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1 ALYA SE E B .RLIGI 
o••• 

SINIRLARI AS ILAR 
Mussolini . bütün düny;m·~ ltcilyanlarrna bagrrdr: 
" Dostlar1m1za dostluk, dü~manlar1m1za silah gösterecegiz. Dünyav1 yutan lngiltere 
~ialyanlardan ne istiyor ? Italyanm i~inde ve d11mda bulunan bütün ltalyanlar askerdir" 

'llgilterenin F ransaya ültimatoma benziyen notasr: 
l" Uluslar cemiyetinin kararm1 tatbik edecegiz. Icabederse lngiliz donanmas1 Marsilya 
,olon limanlarma toplanacak ve bu limanlar1 harb limanlan yapacagiz." 
t_· •• Almanya, Avusturyaya be~ senelik bir aden1i tccavüz ve ittifak niuahedesi teklif etn1i~tir. Yug~lavyada büyük mik-
"'ilYJma onem ~·asta askeri manevralar yap1ln1aktad1r. 

"~~·!!; Duru Mussolininin bütün cihana söyledigi söylev 
-. Manisa SaylaTi j 
~~11;1 •tuz n~a..... leri yürüyen yaln1z ordu de~il, ordu ile birlikte 44 milyon Italyandir 

~~::·E::.;: Adis Ababa 2 (A.A)- Habe§ hüki;;;;ITTt";.iyan kuvvetlerinin Eritre ve Fran
~ yapsayda, oa ,o- SIZ Somalisi s1n1rlar1n1n birle~tigv i nokta civar1ndan Musagv 11 dagv 1n1n bat1s1n-
~ . olacaktun. Geallik Y 

~-, bir 1ün °• iki dan s1n1r1 2e~tiklerini teyit etmektedir. 
". O ~evremde toplamak- Paris (Radyo) - halyan mi§tir. saklara yay1lm1~, askeri mar, Ordu ve hava karargähla-
\t ll iki ~ocuklu ltir bal>a: 
'lt rtit hükümeti dün resmen sefer- Saat 16 daa itibaren bü- lar söyJiyerek büyük kafile- rmda büyük birlfaaliyet göze 
~ el bir g&re bu: berlik ilän etmi,tir. Bu laa- tün italya ayaklanmi, bir ler haJinde toplanb yerlerine 

'it? •lar, nipn ~ocuk edi- ber lik defa dün Rorna rad- vaiiyette idi. Bütün halk ••- akm1tlard1r. 
~YUau onlarde clevam 
~ .: ip. mi? buau tlft-
)'~ de ,ocuk ediaeme
~l' keadileriai baht11z 

C er:„. 
~ '-~lt11mcle ekuduj'u• 

lr!!ktly1 hi~ uautmam: 
' laakanlanndaa Nusi
~· hir rün ya•andak.i 
~ •rite pr111 ~evresiade 
tita :leriade gezerken, zey· 
)~lar1 dikmckte o)aa 
' •1t bir ya~hya rasrel
dilti •dal!lcap zeytin fiden1 

,'°l'lllut. 
ii.. ~ba, demif, bu dikti
~ d nlar ne vakit bllyü
~... e zeytin verecek? On
li? 1'11teie ömrlln yetecek 

"i 
,'th •dam: 

tllt, Sen, demif, benden 
~~elenleriu diktikleri fi
\ie, d 11 )'emitlerini yedirn; 
telcJ e henden sonra geJe-

Ö e~ i~izi dikiyorum. 
),_„ 6niln apg111nt birak1· .„_. ba 

8e,' b lla bu kadar yeter. 
~ ' . er vakit ~ocuk edi-

Adis-Ababada kadm, erkek, ~oluk ~ocuk silählanruakta ve cepane ta~1maktadar 
yosunda saat 13,30 da bütün T 
dünyaya hitaben ilän edil-

mittir, Radyonun spikeri 
bundan sonra dinleyicilcri 
saat 15,30 de radyo ba~mda 
bulunmaga davet etmi§tir. 

Saat 15,30 da bütün dünya

daki ltalyanlarm bulunduk
lar1 yerlede konsolos ve se-

~rt 'b!:•tirmekle en büyük 
~'"i id· reumu ödeyeeegime 
"-.tt. •111. BugOn de bu ka
~ta Ylni. Ad1m, benden 
.._, ~•erlerimle ya,ayabi- farethanelere müracaatla as-
~llllin "• Demutlu. Soyumda kerlige kaydolmalar1 bildiril-
"-11ied· Y•famas1n1 bi~ dü- -~~"""'"'""'"'........_""'VV'V" 
~ •ni. lir. Oysaki bugün onbe~ on 

~t. ~B~ YUrdum i~in lizim- alb milyon yrtda~1m ya var, 
t...... .I!• •ze. bir unrt kalda k1", k H d" · · l ~ .._ ~„ ya ) o . ay 1 y1rmi mi yon 

FON PAPEN 
~arp1yordu. 

Saat 18,35 de italyan ba§
bakam sinyor Mussolini umu
mi seferberlik ilän edilmasi 
münasibetile bütün italyan 
milletine hitaben bir nutuk 

'III .J!,0 Y•bl yüz, sen de yüz euun diyelim. 
•• Y1lrtdat Y•tatabi- - Sonu 2 incide - Almanlar son siyasi zaferlerini kutlu)arken . . . 

~--~~~~~_..;.--~~~~~;:;.:;;~=~~~~~~~ 
t.!111~t ve As1m büyük elbise f abrikas1 EsKI BIT !e:~~~~~ N~~t:A 1 s-1 7 

elbi•e, paJto ve pard•liatlzü mutlaka Ahmed ve A11aa yapbr1a1z. Y crli mah her ~e§id ~ulikiden ~ifte provah, temiz masraf, miikemmel 

. VHAMIZA DIKKAT EDINlz. 

iratl etmi,tir. Sinyor Muaso• 
lini bu nutkunda ez.cümle 

(Sonu 4 üncfüle) 

' JiPapanastasyo 
Dündü 

l\1uhalefet I ... iderleri 
'f araf1ndan 
f{a r~1 land 1 

8. PAP AN AST ASYO 
Atina (Özel) - Amerika41a 

bulunan mufalefet liderlerin· 
den Papanastasyo Yunanil· 
tana avdet etmif ve Pirede 
cumuriyetci ve diger muhalif 
f irkalar reisleri taraf1ndan 
istikbal olunmu~tur 
<;ift~i ve iMi f1rkalar1 bat· 

kan1 da genoyun biraz arka
ya b1rak1lmas1 taraftari oldu 
gunu söylemi,tir. 

Telefon 

No. 

3882 





' 
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Sonbahar at 
yar11lan 

15 lmcite~rinde sonbabar 
at yar1~lanna ba~lanacaktir. 
luaua i~in ~imdiden haz1r
hklara ba~lanacakhr. 

inhisarlar 
Direktörü 

inhisarlar genel direktörü 
ltay Mitat dün inhisarlar ida
rcsiain yaprak tütün depola
rm1 rezmi~ vi baz1 tetkikler 
yapm1$hr. Genei direktör 
ltua-ün Ege vapuruyle istan
ltula gideccktir. 

Pamuk 
rekoltesi 

lu seneki pamuk mah
sulü rekeltcsi biraz kaybeder 
rihi oldu. Bunun sebebi de 
sea zamanlarda s1cak rüz-
1arlar1n esmesindendir. 

Dzümkurulu 
Direktörü 
Ankaraya~ gidiyor 
Üzüm kurulu direktörü 

ltay lsmail Hakk1 V uralm 
~keaomi bakanl1j'1 ile temas
ta bulunmak i!fin bugünlerde 
iki ü~ i-ün .kalmak üzere 
A•karaya gidecegi hader 
aJ1aa1~tar. 

Yaralamaia 
Sebebiyet vermi~ 

c;orakkap1da hah~e soka
j1ada iskenclcr og)u ibrahim 
i4'aresindeki arabasm1 lbra
laia ojdu fsmaile ~arphrarak 
yarala•mas1na sebebiyct:ver
ai~ir. 

Yunanl1 
Atletler 
izmirden ge~tiler 
Balkan atletism elimpiyat 

Janaa i~tirak ederek Balkan 
~aap~onluj-uou kazanan Yu 
•aa atlet ekibi dün izmir 
TapW"ila istanbuldan f ~ehri· 
aize rehni,tir. Yunan sper
cular1 ~~hrimize pkarak bir 
kat tsaat„gezmi§ler, ak~am 
iberi ayni vapurla: Pireye 
aüteveuiben f zmirden ay
n1-1~Jard1r. 

~a~ak~1I1i1n 
Onüne 
Ge~mek i~in 

Dün Gümrük ve 1nhi~ar 
• Jar Vekäletinden„ Ticaret oda 
r s1aa geien bir yaz1da ka~ak 
~iligm önüne ge~mek i~in 
ahnan yeni bir tedbir hak
londa ~u maJämat veriJmek
tedir; 

Cenup hududunun „ hususi 
vaziyeti ka~ak~1hga ~ok mü 
saaiddir. Bunun li~in izmir
den bu havaliye sevk olnna
cak dahili ticaret e~yasmm 
~ümrügün mürakabesi altmda 
yap1lmas1 karar alhna ahn
•i§hr. 

200,000 italyan neferi ilerle
yor, kanl1 ~arp1§malar oldu 

Paris 2 (A.A) - "Pari„ ga:r.etesinin Adisababadan ald1g1 
bir telgrafa göre 2001000 ltalyan Musa bölgesinde ü~ kol
dan ilerlemi~lerdir. 

ltalyanlar gayri muntazam Denkil kabilesi efradile müsa
deme etmi~tir. Öiü ve yarah vard1r. 

20 m1 yon ·talyan icabtett• 
Roma 2 (A.A) Bugün sivil seferbcrlik emrinc 20 milyon 

lta1yan icabet etmi§tir. 

Habe1e giren 
ta y o ular1n1 h1rpalam 
·~in ve iah ted):>irler 1yo 
Adis-Ababa, 2 (A.A) - Dessyedeki Habe~ kuvvetlerinin 

ba~ komutanhgmm1 yapan Habe~ veliahd1, Habe~istana gi
ren italyan kuvv<.tlerini h1rpalamak i~in bütün tedbirlcri 
almaktad1r. 

Kondilis ra Na.bi acak 
Atiaa (Özel) - Buarada bubran son safhasma girmi~tir. 

<;aldaais 10 Birincite§rine kadar Krahn dönmesine karar 
vermezse Teodokisin ba~kanbgi altmda yeni bir kabine 
te§ekkül edecegi ve Kral genoydan evvel gelmek istcmezse 
Kondilisin Kral Naibi ilän edilecegi bildirilyor. 

ingiliz Kral1 D1§ ve Sü ba
kanlar1n1 kabul etti 

Lonra 2 ( A.A ) - logiliz kabinesinin bugün saat 11 de 
yap1lan toplanbsmdan evvel lngiliz Krah D1~ i§leri bakan1 
Sir Samuel Hoarei ve onun arkasmdan Sü bakam Halifazi 
yamna kabul etmi~tir. 

Bulgar ba§ba an1na suikast ! 
Belgrad 2 (A.A) - Ögrenildigine göre Bulgar ba§haka-

111 To~efe kar§I tertip o1unan bir suikast neticcsindc bütün 
Bulgaristanda örfü idare ilän edilmi~tir. 

.Suikasti tertip edenlerin bütün elebe§ilan yakalanm1~br. 

e: ~ [•~ [•] 8 e: ~ s 
Faransaya 
Gönderilecek 
Yumurtalar 
Dün Paris Türkofis ~ubu

sinden Ticaret Odasma ge
ien bir raporda Fransaya 

ridecek yumurtalarm tabi 
olduklar1 ~artlar ve piyasa 
vaziyeti hakkmda ~u al6-
111at verilmekt1:dir: 

Paris piyasasmda yumurta 
üzerinde muameler sukunet
le ceryan etmekte, ithalat 

miktannm f azbgmdan dolay1 
fiyatlarda yükselme istidad1 
görülmektcdir, Türkiye ve 

Bulgaristandan bu hafta zar
f mda yumurta ihracah olma
m1~hr. Fransaya ithaJ edile
cek yumurtalarm evsaf ve 
~eraii hakkmda ahnan karar
Jara göre, Fransaya ithal 
edilecek yumurtalar parlak, 
temiz bir halde olacak ve 
kmk, ~ürük bulunm1yacakbr. 

Biri .1ci gelene 
500 lira 

\' e bir madalya 
verilecek 

<;ocum Esirgeme Kuru•u 
genel merkezi tarafmdan 
Türkiye ba§: pehlivanmm se
~ilmcsi i~in 1 - 11 - 935 te 

Ankarada yeni yap1lan stad
yumda güre§ musabakalan 
yapilacak ve bu musabaka
larda birinci geien pehliva a 
be~ yüz lira ile bir madalya 
verileccktir. 

izmir ili dahilinde bulunan 
pehJivanJarm i§Lu musabaka
lara i~tirak ederek ilimiz 
sporuna yeni· bir muvnffak1-
yet temin etmeleri ~ok te 
menniye deger. 

ül ürpar 
Belediyece in~as1 takarrur 

eden Kültürparkm haz1rhk
larma hnmmali bir faaliyetle 
devam edilmektedir. Yumurtalardaki hava bo~

Kültürpark izmirin en mülugunun hududu beJli olma-
yacak ve bo§lugun derinligi him bir gezinti ve toplanb 

yeri olacakbr. mevsimine göre 5 - 7 m.m. ...,..,...,..____..,.._ ...... ~. nV- _ _,,_ 

a§mayacakhr. da da izahat verilmekte ve 
Raporda bundan ba~ka, sand1klarm üzerine ihracat-

sandikJarm ebad1 i~erisine cmm markas1 ilc tasnif i§a-
ne suretle ve ne miktarda retinin görülecek bir tarzda 
yumurta konulacag1 hakkm- yaz1Jmas1 bildirilmektedir. 

/i'mmmm++„„ •• „ „„„ •• m~~s:::•:=tm~ 
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! qene üf s s y 1 g ~ 
: Saylm ve kontrol memurlugv u ulusal b.r ödevdir. : 

~ ', ! Bu ödevi seve seve ve önemle yapm1z. ll 
1 ~A~VEKÄLET n 
~ lstatistik Umu111 Müdürlügü 1 

Buadan sonra Basmana is 
tasyeaundan Aymtap ve ce
•up hudududundaki yerler 
i~in nakledilccek e~yanm 
1ömrüge beyannamesi veril
aek ve muamelesi yaphr1-
larak beyanna111e ile seTk 
e.hna•ak icah etmelc:tedir. 

~~~a::t:::a•••·········~··········~Jl::.t::::IJl:::t::illll::.ta 

italyada 
Seferberlik 

Roma (ÖzeJ) - Siyasal 
mehafile göre Habe~ hük6-
meti tarafmdan ahnan tetbir
ler yüzünden süel harekät 
derhal ba~hyackhr. 

Ayni mehafile göre, Habe~ 
haz1rhklarma bir cevab ol
mak üzere italyadaki bütün 
sivil fa~ist kuvvetleri sefer
ber edi1ecektir Bu hususta 
haz1rlanmakta olan genel se
ferberlik emri bugün yarm 
ilän edilecektir. Sivil fa§ist 
kuvvetlerinin genel seferber
lige ait büt.ün haz1rhklarm 
bittigi temin edilm ktedir. 

Bugün Napoliden Dogu 
Afrikasma 4500 asker daha 
göoderilmi~tir. 

Rad olarda11 -
Gümrük Ahnn1an1a-

s1na l)air 'fakrir 
Ankara, (Özel) - Edirne 

meb'usu Mecdi tarafmdan 
radyolardan gümrük resmi 
ahomamas1 hakkmda verilen 
takrir, Baymd1rh < Bakanbg1 
tarafmdan radyo i~leri i~in 
haz1rlanmakta olan Jäyiha 
projesile birle~tirilerek hep 
beraber müzakere ediJecektir. 

a tada 
Yabanc1lara kar~1 

ahnan tedhirler 
Londra (Özel) - Malta

da yabanc1Jara kar§t baz1 
tedbirler almm1,~1r. Bu mü
nasebetle MaJtadaki fa§ist 
kurumu genel sekreterinin 
adaaan5 ~1kanlmasma ve ltal 
yada bulunan Maltah bir 
Italyan tüccannm adaya mü
saade etmemege karar ve
rilmi~tir. Bu tüccarm iki og
lu da bugün adadan sürül
mü~tür. ----„··-

Harb ba1ladi ! 
- ~- 0000--------

Italyada seferbelik - Italyanist '-
Habe§ hududunu ee~tiler {)_, 

- --------„00„--------
- Ba~taraf 1 1 inci sahif ede -

demi~tir ki: ge~e~ek ve toplama k~-~ 
Bu günkü vaziyette umumi lannda bulunan naziler• 1~· 

seferberlik ilan etmekten va~ ya va~ serbes birakac• 
ba~ka bir §ey yapamazd1 ve br. t 
netekim bunu yapm1~hr. ital- Roma, 2 :(A.A) - 5"

1 
• 

„1 e 
yay1 medeni miJletler arasm- on sekizde nutkunu so r~ 
da yer alam1yacak olan Ha- mege ba~hyan Muss0 1 

be11lilere kar~i yapaca~1 bar- demi~tir ki : . d• 
be lcimse mani olam1yacakbr. "Memleketimiz tarib1P „ e· 

italya, bize kar~1 dost mühim dakika gelmek uici· 

olanla dosttur. Bize karlil redir. Aylardanberi aJJl~ •
1 

ekonomik s1k1~hrma tedbiri m1za eri~ebiJmekligimiz 1~~ 
alacak olanlara mukabele ald1g1m1z tedbirler ilerld . 
edecegiz· Eger bize kar~1 Son an)arda bu tedbirler f 'e 
silähla müdahale edecek ha cabuk ilerledi. Hede ~0 
olurlarsa, biz de bunlar1 dü~- dogru i)erliycn yaln1z ~ril' 
man sayarak silähta enlara degil, ordu ile birlikte Y11

01r. 
mukabele edecegiz. yen 44 milyon ltalyao ; 

Paris (Radyo) -~ingiltcre 1915 te itaJya mukadder•t't· 
hükiimeti düo F ransaya uJ- itiläf devletlerinki ile birlt I)\ 
timatom k1hkh bir nota ve- tirdi. J , ( 
rerek Frans1z ;hükiimetiniJ Bir milyondan fazla yar t' 
ulualar sosyetesi azas1 s1fa- ve ölü mü~terek zaferl~,t 
tile ingiltere ile birlikte mü- hizmet ettikten sonra de~e' 

-tea·;;1za -;iJähl;-x°ilüdäha[;"cl devletlere dü§en ganirPet ~ 
mege davet etmi~tir.. rin yalmz k1nntdarm1 ald'~· 

logiltere bu notasmda Fran Cenevrede tedbirlerden b~ 
samn Marsilya ve Tolon li- sediliyor. Fakat ben ftal " 
m 1nlar101 babri sevkülcey~ ölülerinin habrasm1 ta.~l~ 
yapmak mecburiyetinde ka- Fransanm bu zecri tetbsrl 

1
, 

! lacagm1 bildirmi§tir. 1 i§tirak edecegini :zannet~d' ~' 
Belgrad 2 ( A A) - Yu- digim gibi hakiki fogiliz: Jllf' 

goslavyamn ikinci ve dör- sunun da barbar bir u d• 
-dÜÖcü kolordular1 ikind-;;;:- medeni ulusJar ara5'11l7'' 
du komutam~ General Kns- yer almaga gayri lay1k·Ue~ 
ti~enin idaresinde Brisko nöl ulus olan bir Afrika 1111~ 
gesinde manevralar yapmak- i~n kan dökmek isteyece 17" 
tadir. zennetmiyorum. Bununla ·tti' 

Bu manevralara piyade, raber. zecri tedbirleriP 
1 J1 

süvari, top~u, istihkam, hava haz1 mümkün oldugund 
kuvvetlcri, motorlu ve 'sag~ hk bilmekligimiz laz1md1r. / 

Ö e' k1t'alarmdan (30,000) asker konomik mahiyette f. b' 
i~tirak etmektedir. tedbirlerin fedakärhk (111-"' · 

Belgrad 2 ( A.A ) - Dt§ ile, disiblin ve cesaretle tl' 
i~leri bakamm1z T evfik Rü~tü ~1layacag1z. Süel ma~iY~ 
Aras bu sabah 7,40 da Bel- tedbirlere süel tedbsrl " 
graddan o-e~mi~ ve durakta sava~ hareketlcrine ~~tf' 
Yugoslav Ba~bakam ve D1~ hareketleri ile cevab „'I ~ 
bakam, Türk ve Yunan el~i cegiz. Bir müstemleke tl 
leri ve gazeteciler tarafmdan olan an)a~mazhg1n bir }.t 

r g yret. kar~1lanm1§br. pa ihtiläf1 cesametini 'el 
Viyaoa, 2 (A.A) - Roy- mas1 i~in climia:den g 

a O··s er ,•! ter Ajansmm ögrendigine yapacai1z. ~' 

H göre, 1~Almanyanm Viyana Londra 2 (A.A) - G~ 
abe~istana ya rd1n1 el~isi Fon Papen Avusturya olarak kabul edildigioe »j. 

ic;in 6 n1ilvon dolar htkiimetine be~ senelik bir muhasamay1 k1saltma1' .~ . 
topJL;yorl r: ademi Jccavüz , pakh yap1J- yapdacak zecri tedbirl~:t,I ~ 

Amerik zengioleri Habe§is- masm1 teklife memur etmi~- madan evvel Habef1 r,I 
tir. Teklifler ~unlardir: yap1Jacak siläh nakliyat• 1J tan i~in 20,000 asker topla- -r lc' 

dilar. "Almanya, Avusturya hü- rindeki . Ambargonun ~it· ~ 
c;:.·k d z 1 b 1 kumeti aleyhinde ne Alman· r1lmas1 Jäz1m .gelmekte .J ...,1 ago a enci er ir igi, - ßi.IS;. 

her zenci te§eltkülünü muay- yada ve ne de Avusturyada Roma 2 (A.A) - Jt17 
b Nazi propagandas1 yapm1ya- •aat 15,30 da bütün lts '„ yen ir para ödemege mec- "" .i„ 

cak, Almanyadaki„Avusturya genel sivil ,sefeaber1i" 1 
bur etmekte ve bu paralarm 
Habe§ hükiimetine gönderi- (Lejyon) te§kilätm1 kaldtra- lacak~1r. 

k 1 cak, Avusturya e§yasmm Al· -.-..~---- J' lecc o an altJ milyon dolar- , 
hk yard1m• temine tahisis manyaya girmesini arhracak M1s1r Gu.· ie,~ 

ve Avusturyaya gitmekte j 
edilecegini söylemektedir. k ~ 

olan Alman seyyahlarmdan l)ün,·a Giizelh ' d' Ger~i, ortada, henüz bü- 1 1 
tün Amerika zenciterinin si- alman maktu (lOOO) markhk"' Ji9eliginc Secil i 

resim almm1yacakhr. ' }li~ 
lähh bir ayaklanma te~ebüsü Buna kar§I Avusturya hü- Bu y1l, dnnya güz~ tetfe 
gibi bir bareket mevzuuba~ )dimeti eh~ siyasasmda Al- sabakas1, bir ~ok fJlll 

13
,1 

his degildir. Fakat, itaJya man aleydari olan hath ha- toplanm1s bulundug~ i; o 
Habe§ anla~mazhgi, zencile- reketini b1rakarak Alman- sei sergisinin te§ebbUS tif 
rin hayahm altüst eden b1"r · B ·· k Jde yapal1111~ 1 

ya -Polonya - Macaristan it- rme ru se .- 111P 
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Bu senc iki n1ilyon taahhüt etmillti. Fakat tütün · 80 bin ki~ilik bir 5e)"~t11' 
tütün buldu cüler, masraflan ~ok oldu- labahg1 kar~1smda J ic'; 

Belgrad, - Yugoslavyanm gundan bahisle fiyabn on ü~ de VValiffin ba~kaP ~.ifll"~ 
Mostar alanmda hu sene iki dinara ~1kar1lmas1 i~in dilek- gi jltri :keyetinin b"ti 
milyon gilogram tütün mah- te bulundular. Bu dilek Say- ~1km1§ ve M1s1r ga:it gOI 
sulü bulunmu§tur. Hükiimet lavlar meclisinde tetkik olu- lot Vas1f, 1935 düoY' 
rnahsul dikenlerden hükumet nuyor. se~ilmi~tir. 


