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Olini ne istiyor, Mussoliniye neler teklif olunuyor. Pravda gazetesine göre Mussolini 
§ tekliflerirti tetkik i~in ü~ haftal1k bir mütareke istiyor. Bu müddet zarf1nda zecri 
dbirlerin de tatbik olunmamas1n1 dileyor - Japonya silahlanmada müsavat istiyor 

'k11sd 
hakemesi 
l1yor 

-kara (Özel)- Atatürke 
1 
bir suikasd tevcih et
isternekle su~lu o!anlar 
11ldaki adliye tahkikah 
~lenrn1ftir. Müstantik, 
ar1n Agucezaca muha-

tdilmelerini karadat
~lir. Muhakeme, iki gü

dar Ankara Aguceza 
~lnesinde ba1hyacakhr. 
~ t!1 ~ E 

Uc haftalik mütareke , Misirda • 
.... ___ _ 

1 
Mussolini bar1§ §artlar1n1 tetkik etmek i~in Hükumetin yeniden ald1g1 baz1 

ü~ haftal1k mütareke teklif etmi§ tedbirlerle temin edi~di 
-------~---------...--- ·· ·~----~~-----~~----~ 

CENUBT A KANLI MUHAREBELER DEVAM EDIYOR 
Belgrad (Özel)- Paristen 

Radyo: 
de italyaya i~letmek üzere 
aynca 0 bir bölge tahsis edi
lecektir. 

4 -· Habe~istanm Amba
rik k1sm1 müstakil kalacak. 

----.....-- .... - ------c 
ÜNiVERSiTELERiN DURUMU 

Kahire 9 (A.A) - Talebe l lerin hapis cezasina mabktim 
tarafmdan yapilan nümayi~- edilmelerini kararla,hrm11hr. 
ler salahiyetdar bakanlarla Bugün Kahirede sükün hü-
polis otoriteleri arasmda ya- küm sürmektedir. Bir ihtiyat 
p1lan bir toplanbda siläh tedbiri olarr.k Kizeb üniver-
istimal elmek hususunda 

site!it ile Kahire aras1ndaki polise konulan yasag10 kal-
dmlmasi kararla§br1lm1,br. bütün nakil vaa1talan dur-

Buradaki ltalyan büyük 
el~isi ile Bay Lava} arasm
da yap1lan konu1mada el~i 
ltalyanm bar1' 1artlarm1 ted
kik etmek üzere ü~ hafta'1k 
bir mütarekeyi kabul ede
cegini ve bu müddet zar
fmda petrol ambargosu da 
dahil oldugu halde zorlama 
tedbirlerinin tatbik edilme
mesini ,art koyacagm1 söy
lemi§tir. 

ve hududu takib ederek uzun 
bir par~amn ftalyaya veril
mesi, Harrar ve Anos~ gibi 
isläm emirliklerinin italyaya 
terki, Ogadenle Eritre ara
smda ilgi peyda olmak i~in 

1 
ltalyanlar §U noktada bilqassa 
1srar gösteriyorlar. Ayni za
manda italyanJar Bale, Bora 
ve Kafre 1llerinide istiyorlar. 
Bu soo viläyet Sudadm hu
dudu oldugundan f ngiltere 
bunun Habe~ten aynlmasma 
razi olm1yacakt1r. 

Adis-Ababa 9 (Royter) -
Son günlerde cenub cephe
sind~ Dolonun §imalinde Ras 
Desta ordusu ile külliyetli 
yerli ltalyan kuvvetleri ara
s1nda bütün gün devam eden 
§iddetli bir muharebe olmu1-

Toplanh bundan ba~ka gös- durulmuJtur. Üniversiteler 

1 

terilere iJtirak eden kimse- §imdilik kapah bulunacakbr. 

S~C•l SSC•ll•fS 

iT AL Y ANLARIN BARI$ 
$ARTLARI 

Londra - Havas ajansm
dan: 

Mancester Gardiya gaze· 
tesi ltalyanm ban§ konu,ma
sma giri§ecegi 1artlan tahlil 
ediyor. Bu §artlarda §UD· 

alrdir: 
Eritre ve Ogaden tarafma 

~ ~ ~ s 

iT AL Y A Y A GÖSTERILEN 
BARI$ $ARTLARI 

1 - K1z1ldeniz üzerinde 
Habe§istana serbest bir li
man verilecektir. 

2 - Tigre bölgesinin en 
büyük k1sm1 ltalyaya bag1,
lanacakhr. 

tur. Habe~f er iki tank ele 
ge~irdiler. Mubarebe sonun" 
da Habe1lerden 600, ltalyan · 

1/zmir zabitasina 
lardan 700 ki§i ölü va yarah 
vard1r: 

Roma 9 (Radyo) - Res- , 
mig bir bildirige göre ltal
yan u~aklan bugün Dessie
nin 1imalindeki bir kamp1 
bom bard1man etmi1lerdir. 

::U:U: PA - -
Motör ve Motosiklet Al1nd1 

Emniyet müdürü F evzi 1 
Akkur'un bugünlerde §ehri-

Bunlardan birincisini, bir 
deniz motörü te~kil etmek
tedir. Motör, lstanbul'da 1a
bn ahnm1~br. Motör, 1imdi 
ltanbul'da bulunmaktadir. 
Hattä ad1ntn Y dd1nm kon
mas1 da muhtemeldir. 

'flgiliz Zirhlilari 

3 - ltalya, Habe§istanm 
cenub k1sminda Ogadeni 
ihtiva edecek olan geni§ bir 
toprak par~as1 alacakhr. Bun 
dan ba1ka Üiadenin garbin 

Koproni tayyareleri kuv
vetl i bir tahanüd mekezi 
üzerine u~mu,Iardtr. 

Habe§fer tayyarelere ate§ 
a~m1~lard1r. Bir italyan zabiti 
ö)mü,tür, 

Dün paras1 lzmirden iÖD

derilmittir. Bundan ba1ka, 
lzmir polisinin muhta~ oldu
gu bir hizmet otomobili de 

' 0000 -------- Mussolini 
Kimdir? l 

verilnii§tir. Bu otmobil, mii· 
dürlük evinde bulunacakbr. '" ~uikasta m1 ugrad1lar? 

~lld 
C> ra 9 (Radyo) - Roa-

•d z1rhhs1010 toplar1 r, „ 8 Ugramtthr. u esra-
~~ hädisenin sebebleri 
~ 11lrnaktad1r. Amirallik 
~~a 2ab1tas1ndan yard1m 
,
1
4lir. Hädisede bir kast 

~ ~~ tahmin olunmaktad1r. 
~ Q l elgraf gazetesi, Ro

•d z1rbhs1ndaki kaza-

nm mürettep oldugunv ve 
ayni zemanda Odeon admda 
bir denizalh gemisinde de 
kundak~1hk vak'as1 vukubul
dugunu yazmaktad1r. 

Londra 9 (Radyo)- Deyli 
telgraf gazetesi, 29 bin ton
luk f ngiliz Ruayal z1rhhsm
daki hadisenin müsebbiple-
rinin ara§!mld1g1, fakat bü
tün gemi tayfas1n1n bi~bir 

italyan ba§vekilinin ~o
cuklugundan, gen~liginden, 
en ac1 mahrumiyetlerle do
lu busdsig hayabndan, in
ktläb ve ihtilälciliginden, 
yeni bir ltalya yaratmak 
i~in yaphg1 mücadeleler
den bahis k1s1mlan yazd1k. 
Bir haftaya kadar bu mü
him ve siyasal tefrikam1z 
biteceginden yeni siyasal 
ve ulusal romamm1zm ne§ir 
ve tef rikasma ba§hyacagtz. 
Bu hafta zarfmda italyan 
ba§vekili Sinyor Mussolini
nin en ~ok güvendigi Fa
§izm hakkmda olduk~a 
önemli maliimat vermit 
olacagu„ 

,ey söylememege yemin etti
gini yaz1yor. 

Londra 9 (A.A) - Royal 
Oak zirhhsmda vukubulan 
kazanm bir kasd eseri oldu
gu hakkmda Plymomhea dö· 
nen rivaretleri deniz bakan
hg1 teyid etmektedir. 

Londra 9 (Radyo) -Royal 
Oak Zirhhsmda bir kontak 
neticesinde iki kiti ölmüttür. 

Bir mütecaviz 
Güzelyah tramvay cadde

sinde oturan mllddeiumumi 
muavini bav ~evkinin evine 
taarruz ve kendisini tehdid 
eden Hüseyin oglu Mustafa 
nm §UUrunda halel bulundu
gundan §Üpbe edilmi§ ve 
kendisi mü§ahede alhna 
ahnmi§br. 

FEYZI AKKOR 
mize danmesi beklenmekte
dir. Fevzi Akkor alakadar 
makamlarla yaphg1 temas-
larda izmir zab1tas1n1n baz1 
önemli ihtiya~larm1 temine 
muvaffak olmu~tur. 

•••••••••••••••••••• „ •••• „ .... „ ••• „.„„„ •••••• „ 
Almanyada lmotokarlar 

•. „ 

Almanyada hemen her dak1ka ba§tnda tren hareket etti
ren istasyonlar vard1r. Son zamanlarda masraft azaltmak i~in 
motokarlar i1letilmege ba~lanm11 bunun ~ok faydalar1 görül
müttür. 

Buna iläveten; müdilrlük
ler karakollar ara11nda ev• 

rak getirib götürmek ve diger 
bazi i~lerler görmek i~in iki 

motosiklette temin edilmittir. 
Motosikletler, Ankara genel 
direktörlügünden ahnm11br. 

-'"'4·-·· t 

Kuduzla 
Mücadele 

Kuduz köpekler tar afmdan 
1s1r1hp tedaviye muhta~ bu
lunan ve mülhakatta oturan 
halkm izmir kuduz hastane
sine meccenen gelip gitme-
leri ve tedavi edilmeJeri Na· 
fia vekäletmden viliyete 
bildirilmi§tir. 

Mekteplerde 
Alt1 gün tatil 

$ehrimizdeki ilk mektep
ler bayramm birinci günün· 
den 2 son Kinuna kadar 6 
gün tatil yapacaklard1r. Bu 
suretle y1lba11 tatili de ya· 
pdm11 olacakbr. 



Sahlfe 2 ( Hallun Seil ) 10 Birinci Kinun 

IKINCI K1SIM -12-

i~ Musolini kimdir? 
Durum 
Tehlikelidir 

Sofya (Özel) - Bu ba§hk 
alttnda Mir gazetesi bir ma
kale yazayor. 

"Tao" gazetesi AHRET CENNET CEHENNEM VAR MI 
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Mussolini ve Fa§izm 
neden muvaffak olmu§tu? 

F a,izim, muvaffakiyetini } hallerine, köylere giderek 
en ziyade Mussolininin az- kanb dersler veriyorlard1. 
mine ve hädiselerin müsaa- Hädiseler okadar ~ok idi 
adesine bor~ludur. halyan ki hükumet bunlarla mefgul 
Borjivasinin yeni nesli Ko- olmaktan ba§ka bir ~are 
münistlere karf• eserihayat bulamam1§h . 
göstermiyen hükümetin ac- Liberal f1rkalar1 kuvvti 
zinden ürktü; Fa§izime sal- icraiyenin yeni bir f1rkamn 
d1rd1. Hükiimeti idare eden kuvvetli ve azimkär ellerine 
ihtiyar rical bile Komünist- ge~mekte oldugunu gördük-
Jere galebe etmek gibi pek leri gün, Fa§istlerin Roma 
mü§kil bir i§i F a§istlerin s1r- üzerine yürüdükleri tarihten 
bna yükletmegi daha muva- bir ka~ hafta evvel Fa§izm 
f ik gördüler„ ile Danon~iyo arasmdaki ih

F§izmin muvaffakiyeti uzun 
bir zamanClanberi hazulan
mJ§ ve son dakikade zaif 
oldugu kadar kör bir hüku
metin hatalan üzerine tacil 
adilmi§tir. ~ilphesiz, eger 
fa§izm strf tahrib edici bir 
kuvvet olsayd1 ve Mussolioi 
gibi pek kuvvetli adamlar 
tarafmdan idare edilmeseydi 
bu kadar parlak bir muvaf
fayete nail olamazd1. 

Fakat ~u ciheti de nazar1 
dikkatten uzak tutmamahd1r 
ki, bu adamlar hükümeti 
elde etti\deri güne kadar 
muvaffak olacaklann1 herke
sin nazannda isbat edeme
mi§lerdi ve umumi efkir 
adeta bir sovki tabii ile fa
§izme gösterdigi itimad neti 
cede müell!m btr inkisri ha
yale tahavvül edebilirdi 

Dnon~iyu gibi fevkaläde 
zekä sahibleri bilo Romayo 

hücum edeceklerin k1ymet 
ve ehemmiyetlerini takdirde 
aldanm1§Jar idi. 

i§te, bütün bu izahat Fa
§izimin muvaffakiyetinde mü
said ahval ve §Craetin pek 
mühim bir mevki •tutdugunu 
isbat eder. 

Gazeteler ic .td ettikleri ye
ni serlevhalar altmda Komü
nistlerin hücumlarma. F a§i.!Jt· 
lerin mukabil hücumlarma 
dair her gün sütunlar dulusu 
tafsilät veriyorlard1. Kan o 
kadar mebzuliyet ile ak1yor
yordu ki abali harb1 umu· 
mide dü§man istiläsma nas1l 
boyun egmi§ ise bu harb da
hiliyede öyle boyun legmi§ 
idi. 
· Siläh sesleri eksik olm1-

yordu. Hatta tüfeklerle harb 
ediliyordu. Fa§istler Komü
nistler aleyhine "tedib sefer
Jeri„ ni alenen tertib ediyor· 
lard1. Müsellah Fa§istler ile 
dolu kamyonlar amele ma-

tiläf ve husumetten istifade 
etmek, son zamanda Fa~ist
lerin hareketlerini akim b1-
rakmak istediler. Sakat as
kerler cemiyeli -ki bu cemi
yet §eflerinin Liberallerin 
nüfuzu altmda bulunduklan 
zannediliyor- Danon~iyoya 

müracaat ederek Vitoriyo
veneto zaferinin dördünc~i 

y1ldönümü münasebetile Ro
mada icra edilecek büyük 
bir nümayi§e ba§kanhk et
mesini taleb ettiler. 

Sakat askerler cemiyeti
nin bu talebi biri Ciyolitinin 
mümessili, digeri bizzat Or
lando olmak iiz:ere iki poli
tikac1 tarafmdan da tekrar 
edildi. 

Danon~iyo Romaya gider
se eski partileri kendi etra
fanda toplayabilir ve Fakta 
kabinesinin yerine bir milli 
birlik kabinesi te1kil edebi
lirdi. Bu suretle Fa§izimin 
hükumeti ele ge~irebilmesine 
kat'i surette mümaneat edil
mi1 olurdu. 

Ayni zamanda Napolide 
F a1ist kongresi a~1lm11, Mus
solini partinin program1n1 bir 
nutuk 1eklinde okumu,, otuz 
bin Fa1ist Napoli sokaklar1-
da tutulmu1 idi. Danon~iyo 
ile müzakereler F a1istlerin 
alelacele hareket etmelerine 
sebeb oldu. Mussolini Pay
taht üzerine yörümek emrini 
vermekte arhk tereddüd et
medi. 

( Arkas1 var ) 

~·-
Dir Derece 

Soyet Rusyada yeni alet 
icad edildi. Zabita i§lerinde 
kuilamlan bu aled bir nevi 
tübdür. Bu tüb, sarho§luk 
su~u ile yakalanip tevkif edi
lenlerin agazlarma konuyor 
ve ne derecede sarho§ ol
duklar1 tesbit ediliyormu§. 

•s-..iiiiiiii--..._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•-._~~---~------iiiiiiii....,iiiooiiiiiiiiooiiiiiiiiii ... _...ioiiiiiioiilliii 

Öl~ü üzerine son sistem 
sihhi kann, mide, hamile, apan

disit, böbrek dü~künlügüne 

FENNi 
Korsalar 

\T 1\ R i s 
Ve Flebit i~in lästik ~orap
lar, kas1k baglar1, son moda 

Suben ve Tuvalet 

KORSALAR 
S. D. A§er 
23 Odun pazar 

Kantarcilar 

Ars1ulusal durum ~ok teh
Jikelidir dedikten sonra sö· 
zü italyan1n durumuna iler
letiyor ve diyorki: 

italya me1'um bir sava§ta• 
ehr. ltalyanm sayisi ve ulusal 
gelecegi bu sava1a bagbd1r. 
Bütün ~ah1mas1 uygunca bir 
neticeye varmakbr. Arbk 
ltalyada bütün Habe1istam 
fetetmek sevdalan sönmü1-
tür. Fakat hi~ olmazsa ulus
lar sosyetesinden Habe§ ol
m1yan yerliler hakkmda bir 
mandaterlik almak mümkün 
olsa italya uluslar sosyetesine 
kar11 ~1kmak ve N egüse sö· 
sünü ge~irmek i~in bir gali· 
biyet ister. 

Habe§ - italyan 
Sa va§1ndan A vusturya 

Kazand1 
Belgrad (Özel) Avosturya, 

Habet • halyan harbmdan do
lay1 büyük kazan~lara dal
ma§br. Bu senenin son alh 
aymda Avusturya italyaya 
83468 gental demir mamulab 
satm11br. Bu demir alh lu
~uk milyon 1ilio etmi§tir. 
Bundan ba,ka Avusturyanan 
ltalyaya verdigi her 1ey bu 
öl~üdedir. Bununla beraber 
Avustu1ya ticaret vekäleti 
ltalyanm döviz: nakliyatmda
ki ag1r muamelesi yüzünden 
ald1g1 §eyleri pek ge~ öde
digi i~in memnun degildir. 

Hukuk 
Gazetesinin 
11 in1. i sayis1 c;1kti 
Bu kiymetli eser Türk~e 

ve Frans1z~edir. Yurdumuzun 
en büyük hukuk bilgilerinin 
eserlerile süslüdür. Hukuk-
~ular1m1za tavsiye ederiz. 

Ne~riyat~lüdürüEtem adamlar1 ne divorlar? 
izzet ~lahkun1 (Obür dünvada ye- tadar. Fakat öbür düny•f' 

ld 1 o/ : b' d V 'l b' d ol•· 0 u ar mek. ivn1ek sevi~mek •r yer eg1; ar urum d 
A l. b' · hk d v ' ' rak kabul etmek zaruret· 

s iye arme ceza ma e- ogunnak, uyutnak kar§tsmda oldugumuzu uo11 

mesi Eminönü .kaymakam1 nastl olur? mamahyaz. 
Raif taraftndan "Tan„ gaze- C h 
tesi ne~riyat müdürü Etem Bu suallcrc ceva b e ennem 
lzzetle muharair Ali Naci veren bir prof esörün Günahs1zlarm öbür dünr:: 

da yüksek bir buruma, i 
aleyhine a~alan bakaret da- b" J J • • J dll' Ir ma {a es1n1 a an nahkärlar1n ise fena bir 
vas1 neticelendi. 1' (Tan) arkada~1011z bu ruma mazber 01malar111 6 Mahkeme hakaret su~unu l sebebi ~ok basittir. <;üok 
sabit görerek ceza kanunu- eze i ve ebedi n1esele- öbür bünya ile bizim diill' 

nun (480) inci maddesinin yi yine tazelen1i~ bu- yam1zda iyilik ve kötiil~r 
son f1krasma göre surlularm l fh 1 ar1'd1' 

T unuyor. Ahretin bu- me um an aynen c 
her ikisi de alh!jar ay hapse l lyilik edenlen yüksek ,art· 
ve yüzdr lira ag1r para ce· undugunu söyleyen lara, fenahk edenler de feO~ 
zasma mahkum etti. profesörün bu yaz1S1- §artlara tabi tutulmakt• 

Su~lalar ayrtca davac1ya ni a vnen aldiktan darlar. ki 
(500) lira da tazminat vere- Ayoi zamanda ahrette. 
ceklerdir. Cezalar tecil edil- sonra diger ili1n ve fena bayat §artlan, hepi~; 
mi§tir. Mahkeme, kararm1 f en adan1lanndan ah- zin bu dünyada ta§hah•

0 

ekseriyetle vermi!Qtir. · 1 l · ugra§mam1z läz1mgelen fe~„ 
-s rete 1nanan ar a inan- lrklarm öbiir dünyaya ak~ 

Dir Konsolos- n11yanlann fikir ve den ha§ka bir §ey degildit· 
mütalaa]ar1111 da bu Profesör Larkin'e nai•": hane Memuru ervah dünyasmda faaf • 
sütunlara nakil ve ik- cevval bir hayat vard1t· 

Hakk1ndaki l)a va 
lstanbulda bir yabanc1 kon 

solushane memurunun on ü~ 
ya§i~da Canan adh bir kazla 
bir evde, halvet halinde bu
Junmalr1, medeni kanun icab1 
olarak takibata lüzum gös· 
termi§tir. 

Kadm tevk1f edilmi§, ya
banc1 memur serbest b1rak1l
m1§hr. Müddeiumumilik bu 
memurun da tevkifini iste-
mi~tir. 

----'!llir __ _ 

Rabat 
Dir 
Memleket 

tibas edcccgiz.) Ölüm sadece et ve k•:. 
dünyas1ndan; ervak düny•'o •• 

Old ••kt oa seyahatten ibarettir. t· u en dünyaya ge~enler, ayoi §1d 
S lara täbi ve ayni zamall ~ onra... et ve kan dünyasmdan ge~ 

mic olacaklardan birbirioe lnsanlarm ölümden sonra 
da ya§ad1klarm1 iddia eder
ler. Ä§ag1 yokar1 bir tah
minle öbür dünyadaki hayat 
hayat hakkanda da kuvvetli 
inan~lar1m1z vard1r. Hele 
ahret ile dönya arasmdaki 
merhalenin ~ok k1sa oldu
gun a hi~ bi imizin §Üphesi 
yoktur. 

Bütün bunlan nas1I biliyo
ruz? Ya uykuda, yahut :da 
La§ka yollarla ahrete giden-

" ·-kar§I olan duruml!1n ~i~ 1 
dünyam1zda oldugu gabi dl 
dünyaya göre gene 01ad 
o)acakbr. lt 

Öbür dünyaya ait fenJer. 
- „ •. l . t . ett• ugra§an a 1m erm emm , 

lerioe göre aliret ile 01ill~ 
madi muhabere ve telll• 
temioi i~in timdiki mesai~ 
daha ziyade önem verlll' 
läz1md1r. Läboratuvarlar; r•' ,, 

Atlas Okyanusunun cenu- ler az m1dir? Esasen ölüler 

sathaneler kurulmah ve e ~ 
vah ile muhavere vas1tal• 
~ogalblmahdir. 

bundaki takam adalardan bi- diyan ile bizim dünya ara-
ii olan Tonga arazisi dün- smdaki muhavere vas1talar1 
yamn eo rahat ve eo mes'ud o kadar boldur ki bu med-
bir memleketi imi§. ingilte- yomlardan her an i~in isti- Ga yri 

( Arkas1 v•f) 

----'il~!r· ---
renin himavesi altmda olan fade kabildir. 

mühendis bu adamlan Salome Tubon Medyomlar ~ok hassas Mü badiller . \' 
isminde hir Krali~e idare mevcudiyetlerdir. Ahretten Ankara te~ebbüsleJ'l 

Dir 
Bir marif et daha 

buln1u~ 
Tokyo - Ni~ini§i gazete

sioin yazd1gma göre Nikos 
isminde bir Japon mühendisi 
(Elektro Makaetik) dalga
larla enerjiyi na!deden bir 
ke1ifte bulunmu§tur. Bu dal
galar vas1tasile ~ok az bir 
zamanda demir madenleri 
izabe edilebilmektedir. 

Norve~ 
On yedi senede 
!l44 Vapur yapnu~tir. 

Belgrad - Norve~ iktisad 
vekäletinin yapbg1 istitis~ik
lere göre bu hükümetin des
kählar1 son on yedi sene 
i~inde 944 tüccar vapuru 
yapm11br. 

Unubruyabm ki 
Zekit ve fitrelerimizi 

Tayyare kurumuoa vere
cegiz. Bu kuruma vermek
le onunla ortak olan K1-
zalay ve Y etimler kurum· 
larma da hizmet etmi§ 
olacagaz. 

ediyormu§. Yüze yakm kü- Y 

~ük adadan mürekkeb ara- bu medyomlar vasitasile ivi sonu~ verdi , 
alman haberlerden ba§ka "' 1.,11 zinin yekünu ancak bin kilo- Gayrimübadillerin An" , 

t t t l:imdi "ses„ ler bile ahnmak- bb'§ me ro u uyormu§. -r ya gönderdikleri mura . 
iklim gayet mükemmel tad1r. Bu sesler baz1lar1m1za lar Fmans Bakanhgile y•~. 

mi§. Üzermde ya~iy..an 30 bin dogrudao dogruya gelmek- tiklar1 tcmaslardan iyi ne 
insandan hi~biri fakir ve tedir. Fakat bunlar nadir celer alm1§lard1r. ~· 
muhta~ degilmi§. <;ünkü 16 §ab1slard1r. Selähiyettar bir kayn'n· 
ya§ma giren her vatanda§a Ölülerle dogrudan dogruya tan ögrenigimize göa e, lt~ 
muayyen bir miktar toprak bu sesler vas1tasile konu§an kumet §imdiye kadar c-andil' ~ 
verilir, vatanda§ bu toprag1 bir~ok älimler arasmda Ame~ bir milyon lirahg1 itfa e -
eker, bi ;er, kendini ve aile- rikah profesör Larkin, Al- mi§ olan bonolar tarna~~· 
sini onunla ge~indirirmi~. ö : manyah Zollner, ltalyah Er- kullamlmadik~a yenide~·di' 
dügü zaman tarla gene hü- oesto Bassano ve ingilterenin uo ihracma taraftar degi b'' 
kumete kahrm•§· ispirtizme üstatlarmdan Sir Bunuula beraber Finans. b~ 

Güne§in J§1g1 suretile, su Oliver Lodga bulunmaktadir. kanhg1 aläkadarlara yen• ,, 
hol oldug-u irio tarlalar rok nakid tevziahnda bulunll' t' 

T T Ahiretten ahnan "ses" leri 1 e 
mahsul verirmi§. Tongalar da y1 esas itibarile kabu 
fazla ~ah§maga hacet görme- bugün arhk älimler bir ha- mi§tir. . '' 

kikat olarak kabul etmekte- G · ·· b d'J' h ell den mes'ud ve bahtihar ya- ayramu a 1 ier ey of' 
§arlarmi§. dirler. Bundan ba§ka ahret- Adana ve Tarsusta bulu ~t# 

Eger hayata sade ekip ten haber veren bütün alim- fabrikalarla Zouguld• I' 
bi~ip ve yeyip i~ip uyumak- lerin, öbür dünya hakkmdaki gayramübadiJlere intikal ;,, 
tan ibaret sayayorlarsa §Üp- mütalealar1 birbirini tutmak- mi~ olan madenler tutart1;~ 
hesiz mes'uddurlar. Fakat ~~~ ••~~~~ lzmirde 1ahlm1§ olan e~ ~· 
onlar~~ da ~~§ka i~~iya~lar tt Cumhuriyeti ~ bedellerile birlikte gayr! be' 
ba§ gosterd1 1se tabu mah- ~ ~ badillere istihkaklara 1119 i( 
s~llerini _ satlp ihtiyaclarm1 ~ Gönülleri yakan hir ~ tinde dag1hlmas1m dilers' 
g1dermege ~ah~acaklar. Mah- ~ a~k ya pnlak . . . ~ lerdir. ~ 
sulleri kime satacaklar me- B „ .. h d' 'ht' ~ Hükiimetin yakmda blJ .t . ugunun a 1se ve 1 1- , k t ' 
selesmden ba§hyacak sonra ~ 1 b b ~ hakkrnda kat i bir ara ,e 

ya~ arma ceva veren u d e" 
onlara bütün medeni insan- . 1 b' k .. mas1 ve bayram an . .< 

. . . . ~ s1yasa romam ir a~ gu- ~ d II ktl '" 
larm gir1~bkler1 korkun~ sa- ~ ne kadar ( HALKIN SE- U geyri müba i ere na ,~ 
va§a sokacak ve rahatlan • SI ) . d k k • tevziatta bulunulmast p 

• m e o uyaca sm1z. • 
ka~acaktir. ~~~ ~•• Jiii:.t:&~ muhtemeldir. _../ 

Zenein olmak isterseniz ni S d t 
yaD!i(O biJetJerinizi mutJak8 QQ e kl·-~esr·n Jen ahmz. Corakka•n ka~akol k~ 

Y U 'j 11smda 354 H. Tabsm Ondt7 
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DOKTOR 1
1 

A. Kemal Tonay >+I 
Bakteriyolog ve bula~1k, salg1n ~ 1 

hastahklar mütehass1s1 
Basmahane istasyonu kar§tS1Ddaki Dibek sokak ba~m

da 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 
ak§am saat 6 ya kadar hastaJar1ru kabul eder. . 

Müracaat eden hastalara yapilmas1 läz1mgelen sair )+ l 
tahlilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- i„ 
lara yap1lmasina cevaz görülen Poomotoraks muayene· 
sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 

1 ~:,,:::\C)/:,,_~,,_~'Fi~~'AC:\C~~"l='+C'it~~* 

~Ürltuaz Bar1 
lzmirin yegäne lüks 

eglencc yeridir 

T 
E 

R 
z 

-M 
E z 
H E 

K 
1 

M 
E 
T 

Kemeralb 
Hükiimet 

Kar§ismda 

C Halkto Se11l ) 10 Birinci Kinun 

ECZACI ********bt:1c:1c:i::1c1:Jb\::1c~.1ct.1ct:tc*~r·1 
~ BU GUN : 

41< Tel. „ 
NORMA SHEARER - FREDERIC MARCH 

Y A 1 « CHARLES LAUGTON gibi 3 büyük y1ld1z1 

Simdiyekadar da I ~ asa mr. 
yap1laman11~tir 'i 

Bahar, Alhn damlasi, Emsalsiz bir güzellikte olan Frans1zca sözlü filminde 

Y · M h bb t · w • göreceksiniz asemm, u a e ~·~eg1, A yr1ca: 
Unutma beni, Senin i~in, •" t J Jd • En son dünya 
FuJ, Dalya, Mamulya isim- i( ramUD UrDa 8. havadisleri l 
lerile ya p1lir. -t( 
Benzer isin1li taklit- ~ SEANS SAATLARI 

lerini ahp bo~ para >+i Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. ~ 
Cumarb~si: 13,30 - 15 talebe matinesi. )f. 

vern1ey1n1z. j Pazar: 13 te ba§lar. „ )f. 
. ~ Ak§amlar1 sincmadan sonra her tarafa otobüs )+ 

• l +( ve tramvay vard1r. )+ 
eczanesi~~~~~~~~~~~~n~~~~~~~oo 

aze {ars Sü lerimiz Geldi 
M. Depo: S. erit ~if a 

M uhterem mü§terilerimfain Kars sütlerine gösterdikleri 
raibet üzerinc hu defa Kars Süt fabrikasmm filitreden 
gec'lli§ halis ve gay ~t nefis tereyaglan getirilmi§tir. 

Muhterem mü~terilerimizin sütlerden memnun olduklar1 
gibi yaglarm11zdan da memnun kalacaklari §Üphesizdir. 

1„ootan Ye oerakende sat1~ yerleri hükun1ct 
kars1s1nda 

~ 

• • sevim pastanesr 
~ekercilerde 12-14 No. larda 

• • 
~ekerci ALi GALIP n1üesseseleridir 

F abrikam1zda faaliyet ba§lad1. Y erli ~ulakisi Halkapmar ku 
ma~ile diki§ birlikte 1 provah 10 lira -- Nezaket Halka 
pmar 2 provah · tak1m 1 4 lira - Hereke, Karamürsel, J 

Kabadav1, Yüksel ve Billur 

Feshane \uma§larmdan kazmir 2 provah 21 lira, 3 provah • 
24 lirad1r. 

~--:.~ ~~~=~:;-"":"~~-:-=::;y, Arzu eden köylü ve §ehirli Bay ve Bayanlara son moda 

SIHHAl~IN l\UHVERI 
S1hhatin 1nihveri ne.5'edir inan 
Nc~'esiz havata z1ndand1r cihan 
Ne~'eyi bulur, bugün her insan 
« Yüksel» den «Billurn dan «l(abada y1» dan 

i§te bunun i~indir ki hayatm esas1 olan s1hhata ehemmi
yet verenler ne~elenmek i~in yalmz bu ü~ rak1y1 kullamrlar. 

- - 1 

lüks salon, mükemmel caz 
:d. llluzik. lstanbuldan celb 

den en muazzam ve muh-
~~~. bir varyete heyeti saat 

,,. ~'tl trden onikiye kadar nu-
f' äo akrobatik eksantriktir. 
p' ~ arda i~kiler son derece 
ti' cuzdur. 

~. l'ürkuvaz barma mtltlaka 
~· I ~tay1mz. «;ok memnun ka-

~Caks1mz. Müdüriyet 

~lt+] Agv izdadi•y)e ~.~i. üzerine tayyor, manto, palto ve pardüsüler en ehven ve 
~ t düzgün olara k dikilir. 

r+) V . d . . l [+: iiiiiiiiiioiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiooii'!'!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-._!!"!!!!'!!!..!!!!!!!!.!!""!"!'-~~ 
~t) C Illl COIZI JOZllla-· r+: 

'+! dan ycn1ek yin1ek ~·~ 

l
. . . ? ,+i , 1st1yorsan1z 't! 
t, Hi~ tereddüd etmeden t+t 

(+; Kemeraltmda Barut ham r·~ 
(+~ sokag1 kö§esinde f+, 

~ loka!a~!~~u!~~. ~ 
~~ ~~~~=;.:;..~: ':~..:""~ :.~ ..... "'=~~:~l 

c;'l ... 
~m· ~~~~~~~~~~~~~~Q,~~~~~~~r, ... ~ 1'~~~ ~~~~~~~~~~~~~„u~.~ ...... "'~~l~~~~„.., .... ..,~,~~ . ~ 
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· ~ TA YY ARE Sinemas1 T3~eJ1n ~ 
~ .. ~ 

• e 
1 BuGUN ~ 

I
S Sevimli Macar ' y1ld1z1 FRANZiSKA GAAL'in 'rok ~ 

begenilen ~ok alki§lanan fiJmi ~ 
~ 

~ 

i Kücük anne 1 
' 

~ 

~·~ 
, 

, 'le Karyoka motifleri il~ ih i§am~ temin edilen büyük ~ A S R J S f N E M A ~ 
b1r fantazt ~ 5 b" . "kA 935 t 'h' d . 'b ~ e• • ~ ~1~11 1nnc1 anun an m en ib aren bütün dünyaca ~~ 

A ~w 1 Yr1ca: Dahi bestekär Bizet'in hayah ve §aheseri olan ~ ~ tanmm1~ iki büyük film takdim ediyor 

K A R M E N ~ ~ Büyük Frans1z romanlar1 ~·r ) k• ~ 
~ ~-'II muharriri JUL KEARETI '='e US ID i 

„ Operasmdan se~ilmi§ olan nadide par~alar (musiki ~ · b'" ··k d'" 60 GON ~ 
llstadlan serisinden) FOKS dünya havadisleri "Türk~e ~ 1 mn tuyu unyaca ~ B 1 d I~ 
Söz ü ~ anmm1~ uz ar aras1n a \2i 

l „ 11~1 LEPETi Jacques T" k S ·· I" B" '"k 

1 
MfKl bütün tamnm1§ sinema ytld1zlarmm canh ·~ 

1 
. . 1. ur ~e Fi?lzmu uyu ~ . * 1s1m 1 romam 

, k"nkatörleri ~.-: Profesör SiMiTiN KU-

„ Bu filme mahsus seans saatlan ~ IJ y 8 VrUm TUB SEY AHATI fj 
t B liergun 14,30 - 16,15 - 18,40 - 21,5 ~ ~ 12 KISIM Buzlar aras1nda 1· 

m Cumartesi günleri: 12,30-14,30 talebe seanslar1chr. ~ [t! A·1 f • büyük n1acera 
;;J Pazar günü 12,30 da iläve seans1 vardir. ~ M 1 e ac1as1 9 KISIM p. 
~tt~~E~~fi~"~M~:~~~EE~ C•l~~~~~:~~-~~~l 

jf izmirde en az 10,000 ki§inin :bekledigi, dünyanm 
en güzel filmi 

KARYOKA 
BuGÜN 

L A L E sinemas1nda 
Sinema bu filmde 

Program: 
1- Karyoka 
2- Cinayet yolu 
3- Türk~e Karagöz 
4- Türk~e Jurnal 
5- Komik Miki 

hergün saat 1 de ba1lar 

12 k1s1m 
10 " 
3 " 
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Naklüddem 
, istasyonu 
1 izmirde K1z1lay1m1z tara
~andan bir naklüddem 

/ 
( Kan 

lahb vermek) lstasyonu ya
ip1lmas1 dü1ünülmü1tür. lnsan
thga, saghga pek elveri1li, 
hatta lüzumlu olan bu istas-

1 yonun mutahass1slar1n1 tak
dir ederiz. 

1 Bugday 
'Fiatleri 
1 DÜ§Üyor 

Bugday fiatleri dü1erken 

1 
Ankara ve lstanbnlda ekmek 

.fia:ileride dü1üyor. Fakat lz
j mirde henüz buna dair bir 
k1p1rdanma görülmiyor. Bu 

1derdin devas1 i~in herke1 
1arbayim1z1n Rusya gezgi-

1•inden donmesini bekliyordu. 

Yar1m günlük 
Tedrisat 
· Kald1r1l1yor. 

llk okullann birinci dev
• relerinde, yani 1, 2, 3 .üncü 
· s1D1fJar10da bu ders y1b ba-
1 11nda yanm gtin tedrisat 
yapdmak üzere tertibat ahn-

~ m11ti. Viliyet ve kültür di-
rektörlügü bunun mahzur-

1 Janm gördügilnden yaram 
1 yerine ~ift tedrisat usulü 
, kabul edilmi1tir. 

Bu suretle yarim gün ted
risabnda gilnde 3 saat oku
yan ~ocuklara günde 5 saat 

'okumak imkin1 verilmittir. 

1Bir Cocuk 
ArabaOkuna 
Carparak öldü 

Dün saat 13 te ~$ehidler 
. caddesinde bir ~ocuk agir 
surette yaralanm1' ve ölmü1-

1 tü1tilr. 

' 

F o~ah Hüseyin oglu Os
manm)daresindeki 313' sayah 
tek yük arabasa $ehidler 
caddesinde Haca Silleyman-
lara aid un fabrikasana git-
mekte idi. Bu arabanan önlin 
de yol alan diger bir araba
n1n arkasna amele Muradan 
oglu 7 ya110da Zaim tak1l-

1 m11b. 
Arkadan giden arabaDin 

silrücüsü Osman Y enipazarb 
olan ~ocnga :inmesini ihtar 
etmit fakat ~ocuk inmemil
tir. Arabada bulunan diger 

1 bir 1ah1s Osmana dikkat et
mesini ve bir kazaya sebebi
yet vermemesini söylemi111e 
de Osman ald1111 etmemit 
ve arabay1 sürmüttür. Bu 
suretle arabanm oku tekli
keyi görerek öndeki araba
dan athyan ~ocugun karn1na 
~arpm11 ve ~ocuk yere yu
varlanarak bay1lm1fbr. Zaim 
ifade veremiyecek bir halde 
hastahaneye kalmirdmtf ve 
orada öJmüttUr. 

Arabac1 yakalanarak ad
liyeye verilmi§tir. 

Kültürpark 
Belediye mühendis ve bah

~evanlar1 diln belediyede bay 
Beh~et Uz'un ba1kanbgmda 
toplanarak Dültürpark plän1 
ilzerinde müdavelei efkirda 
bulunmu1larchr. 

( Halkua Seal J 10 ß irinci Klnun 

Maliye bakanligi 
Büt~esinde Tadilat Yap1ld1 

lngiltere HükUmeti 
Ankara 9 (A.A) - Bugün 

Nuri <;onkerin ba§kanhgmda 
yaptlan Kamutay toplanbsfn
da 1935 y1h Maliye vekäleti 
büt~esinden 40 bin lira in-

i üzerinde saylavlar tarafmdan 
mütaläalar ileri sürülmü1 ve 
takrirler verilmittir. Geri 
kalan k1s1mlar1nm alikadar 

Bir harb olmas1 ihtimaline kar§I bilhassa 
Akdenizdeki haz1rl1klar1na devam ediyor 

dirilerek Hariciye vekäleti 
büt~esine nakledilmesine ve 
gene bu vekälet kadrosuna 
muhtelif dereceden alb me
mur ilävesine dair kanun 
müzakere ve kabul edilerek 

görülen baz1 encümenlerce 
gözden ge~irilmesini istiyen 
bir takrir kabul edilerek 
kanun memurin encümenine 
gönderilmi§tir. Kamutayin 
bugünkü toplanhsmda An· 
kara nümune hastanesi i~in 
s1hhat ve i~timai muavenet 
vekäletinin kadrosuna on 

~~~~~~---~~~~~~~„OC>+*~~~~~~~~~~~~~~ 

NiYUS KRONiKiL HARB OLACAK DiYOR 
Londra- "Niyus Kronikl„ : 

gazetesi kuvvetli diploma :
Jardan aJd1g1 malümattan 
bahisle bir makale yaz1y0r. 
Bu makalede tunlar1 da söy
liyor: Bay Mussolinini petrol 
meselesine en ag1r ve sert 
bir surette red cevab1 vere-

Tasarruf 
Haftas1 

• • 

•• 
Onemli olacak · 

Ankara 9 (A.A) - Tasar
ruf ve yerli mallar haftas1 
bu aym on ikinci Per1embe 
günü ba§layacakhr Haftay1 
Ba§bakan lsmet inönü saat 
15 te Halkevinde verecegi 
bir söylevle a~acnkbr. Bu 
söylevihertarafa yayilacakbr. 

Bu tasarruf ve yerli mal
larlhaftas101n memleketin her 
tarahnda öteki senelerden 
daha muvaff ak1yeth olmas1 
i~in icab eden bütün tedbir
lerin ahnd1g1m ve haftanm 
ulusal bir ekonomi bayram1 
halini alacagin1 ögreniyoruz. 

Mussolini 
Senatodan 
~f eminat ald1 bugün 

Senatoda söylev 
Verecektir 

Roma 9 (A:.A) - Siyasal 
~evenlerde sanild1g1na göre 
bay Mussolini bugün ögle
den sonra toplanacak olan 
Senatoda bir söylev verecek
tir. Senator Taeour'di Rovel 
bütün Senato iiyeleri tarafin· 
dan imza edilen ve Senatonun 
bay Mussolini tarafmdan ah· 
nacak bütiln tedbirleri ön
ceden kabul edildigine dair 
olan karar1 tevdi etmittir. 
ltalyan1n azm101 k1rmak mak
sadile yap1lan bütün teteb
büsleri tatbili eden Senato 
ltalyanm hayati ihtiya~larm1 
müdafaa i~in tarki Afrikada 
giri1tigi hareketin mefrug 
oldugunu kaydetmekte Ro
velde bu me1ruiyeti öne sür
dügünü iläve etmektedir. 

ltalyanlar1n 
Frans1z hududuna 
Asker göndcrmi~ 

Oln1alan <logru in1i~ 
Belgrad (Özel) - Paristen 

telefon: 
Dün Fransaz erkäm harbi-

yesi heyeti ltalyamn Afrika· 
daki Frans1z hnd&Jdana ü~ 
tabur asker göndermi~ ol
mas101 tetkik etmittir. Uzun 
münakata neticesinde italya
ntn Frans1z hududuna asker 
göndermesinin sebebi kendi-

cegi muhakkakbr. italyanm : doguracag1 da mutlakbr. 
uluslar sosyetesinden ~1kmas1 Fakat ltalya bilmelidir ki o 
tabiidir. Fakat Bay Mussoli- istikbal i~in nas1I dü§ünmü~ 
ninin yapacag1 yal01z bu de- ise lngiltere de her ihtimale 
gildir. italyamn ba,ka ted- kar§1 haz1rlanm1§hr. ingiltere 
birlere de baf vuracag1 §Üp· Akdenizde öyle bir abluka 
hesizdir. Bu tedbirlerin Av- öl~üsü alacakbr ki tarih böy-
rupada bir savaf kar1f1khg1 le bir öl~ü görmemi§tir. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ V ~ ~ 
-... llhdl! ~ khdll ~ lli;;dl b .... d lli!'o11 btliid 

G. Grafyani 
Cenub cephesinde yeni bir 

taarruz haz1rl1yor 

HABE~LERiN DURUMU 
Belgrad (Özel)- Mogadi§odan telgraf: E~nebi gazeteci

leri General Gra~yaninin Ogaden cephesinde iki koldan 
hücum i~in haz1rland1gm1 ögrenmi§lerdir. Bir kol Ogaden
den Gorahai'nin §imalinde yürüyecek, öteki de Sasabanm 
yetmit kilometro garbmdan taarruz edecektir. Habe1ler bu 
pilindan haber alm11Jar ve ona göre öl~ü almaktad1rlar. 

/ngiliz paytahti 
~~~~~~~~~~oo~~~~~~~~~~-

U~ak bombard1man tehlike
sine kar§I haz1rlan1yor 

Belgrad (Özel) - fngiliz paytahbm u~ak hümundan mü
dafaa i~in lngiliz hükiimeti yeni bir plan tertib etmiftir. 
Hükfimet Londranm müdafaas1 i~in mevcud plänm degi§ti-
rilmekte oldugunu resmen bildirmektedir. Bu plämn icab1 
olarak yerli askerlerden mürekkeb bir firka te§ekkül ede
cek bu brkanm ad1 "Birinci hava müdafaa toprak firkas1 „ 
olacakhr. Bu firkan1n dört te u~ak grubu bulunacakbr. 

Habe1 taarruzu 
-----------------0000-----------------

8 u taarruzun qeri b1rak1lmas1 
Dessie bombard1man edilmi§ 

Belgrad (Özel)- Romadan bildiriliyor: Dessie bombard1-
man1 Habe,lerin yapbklar1 propaganda neticesidir. <;ünkü 
Habe,ler Dessieden bu günlerde pek büyük bir taarruz 
yapcaklar1n1 resmig olarak dünyaya yaym11lard1. Bu taarruzu 
geriletmek i~in böyle bir bombard1mana lüzum görüldü. 

italyan Bombard1manlar1n1n 
Yeni Usulü ••• 

Belgrad (Özel) - Romadan telefonland1gma göre italyan
lar bundan sonra fehirler üstüne yapacaklan hava bombar
d1manlarm1 o 1ehir halkma evvelden bildirecek ve bombar-
dimanm ne kadar müddet sürecegini teblig edecektir. 

gümrük ve inhisarlar vekä
leti memurlar1 läyihasmm 
görü§ülmesine ge~ilmiflir 

Kanunun 16 10c1 maddesine 
kadar müzakeresi yapilm1§ 
ve memurlarm tecziye usul
Ierine dair olan bu madde 

~ ~ ~ E 
K1z1lay1n 
Yeni bir 
F edakirl1g1 

K1z1lay lzmir merkezi yurt
ta~Jarm saghm ve canm1 
kurtarmak yolundaki didin
meleri arasmda yapabimesi 
imkäm olan nakden Transfiz
yon ameliyesi i~in izmirde 
bir istasyon yapmag. dü§ün-
mÜ§ ve bunu ilbay ve Parti 
ba§kanhgma arzederek her 
iki yüksek katm hatta te1-
viklerini görerek bir istasyon 
yapmag1 kararlafbrmtfbr. 
Bu istasyon gerek idari ve 
gerek ilmi cihetten yönkurul 
üyesinden Dr. Hüseyin Hulki 
Cura tarafmdan idare edile
cektir. 

Gerek son Roma ars1ulu
sal transfizyon ldüsan kon
gras1 ve gerek ü~üncü ars1-
ulusal Panamerikan kongra
lar1 mukarrerab ve~hile iz
mirde de hatt son defa Yu
namstanda Atinada yap1l
d1g1 gibi burada tesis edile
cek istasyonda dört gurup 
olarak "Donörler„ kanverici
ler tasnif edilecek ve bunlar 
K1zday taraf1ndan bir ücret 
mukabilinde lüzumunda kan 
vereceklerdir. Bu te§kilät 
her kan nakledilecek hasta
nm kam hangi guruba tava
fuk ettigini tayin ettikten 
sdnra Ekan naklediliciktir. 
Kaniizki, bu istasyon yurd
da§lara ~ak faydah olacak 

hasta bak1c1 bemtire ilivesi 
hakkmdaki kanunun da bi· 
rinci müzakeresi yapdarak 
kabul edilmi,tir. Kamutay 
<;arfamba günü toplanacak· 
br. 
E E E E 

iskenderiye 
Seferleri 

DenizyolJara ida resi lsken· 
deriye seferlerini kald1rm1f, 
bu hatta itleyen izmir ye 
Ege vapurlar1n1 Karadenil 
hattma, Karadenizde i§leyen 
Erzurum ve Vatan vapurla· 
rm1 .da Mersin haUma tahsis 
etmi§tir. 

Bu sayede Jimanlarda bi· 
riken mallar bir an evvel 
ta1mabilecektir. Gülnihal 
vapuru da tamir edilmek 
üzere havuza girmittir. ·----„·----
Bina vergisi 
itirazlar1 
MaJiye Bakanhgm1n yap

bgt bir tamime göre bina 
vergisi mükeUefJeri her y1J 
verginin tadili talebinde bu· 
lunarak yeni bir müracaat 
yapabileceklerdir. Ancak 
mükellefin tenzili icab etti· 
rici olarak gösterdigi sebeb· 
le sabit olmad1g. takdirde 
tetkikab yapan komisyonun 
bu iti tetkik ettigi müddete 
ait masraflar1 mükelleften 
ahnacakbr. 

iratlarm yüzde 10 azalm•t 
oldugu sabit olursa mükelle· 
fin tadil talebi kabul edile· 
cek ve vergisi tenzil oluna• 
cakbr. 

ve bir ~oklarmm canlarm1 • 
kurtarmaga vesile olacakbr. Candarl1 kales• 
Gene Define Ku,adas1nda bulunan ta· 
Kar§tyakada Menemen cad- ribsel a01tlanm1zdan <;andarh 

desi üzerinde bulundugu 
milli emläk müdürlügüne 
haber verilen define i~in 
bugün bir heyet önünde 
arafbrma ba§lanacakbr. 

kalesinin acele onar1Jmas• 
Türktarihi aratbrma kurumu 
ba§kanhgmdan istenmesi 
üzerine 300 llirahk havale 
gönderilmi1tir. 

Jngiliz hükUmeti 1 
K:dü:te mAr:1'1:r ;a:ud~er 

• "'! 1 aleyhine gösterif hazirbyorlar 
Ad1s-Ababadak1 Sef arethane-, Belgrad (Özel) - Kudüsten bildiriliyor: Arablar polistell 

sini Takviye Ediyor Yab~diler. al.eyhinde. yapaca~lar1 ~ös.terite müsaade verilme· 
• 1 s.m 1stemt§hr. Bu d1led verdmem11br.' 

Roma - "Popolo D'ltalya„ gazetesinin ald1g1 malumata ,
1 göre ingiliz hükumeti yeniden Hindistandaki kuvvetlerinden . ~ ~ ~ ~ B 

bir k1sm1m uzun muhabereler neticesinde Habe~istanm paya- ' 
tahtma göndermege kadar ve1 mi§tir. Bu asker icabmda 
lngiliz , sefarethanesinin ·mu Fafazas1 emrine verilecekmi§ ! 

Ni§anlar1 Atman1n Sebebi 
Varm1§··· 

Mühim Radyo ve Telgraflar 
--- 0000-

Masirda yeni ihtiläller koptu. Zabata ile ihilälciler aras1nd• 
müs deme oldu. Bir talebe gögsünden vuroldu. Yarahlat 
i~inde polis müdürü de vard1r. 

ni Fransadan korumak i~in 
oldugu karar101 vermittir. 
Erkim hatbiye h~yeti bu 
sevkiyah Fransa ile ltalya 
aras1nda .yazm 'yap1lan a1keri 
mukavelenamesine muhalif 
bulmu1tur. 

Belgrad - Romadan telefon: ltalyamn eski sava§c1lar1nm 
' ltilif devletleri taraf1ndan genel sava,ta ald1klar1 ni,anlar1 
~evirmelerinin sebebi bu devletlerin Habe1i1tana harb mal

§ Deniz konferansmda Japonya silählanmada müsavat 
istiyecektir. 

§ Amerikada deniz konferansmda u~ak say1sim 3000 sll-
1 bay say1sm1 14 bin, asker say1n1 da 1 5 hin yapacag1ni s6Y 
1 lemittir. ' zemesi vermeleri imif. 


