. h oda 

K adrlye mahallesinin mesçlt soka~ıoda 108 No. lı ev 
Bornava havuzbaşında 16 eski 16 taj No. lı ev 

Yukarıda yazılı emvalin bedelleri peşin veya ikinci 

mılbadll bonosu He ödenmek Oıere mülkiyetleri 19,12,9 
ıembe gilnQ saat 14 te satılmak üzere arttırmaya konul 

Alıcıların o saatte Milli emlAk mcıdnrlyetlne 

ları. 5 15 3 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu il 
Met. Mv. sat. al. ko. re. den: 

1 - İzmir Mat. Mv. kıt'atının (80400) kilo makarna 
kapalı zarf ueullle ekslltmlye konmuştur. 

2 ihalesi 18 ·I. inci kaoun· 935 çarşamba gO 

15,30 da İzmlr'de kışlada Mst. Mv. satın alma 
yonunda yapaJacaktu. 

3 Makarnanın tahmin edilen mecmu tutarı (18492) 
4: Beher kilo makarna lçlo ~irmi uç koraı f lat 

edilmiştir. 

5 Teminatı muvakkate akçesi bin üçyiiz seksen 
doksan kuruıtur. 

6 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

7 İstekliler Ticaret odasında kayıdh olduklarına 
alka gö8termek mecburiyetindedirler. 

8 Eksiltmeye iştirak edecekler 24.90 eayıh arhrm 

ıılltme kanonunun 2 ve 3 O.pcü maddelerinde 
namesinde yazıh veelkalarlle teminatı muvıkk 

buzlarını ve mtlhürlü teklif mektuplarını ihale 

en az bit saat evvel komisyona vermiş boluna 
30 5 10 

Met. Mv. ııat. al. ko. re. den: 
1 İzmir Mst. Mv. kıt'atının 59200 kilo pirinç 

kapalı zarf osoltle mfi.oakaaayı konmuştur. 
2 İhalesi 18 ·ı. inci k4nuu· 935 çarşamba ğünQ 

altıda İzmlr'de kıtlada Müstahkem mev 

alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 Pirincin tahmin edilen mecmu tutarı 124.32 il 
4 lleher kilo plrloç tçfo yirmi bir kuruş 

edil mlştlr. 

5 Teminatı movakkate akçesi 932 Ura kırk kor 
6 Şartnamesi her gün komisyonda göriUeblllr. 

7 İ8teklller Ttcııret odasında kayıdh olduklarına d 
göııtermek mecburiyetindedirler. 

8 Ek illmi ye !ştlrok edecekler 2490 eayıh artır 

silme koounuııun iki \e üı;ilncfi nınddelerind 

namesinde yazıla veslkaJarlle teminatı mavak 

hozl rını veya bonka mektuplarını ve mObOr 
m~ktuplarını ihale s1111tlnd;>n en az bfr saat evv 

yona vermiş buluoaı:aklı.rdır. 38()4: 30 5 



Kömürünüzü Sabırsızlıkla Tarihi Bek'eneri Snrpriz 

• 
Edvar Conson 
Ha1efinden Alınız 

lliramiyeli Satı 
BA LADI 

ikinci Kordon No. 88 Ticaret Odası Karşısında 

Türk Antrasıtn 
Semn Kolk Sümer Bank 
OngöOöz Kolk 

ongnonz Antrasntn 

Varın Maooar Pazar 
Yozlerce Liralık Eşyayı Para Vermeden Alahili 

En Ucuz Fiat. 
Ramazauda alışve
riş edenlere birer 
kupon verilecek 
her ay sonunda, 
aydan bir gfln seçi· 
lecek, o gtıu mal 
almış olanların ku
ponlarında yazdı 
paranın yllzde ytl· 
zfl nisbetinde bead· 
va mal verilecektir 

TASARRUF HAFTAS 
Münasebetnıe Vapola 
olo 10 Iskonto Dle bl 
Dikte istifade ediniz. 

~ 

·*-1 

K~A ., 

Mocellit Ali Riza 1 

Yeni kuaf lar çarfııı No. :J4 

Muallim Doktor ,. ..... "' 
~ ~-·.· 

n.// ~ ~1<ijruf ~ ~tıU ~ A. Hulftsi Alata~ 
iç baatıhklar. mltehM1111 

·,_, a--.-p-CJ_a_l_.Ô_A_N_~-A-~--ı] 
ı 

Şamlı sokak No. 20 
Telefon 2180 

Tornacı ~lınacaktır Dr. Operatör Arif Y urcu 
keri Fabrıkalar Umum Merkez Hastanesi Operatörll 

üdürlüğünden: 
Baıtalar1aı ber gGn 15· 18 e kadar lldnel Beyler aobğı Tlrk 
mDnyede Mloao kartında 7 8 N la muayenehuedade kabul 
eder. Telefon 83!13 

l"ıkkale fabrikaları lçla ıoraacı altnacakt•r. Bunlardan Ietan. 

buloaanlarıa Zeyttnburao fabrtta1ındı, lzmtrd.,kllerln Izmir Vakıflar DirektörlOğOoden: 
1 ha etinde Anbra Ye channdaldlerln de merkes 

1 
~:::.::~~tl~nları 'yıpılıcakhr. Kendilerine gl•eunler Çerçi otla hanında 7 ,18 No. lı Ye aeneU.lne 40 Ura kin ko· 
l"ıbları kendilerine ılt olmık laere hemen Kmkkaleye gide· nın oda on ~ftn için açık arttırmaya çakar1lmıttır. Ibaleal 21,12 
r • 935 cumuteıl glal aut 1 l dedir. lıtekll olanlar1n EYkaf dl· 
klllerln lıtldaları ile doAruca yok.arada ıdl1rı yHıla fahri · rekt6rl01Dae mGncaıtlan ilin olunur. 11 15 21 3964 

mlncaatları. 1 O 1 S 
26 25 36 4 9 14 3946 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllUllllll 

urgntlu Uraymdan: 1 Dr. Zekii Tarakçı 1 
1 d 1 ıl •n'I ye bitin eY•fı n 8000 tin ma· !!!!B! 

amee n e c D ' dl 1 ti l 5 • D bil• Mil h ;;;;;;;; en bedelli H bedellaln aarett te yeı .. , arı YUI 1 Hazos s Merkez hastanesı a ıye te 888181 1 
sarf uaolO ile •çak eblltmlye konalmaıtar.== =- İkinci Beyler ıolı::ağı Tlrk mbayede ıalona ltthallnde 5_ 

l L ı ... ·nbul . bmlı Ye Targatla Unyların 1 L-~-ame er Aaaıan · - 0 § auman 45, Hatalarını öğleden eoan 15 den 8 e allU9r § 
. lbıl11 ••n• 30,12,986 purteal ••t_ 16 dır. gln •e -

"u u de - f>O d 600 llrabk § kabul eder. TELEFON: 3806 5i 
"•dar teklif mektu:lan llelD:: :ktup'ı:,. ı: Tarptlada İillllllllllllllllfllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllftllllllllllllllllllll• 
)~ ::::~e:~!: !~0n:.•t~~= illa olunur. 10 ıs 20 25 3950 Çırpı Zirai Kredi K~operatifinden: 
IHHlllllUlllll~ Doktor ~IHllllllllllllllllllUllll 428 No. la Çırpı sini kredi kooperatifi ambarında mncat · ı T § 195186 kilo pamuk kosağı yedi m6uyede kalmeelae takılm 

A Kema onay a ıuretlle n açık mtlAyede uıulO ile .. b .. çıbnlmıfbr. 
• § Tallpl"r şartnameyi çırpıda koopu•tlf blna11ndan, Bayındırda 

riyolog ve bulfllık, salgın haaıalılclar muıalıassuı § ziraat bankasmdan ögrea~blllrler. Mektap!a lateacll~I takdirde 
a......ı....e il&a ODU bqaaındaki dibek tokat bapada 30 MJ'l9 = bildi lll SJ • d bab 1 8 du ...... _ ••• 6 • bdar = adreılerlne r r. 
•• maayeaelauaeua e .. ... .....-- = . 90 .1. 

kabal eder. 55 Munkkal teminat beher mClısayede kalmeaı için 2 llnwr. 
llencut ed• Jıuaalan y•,W...•ı lhımplen uir tahllUt "§ lbıle 16 12 935 p•Hrteal gGnl ••l 14 de Ç1rpıda koopera· 

opik muayeneleri ile vere~li baıtalara yapılmuına c:eYu gö- =: 

lzmir Defterdarlığından: 
lıml iti llHkll 

Blleyln atçı kemenbıcMtlell 

Remsi Ye malik hamam mOateclrl 
ldrlı •e tlrekAıı h .. p 
Ahmet rlfat M 

Plyer pere incir tlccarı 
Adem ban Ye otomobil 

P"J'· 
Salih otla h61eyln otel mlıteclrl 
fehml. 

.. 
• 
M 

dada aokak 
batdarak 

.. mb aobk 

Cl••nl radoYlç gHete bayii baUm ap 
Etem fırıacı remsi 

.. .. .. 

Sefer oııu DQmaa imam baaı kah· kemeralb cadclell 

Cemal 
Aıım morlnof 
Elmu oııu 
ı6leyman. 

Yeelil. 
, ..... nde teYI lk ceuyir lıaaı 
~tapea baU• 111• 
yanya oteli batdank c:Hdeel 

Ali nari kabwecl tnmYay 
u .. a tabiin pffu zade ote· cenylr ban 
.ereeelerl. llade anbt. 
Tabir nde rlu yıldı• çay muuı b6kdmet eaddell 
A•ukat ma.affak bacı •dollah .. 
url. bam. 
NeYSat narı seke· doktor mlbendlı yemlt çarp11 
riya aade. 
Kuam Ye lalim 
kollektlf tlrkeıl. 
lbnhlm badi n 

komiayonca ceuytr baa 

aU ıuaYI. 
lbnblm rulm 

tltln n mlıklnt blktlmet caddeli 
ba7U. 
putacı .. 

AU molla nde bırduateı manlNt 
bfteeyla b6ıal. • 
Mehmet aorl kara yemlfçl 16 

Apbey Hde ah· l6tla tloean meyftter plrlmç 
met ce•deı. baı. 

Y o karada lılmlert yualı mlkellef lerla 9Sl lak• yı 
melltı tlcarlyelerl aeılceabat g6tterlr .......,. _..,. 
nrmlı oldaAa k .... ç beyaaaamelerlnla 1111...... 1a,t. 
bit lçla mu.ddak de~erleıl lsert.de tetkikat yapal• 
kendileri anmllldf ite de ter~ demet te .. 'at d•lt 
bateblle defteıleıl tetkik edlle ....... r. KD-- 41 iM 
dell maelblace delteılertal ibra• e&m•cllk..,. takdıde W 
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Italya Gazeteleri, 
Afrika' da ki 

Korku ne Bugünkü 
Menfeatleı·ini 

Buhranı Hal 
Tanımak Lazımdır, 

Ic;in, Italya'nın 

Diyorlar. 
Rom•, J 4 (Radyo) - Nec•· 

şl'oln mohalefeıioe devamda 

ıerar etliği takdirde Ulul!lar 
eoayeteıl, kendtelni barbın de 
nmmı mnclb olmakla itham 
edeceği söylenmektedir. 

Rom•, U (Radyo) - Cfyor· 
nıle hılya gazeteıl, l'ranıııız lo· 
glllz lekllf 1 hokkınd• yazdığı 

bir bentle: 

"Birkaç ~ftndeobl"rl iki türlü 
tezabilrat nazarı dikkate çarp 
maktadır. Blrlncfıl: Fraoaız 

lngtllz tl'kltfloln nikbinlik ih· 
dae tıUiğl, ikincisi de zecri ltıd 

birlerin tl'tdlrll lill'.umo kanaa· 
ııdır. 

"halyan'lara gelinci': Bu iki 
noktaloazar fezahftrll hakluodıa 

bfroey e07Uyecek değiliz; 'ltaly• 

cenbını •erdiği .. Lıt her iki 

elbete de cevap •ermle •e bo 
boeosta na11l hareket edeceğini 

blldlrmlı olacakt1r . ., 

Popolo D'ltall• gazeteel: 
0Bıla çok mnhlm . h4dleeleı 

~eçmekte ve hazırl•nmakt•, bo 

da cihan ef k4rıomomlyeıılnlo 

Onftoden kaçmam•ktadu. 
•·Londradakl deniz konfe. 

ranıu, Anglo · Sakıoa ırkına 

mtnıub de•letlerln mGenıt Is 
tcmemelerl h11eblle Japon mo 
rabhaeınlD ıuuı yaıandeo ba 

1ftk bir mGokGlitlı karoılaımıo 
demektir. 

Japonlar tarafından Caacug 

me•kttnln ılddetll bir harpten 

ıoora zaptedllmeıl Uloal•r ıoe 

yeteefnde hiçbir hayret oy•n · 

dırmamıt, hatta ıOkdtlı kartı 

laomııttr. 

Japonya Uludu ıoıyeteılnden 
çekUdlktea ıonra, men af ilolıı 
lcab ettirdiği herb.ugl bir ba. 

rekeue, hiçbir ciheti naz.rı 

itibara almamaktadır. 

Uluılar ıoıyeteılol İl•lya •e 

Almany• hll4 tanımaktadırlar. 

Fıkıt İtalya da bu boıoıtı ka· 
ıarını •ermek Gzeıedlr. 

cltılya bogOo letedtlderlnl 

Habeıletan'd•n ordoeo ile almış 
bir mnklde balnomıkta Ye 

ancak h•ldarının ıınınmaeını 

beklemektedir. 

== ::::: 

----= 

İt al J<lll ku tTetleri cebhedc gidiyor 
" «Cenevre, şu ıır•larda bü ve Franıız sefiri M. Govar ile 

kom ıdren korkunç buhranı loglllz Fuoeız teklif 1 eırafıncJa 
hıl için halya'om Amerika uzoo bir mtll&kat yapmıştır. 

daki menaf llot tantmalıdır. " Jyi haber alan mebafil, Ha. 

Demektedir. btşlıt•nao muhalefetine devam 

Roma 4 (Radyo) - Clbutl ettiği kaoaetlodedlr. Adlı Aha 
den blldlrlllyor. badıo bUdlrUdl~lne göre, hırb 

Barar'dao gelen hab~rlere az zaman içinde tekru bıtşlı· 
göre Necaşl Dag•bnr m6etah· yacak ve ltaly.u 111kulerl Ha· 
kem meykllnln Ye Buar yola beş topraklarında bolı ndoğo 
nan azami bir surette tahkimi mGdetçe devam edecektir. 

emrini •ermiştir. Papazlar bırakıldı: 

Roma 4' (Radyo) - Hsbe· Clbotl 14 (Radyo) - TM 
ı,fıt.am fngllh~ Fransız teklif ini ldf edllmlş olan haly•n papaz 
ademi kabala tahakkuk et- ları ~erbeet bırakılmu~ ve hep l 

tiğl takdirde, ltalya htlkftmetl boray• gelmiotir. 

Afrlka'ya çok bOyilk bir ordu Avrupalılar miişkil va:iyette imiş 

eeykcdecekılr. loglllz : gazetele · 'Roma 14 (Radyo) - Adi~ 
rlnlo nı-erlyatına cenb nren Ababa'd•kl Anupa'lıların m6ş· 

ltalyan gazeteleri: kil mevkide bolondoklarını n 

.. ltalya•oın doğu oarktald Bıbeı•te1ln ecnebilere karoı 

konetlerl, Bahttlıilan'ıu ş!m elddetll bir bu!omet beıledik 
diki konetlerlnln ancak ftçte lerlol İtalyan gazeteleri yazı· 
blrlddlr. iyi menabiln temin yor. Ayni gazeteler, Babf'o'lerlo 

ettiğine gOre Babetlstao'da hilen erzak ııkınheı çelulkleriol bll 

bir milyon asker nrdar; bazı diriyorlar. 

A nopı devletleri t.rafından lıalj•an Notası: 
fnkallde surette ıillblandırıl Roma, 14 .(Ra~yo) - Bab~t 

makta •e Avrupalı 1abltler ta· htllnlmetfaln, Deeele'nlo Uluslar 
rafından idare olonmakt•dır . ., kurumuna vermlt olduğu pro 

• demektf'dlr. teeto notaaın• mukabil İtalya 
Romı l4ı (Radyo) - Adlı n0.lu1metl de bir nota vermiı 

Ababadan blldldllyo: •e elltbeız hiçbir eehrlo, İtalyan 
Illbeı hariciye bakanı M. tayyarel.,rl tuafındao bombu· 

Herol, İnglllz ıef lrl Slr Bartun dımao edilmediğini hlldfrmlttlr. 

haly• hü .. umetl, bu notaaın · 

da, Deııle'o!n müııabktm bir 

mevki olduğunu iddia etmek· 

lt-df r. 
Abımı llnbe~lere. l'('rİIPm e::miş 

Roma 14 (Radyo} - (J ur· 
oale O'tlalya) gueteal, Ak· 
eom'on Dabl'olue verilmeaioln 

~hiçbir zaman kabul edtlmlye · 

ce!iot "" Jralya'oın bu şt-hrl 

asla bırakoııyacağını yıazrnak· 

tadır. 

ltalva ' 11111 rf.l'tdn: 

Homa, 1 l (Radyo) - ltelya 
bük umeıt, bu ayın ı 8 zinden 

~vvtl ınlh notaem11 cevap vn

mlyecektlr. Zira bu teklif ı~rı 

müzakere etmek tçto faeid bü· 

yük kurultayı da toplao•caktır. 

llabeş ordıısmu.ia en uzun 
boylu neferlerden biri 

Cevabi ootaoıo, 18-19 ıkoamı 
Ceoenc'ye verllmlo boluomııu 

muhtemeldir. 

Beya:: kitab: 
Londr•, 14 (Radyo) - logl'lz 

hllkumetl, logtltere'nln Roma 
eef iri ile ltılya hnkumetl ara 

sında ve B•heo bQk.umetl ile 

logllterenlo Adla Ab•ba sef iri 
beyninde cerey•n eden konuş . 

m•lara dair bir beyH khab 
o eeretmlştlr. 

Ceblıeşı• p.i dt'ft 

/\ 0111 Ci rmıo lJürıii) or: 

RoroH, 1 l (A.A} - Mns o 
lln•'nln d11wadı, ltalyao uçak 

filolarından blrhıto kumandanı 
ulan K ont Clyano ltılya 'y• 
dönmek üzerı- Mmnvadan 

vapura btomlştlr. 

leıanbul 14 (A A) - Bolh 
y• h0kt1metl; İtalya aleyhinde 
ztcri tedbirlere lotfrAk etmiştir. 

Adle Ababa, 1 i (Radyo) -
Habeş'ler; İngiliz Franıaı eulh 
telı.Jlf le-rlnin ~lllletlı>r ceu.,lyell 

tar.tıorlın kabul e dilmtyece~I 

kaoaatındadıılı.r. Ouun l~in 

harb uzlyetlerlol değl~tlrme 

mek niyetindedirler. Habev' • 

lerln şlmdlllk barb plAnlım; 

büytık halyen kunellerlol ears 

mık ve oıoartmak için bu 
kuvvetlerin arkaluına akmak, 

çabuk lleılemelerlne mani ol 

m•k ve olmdlğloe nazaran daha 
kuvveıll bir eekllde ellablan• 

rak harbi yağmur menlmloe 
kadar oıaımaktır. Uzl•şma mft 
zakerelerl geri kahrea halyın' 
lar; Babeo'lerlo bu planlarını 
bildikleri için bfiyilk bir ordu 

Ue acele harekete geçtct":klerdtr. 

ltalyanlara bir baskın: 
• 

Adlı Ababa 14 (Radyo) 
Dcı)ıle cebbeelnde kunetli bir 

Habeş roQfrenei btıyok bir 

gece b.akını tertlb ederek hal · 

yanları geri çekUmeğe mecbur 

etmiştir. Bu baekıod• 65 Ital 

yan askeri olmOttOr. Uabeo 

Jlubt•ş süvarileri 

lt>rd~n oe kadr zoyıat n 

haber vnllmeml~tlr. 

Somali cebheııılnde sil 

vudır. Bu cebhede l 

tanarelcrl keelf uçuşları 
mı~ler fakat bomba at 
lardır. 

imparator ve petrol me. 

Adlı Ababe 14 (Rady 
Necaol; lnglllz Fraoeız sol 

Jlf lerf hakkında komand 

uzan ozad1ya görOşmOştü 

he Dl er; teklifte Habetlata 
zlelolo milblm bir kı 

İtalyı'yı verUmek isten 
hayret etmektedirler. 

Amerikan petrol kom 

lan namına M. Polson ı 

ile IJuate•ye ~ltm•etlr. 1 
torla görfişecck Vfl eonr 

rol kampanyaları İtalya' 

rol nrillp •erllmemeal 

da bir kara: •ereceklf'r 

Roma, l •t (Radyo) 
re Jmf ğ çeuıalere gör 
teklif lerlne ltalya'nıo v 

cevab ayrn 18 inde topl 

olan kooeeye yeılıth il 
Buna dair İlalya res 
tebliğ neşredec:aktlr. lıa 

tebliği neşr~tmeden logll 
Franeadao mfttemmlm 
letl]ecekllr . 

Laval Paris 
Parh, 14 (R•dyo) 

PJyer Lnıl, bu 11k~ım 

dOnmOıtOr. 
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tzmh •uıerln ıtmdlye ltadar gôrmedtlderl gdze ilkte bir eaheeer, r evyork Mttropolitao operaeımnlbiUQo kadroıunoo letfraklle 

ve bu operanm bıo mugaoolyesl olan bllldr eesll göı:el yıldtz 

G A( MOOR~ 

İle be111 perdenin çok enlleo bOyftk san'ıtk:Ara 

UI ~ 1 ( \ ı 1 T 
Tarafından temsil edilen bu san'at harikasında heyecanlı bir mevzu ile 

beraber Karmen'deo •Lamour est enfaot ele Boheme> ile Traviat'dan 
Biriodiei vc MADAM BUTTEHFLY'iıı 3 iincü ve •1 üncü perdeleri 

T yy AR 1 A 1) ne 
AYUICA: FOKS "DÜNYA HABERLER1w 

Mlkl Klng Kong ile M•klne Adamın Bolu Mıçı 
SEANS SAATLERI - Bergün 16-17-19-21,15 Cumarttsl 

l 3-15 talebe ııeaneı, Pazar l ;j de llhe ıe•nıı. 
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