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l'i'ALYA L 
lngllterenin Akli Nerede 

B 
ldi? 

R YOR: 
Cevab Istiyoruz 

„ 

~on1a ( Radyo ) l)ün gecc l~o1na radyo istasyonunu dinleyenlcr Jurnale ditalya ilc diger Italyan gazeteJerinin ham n1addeler "~ ~iger 
~gl tliz fikir ve n1utaJealan hakk1n aki hücumlann1 i~itn1i~le rdir·. Italya matbuati hetnen bir dil kullanarak diyorlar ki: u Japonya <;1n1 oar 
ar V .! yntark ... n l.1giltere neden lnm1lda111ad1? Zaifleri hi1naye f aziletini yaln1z Habe~ i~lerinde mi göstern1ek istiyoi -. (:in Japon boyunduru 
altinda k1sk1vrak baglan1rken lngilterenin aklr nerede idi. Buna bir cevab istiyoruz?! 

ütün ltalyan gazeteleri kurtarmak • • 
lCln 
' : ltigiliz d1§ bakamm~„söylevi e ~at yOrlar A vusturyaem tam istikiaii meselesi de ÖrÜ§Ü 

: lavaro Fa§ista bu tekliflerin b·r (hayali lüvor1-Amerika bar1§1 kurtaracaklarla ber~ber 
h ) ld "' •• J k d• Cenevre 12 (A.A) - As- • mi~tir. Roma 12 (A.A) -Stanipa 

am 0 ugunu SO}' eme te 1r samble bugün genel görü§- • Cenevre 12 [A.A] - Fran· gazetesi Sir Samoil Hoar1n 

1: .INGILIZ DIQ BAKANI YENI. BIR SOYLEV VERDI ~:!:~ :;::.:~:1~:~;iro~;: ;~r:.·v::~·t::1~~:1·1~~;;~;: :!l1~~:~i;i:t:~kt~~~~·\;!~-
I\ i} f i d b k b kar§I zecri tedbirler yoluna man bütün matbuat buna 01na 12 (A.A) - Sir Sa- • Cenevre 12 (A.A) - Sir : luk bag~ lar1m1z1 idame edebi- rae ' sve~ I§ 8 am ay b fl k 11 1 

l • d J 1 'k b k girilmesini kahul etmiyecegi enzer vas1 ar u antyor a. 
t i Hoarm söylevinde tek- Samuel Hosra bu ak§am rad- lecegimizi ümit ediyarum. san er ve e ~1 a a§ am m1 
~dilen ham maddelerin yoda verdigi bir söylevde ingiltere ile italya arasm- bay Van Zeeland memleket- -~ 
•den tevzii bakkmda tet- ezcümle demi§tir ki: da anla§mazhklar fikrinden lerinin uluslar sosyetesine 
t yap1lmas1 meselesi Gi- ftalya Haba§ anla~mazlag1· herkesten fazla nefet ederim. baghhgim teyit ve üzerlerine 
Ditalya ve Lavvuru Fa· Bizzat kendim ltalyada sava~ dü§ecek sorav1 almaya haz1r 

ij ga~eteleri tarafmda.n ~snasmda hizmet ettim. ve olduklarm1 bildirmi§lerdir. 
•yahbam „ olarak tavs1f Italya ile f talyanlan ve ltal- Müzakere yarm sabaha 

ektedir. yanm son senelerde ba§ard1g1 b1rak1lm1§hr. 
l.voM Fa1ist gazetesi terakkileri daima takdir ve 1 Aden 12 [A.A) - Be§ 

, r1 iläve ediyor: l Sonu 4 üncüde ] 1 ingiliz d estroyeri buraya gel-
„ ltalya Habe§istana ham ..,..,.' ri~~ r·~ l•A :+d 8 ~~:: .... 'tlj 
. dde ve mabre~ aramak Ti •• k h t 

gitmiyor.Habetistan bi- ur ava uru 
i~in bir amac1 ve Fa§ist 

);a kudretinin teyidi i~in 
t~ket noktas1d1r. Bu i§e 
~8•olini ltalyasrnm iman 

1t_erefi mevzuu bahis!ir. 
~anbul, (Özel] - lngil

hükümeti, ltalya - Habe-
1 •n anla1mazhg1 üzerine 
~slar l<urumu i~in ne gibi 

SIR SAMUEL HOAR 
nm halli iyi yolda oldugunu 
bu yoldaki imkanlar duru
mun fenalanmaml§ oldugunu 
söyliyebilirim. Kendi hesab1-
m1za bu imkänlan iyi duru-

t· durum alacag-101 Fransa- ma sokmak i~in eJimizden 11 
aormu§tur. Fransa, son geleni yaphk. Vatanda§la-
llan tetkik ettikten sonra rimdan büyük bir ekseriyetin 

et' tltereye cevab verecektir. hi~siyahm ifade i~in elimden 
it ' t;anbul (Özel) -ltalyamn geleni yaptrm. Ulusiar sosye-
,. lYJn 24 ünde Habe§ista- tesi kaktma resmen verdigi-
y• · taarruz edecegi ve tek- miz sözu tutmak i~in olan „„ ~~ ltaJyada seferberlik ilän azmimizi ifadeye ~ah~bm. 

~lir.ecegi Romadan haber Habe§istana kar~1 dürüst 
ef ~ 1Yor. Bu baber Cenevre davranmaya ~ah§1rken ayni 
o~ '-al ~evrelerde teessürü zamanda genel harb mütte-

t.' 
jf· 'P olmu~tur. fikimiz ltalya ile olan dost-
t ~~ „.,.. '•"' "•'"'II J!'•"IQ 

' ' h.„„ ,,, ... ~ lliiid 11„ "' "'" " 

-----------------ocoo-----------------
M üsa bakalar büyük muvaffa-

J,iyetle devam ediyor 

Sivas, Ankara, izmir, An
talya, Adana, Sivas u~u~unu 
yapan filo dün saat 10 da 
fzmire geldi. 

''+'' b1u1~ '';' 
"'""' 

Filo kumandam yüzba§l B. 

~ Man§ denizinde müthi§ bir müsademe 
~b ~~enlerde, Eise- i:::--------------....;;;..--.--------------

Re§it kendisile görü§en muhar 
ririmize filosunun dün saat6 
da Sivastan hareket ederek 
saat 14 te Ankarayäindegini 
ve Ankaradan da saat 14,30 
hareketle i 6,30 da lstanbula 
muvasalet edildigini ve bu 
yol üzerindeki U~U§Un ~ok 
fe"na bir hava ve §erait al
tmda yap1ld1g1m ve buna 
ragmen verilen muhtelif va
zifelerin de zamanmd ve 
muvaffakiyetle ba§ar1ld1gm1 

~~ adh' 4159 tonluk 
~til~lrnan vapurile, 
\ ·~ donanmasma 
'~•ub 29000 tonluk 
"ltt. ~~bJ •llies admdak i 

~~ s' Man~ denizin
~; QUampton a~1k
.t '"d '11 \ il ~arp1!1m1~lar-
\ arp1~ma esnasm
~-~ lithhda 1000 ka
' fttürettebat bulu-
~tdu. Eisenah va-
,~~un, resimde gö· 
\.1, R6 isekilde par-

cJif ~'-an ba~ tarafm
~~~trp1~ma csna · 
~ Uyumakta olan 
~ rdan ü~ ki~i 
~'k ölmü~lerdir. 
~lba o kadar 
\!'lli olmu1tur ki, z1rbhnm yerlerinden 

ve geceyi Ye~ilköy karargä
hmda' ge~irerek dün sabah 
7 de Y e§ilköy „meydamndan 
hareketle tarn saat onda lz
mire geldiklerini ve <;anak
kale mmtakasmda ~ok [fena 
bir hava ile kar§1land1klarin1 
söylemi§tir. 

Filo dün saat 14 te 
„ izmirden bareketle Antalya

ya, Antalyadan Adanaya gi
decek ve Adanadan tekrar 
Sivasa dönerek turnnu ikmil 
edecektir. Ve tur hava mü
sait olursa Cumartesi gunu 

- Sonu 4 Oncllde -

ingiltere hükiimeti Adis-Ababada kalan ingiliz tebaas1 ile 
lngiliz sefarethanesi memurlarm1 muhafaza i~in Hindistan
dan Habe§ payt„htma Hintli askerler göndermege lüzumunu 
duymu§tur. Kli§emiz gönderilen askerlerden bir k1am1n1 
göstermektedir. 
hakkmda gazetelerde ~ikan 
haberlerin resmi veya yari 
resmi hi~bir mahiyeti yoktur. 
Zira Frans1z durumu bay 
Laval tarafrndan ancak ya
rm assamble önünde önünde 

BAY LAVAL 
tasrih edilecektir. 

Kahire, 12 (A.A) - M1sir 
gazelelerinin verdikleri ha
berlere göre süel makamlar 
sahili tahkim, Akaba ilelTi
ranede deniz üsleri ve Sol
lim, Mar§ah ve Mahruhta da 
hava üsleri ihdas ~ etmekte
dirler. Abukire yeni tipten 
ü~ yüz tayyareoin deldigi 
bildirilmektedir. 

Cenevre 12 [ A.A] Bu 
ak§am toplanan be§ler ko· 
mitesi celse esnasmda yap1-
lan teklifler esasma daya
narak bir Mütavass1t tarz1bal 
tetkiki i~in tali komiteyi 
memur etmi§tir. Bu karar 
Uluslar sosyetesi kulvarla
rmda memnuniyet uyand1r
m1§br. 

Marsilya 12 (A.A) - Müs
temleke k1tas10a men1up 170 
kiji vapurla Cibutiye hare
ket ebd§tir. 

Lonra 12 (A.A) - ltalya
mn Bari telsiz istasyonu ta
rafmdan Arab dili ile yapd
makta olan ball telsiz ne1ri
yat10m Müslümao efkär1 umu· 

miyesi üzerinde has1l ede
~egi teysirlerden endi§e edil
mektedir. 

Paris 12 [A.A) · - Paris 
Soir gazetes1 Londradan al
d1g1 bir babere göre, bay 
Laval Sir Hoar ile Uluslar 
sosyetesi haricindek bir Av
rupa anla§mazhg1 halinde 

(Sonu 4 üncüde) 

Telefon 

No. 

3882 



Sahtfe 2 ( MaHua Seel ) 

Türk .sularinda Güzel bir kadin 
~~~~~ 1 

ln2iliz z1rhl1s11t1 nas1l bat1rd1m? 

Um um 
F1r1nc1lar 
Bay Mahmed Sabri ve bay 

Ahmed Hamdi hamur yo
gurma makinelerini sahn 
abyorlar. Fmnc1larm hamur 
makinesi ile hamur yogurma 
lar1 belediye tarafmdan ih
tar edilmesi üzcrine bay 
Mehmed Sabri ve bay Ah
med Hamdi müessesesi kcn„ 
di icadlar1 yerJi ve son sis· 
tem ( 60 ) parahk elektrikle 
( 150 ) kilo hamur yoguran 
makinelerini gayet ucuz fi
atle yapmaga ba§lam1§lard1r. 
Fmnc1larm1z1 ve halk1m1z1 
dü~ünen bu müesseseyi teb-

------------------------ ------------
B u n u denizalb gemisinin kahran1an ku1nan 

dan1n1n agz1ndan dinleyiniz 
-6-

Manzara o kadar cezbedici 
ve baglay1c1 idi ki bütün asa 
bim bu korkun~ manzaray1 
seyretmeden terketmemek 
i~in inad ediyordu. Fakat, 
esasen, manzaray1 görmek 
i~in hayahm1z1 tehlikeye koy
maga kifayet edecek kadar 
uzun müddet prikopu di§a
rda b1rakm1~tak. 

Torpil serir halinde etra
fmda has1l ettigi köpükle 
kendini göstermi§ oldugu 
cihctle dört bir taraftan üzc 
rimize dcstrolar hücuma ba§ 
mifb bile. 

- Priskop i~eri!.. 
Ve heman derine dald1k. 

Ü1tümüzde, sagda ve solda 
daima dösroviyerlerin uskur 
sadasm1 i§itiyor ve gelmek 
üzere olan derinlik bom
ba)arm1 bekliyordum. 

"Torpili athktan sonra ne 
diye dalmad1m? „ diye ken
di kendime soruyordum. Za
yi etmi~ oldugum iki saniye
nin §imdi seneler kadar k1y
.meti vrd1. Üzerimize karin
ca hibi Ü§Ü~mÜ§ oJan bu 
dü§man gemilerinden kur
tulmamaz mahal görünüyordu. 
Birden akhma bir fikir gel
di. 

- Son süratle iJeri!„ 
Emrini verdim. Torpilin 

seyir istikametini takiben 
vurmu~ oldugum büyük sefi
neye dogru süratla iJerileme
ge ba§lad1k. 

Kabul ederim ki bu delice 
bir hareket idi. Fakat tehli
keyi göze almak me~bur1ye
tinde idim, mümkün oldugu 
kadar derine dalarak bat
makta olan harb gemisinin 
albpa girdik. Gemi gürliye
rek tebemize inebilirdi. Hat
ta, torpilin isabeti o kadar 
mükemmel olmu§tu ki böyle 
olmasm1 bekliyordnm bile. 
Böyle oldugu takdirde tah
tilbahir ve büyük ~ikari bir 
ölüm kucakla§masiJe beraber
ce dibe gidecekti. 

Mamefi bizi kurtaran bu 
delice manevra oldu. Müte
madiyen derinlik bombalari
nm suya dü~mekte oldugunu 
i§idiyorduk, fakat bunlar 
batmakta olan geminih öleki 
tarafma dii§üyor.du. 

Distroyerlerin skorlari da 
üzerimizde uguldayup duru
yordu, fakat bunJardn bizi 
evvelce bulundugumuz tarafta 
anyotdular. 

lngilizler bütün denlze bom
ba ektiler! Fakat hep müte
vcffa Tryomf'un öteki tnra-

1 
Ja gelmez bir§eydi ki dü~
man bu ihtmali hatmna bile 

1 

1 
getiremedi. 

Selämet ve sükimnte ka
VU§IDU§tuk. Mümkün oJdugu 
kadar derinden giderek, pris 
kopu pkarup bakmak cesa
retini kendimde buldugum 
zaman Tryomf'un feci akibe 
tini buldugu sahadan uzak
la~ml§ bulunuyorduk. 

Hikäyenin üst tarafm1 
21-U limana vas1l olduktan 
sonra i§ittim. Filhakika, tor
pilledigim gemi Teryomefin 
ta kendisi imi~. 12000 ton 
s1klete ve otuz iki topa ma
likmi§. Birka~ gündenberi 
<;anakkalede bulunuyor ve 
Türkleri mukabele etmek 
imkämna malik olmad1klar1 
ag1r ate§ ile bizar etmekte 
JIDI§. 

0 sabah siperlerde Türk-
1erJc Anzaklar gene kar§I 
kar§1ya ge~mi§ler ve her 
günkü gibi muharebe ediyor 
ve mütekabilen ablan §arap
nellerin ve el bombaJarmm 
misketlerinden kendilerini 
korumaga ~ah§1yorlard1. Bir
den, Teryomefe endaht et
tigimiz torpilin infiläkm1 i§it
mi§ler, bakm1§lar ki Teryo
mef babyor, bir~ok desboyer 
ve takip gemileri bir taraf
tan telä§la dola§arak suyun 
üzerinde yüzmckte olanlari 
topluyorlar ve bir taraftan
da böyle ans1zm ~1k1veren 
denizalb gemisini ar1yor-
larmJ§. 

Bilzat Termuf bile, canla 
derman arasmda, priskopu
muzun görmü~ oldugu nok
taya bir ka~ endeht yapb. 
Fakat, karka~ahk arasmda 
diger bir ingiliz gemisinden 
isabet vaki oldu. Kaca gemi 
o sürerle bath ki kirekleri 
ve bacalara su ile bir oldu. 
Sonra, tamamile a!abora ola-
rak büyük teknesi havaya 
kalkb. 

( Arkas1 var 

f Böcekler~n 
A1nan vern1ez dü~n1an1 

1 Hi~ §iiphe yokturki 

Brak Flak 
Uumum deposu: 

l::.dvar (:onson HaJefi 
.J inci Kordon No. 88 

Telefon: 3306 :~-1 

l)i~ Ook toru 

H. Tahsin Tan 
fma. Bizim batmakta olan 2 inci Beyler S. Hamam 
harp sefinesinin altmdan ge~ kar~1smda 37 numaraya ge~-
me manevram1z o kadar al<- mi§tir. Telefon 3774 

s~ ~~1t*:totc:k*:j:i;bfc=*::Jc=1c:tc:t:1c:1c:>Uc:1c1:;~ 

~ E L H A M R A 1. Milli K~t~p:~n~ a s 1 ~ 
~ Viyana A§k Beldesi e 
~ Viyana mu iki motifleri üzerine yap1lm1~ olan filimlerin ~ 
~ en mükemmeli, unutulmiyacak bir foim )+ 

~ MAGDA $NA YDER ve VOLF ALBAH )+ 
.C BETTY MUSIS - JOHANN STRAUSS ~ 
~ --( Seans Saatlar1 )-- ~ 

H gün 3 - 5 - 7 - 9,15 )+ 
rtesi T ALEBE seaus1 1 3 Pazar 1,30 )+ 
~„~~~~'l~"'l~~ti: 

Kocas1n1n k1s an~l1g1ndan 
kurtulmak i~in •• •• •• yuzunu 

kezapla 
Eski italyan ~airlerinden 

Buka~yo, k1skan~ bir kocay1 
j tedavi i~in yedi yol göster
mi~, fakat M1srm zengin tüc-

1 carlardan biriQin zevcesi olan 
Süheyla hamm kadar mües· 
sir bir ~are gösterememi§ti. 

Süheylä hamm, M1smn gü
zellikta Kloapatraya nümune 
addikJeri kadar kadar güzel 
bir kad1111 idi. Böyle miistes
na bir güzellik üzerinde din
lenen yabanc1 nazarlardan 
ürkcn kiskan~ zevcinin 1zb
rablarma nihayet vermek i~in 
yüzenü asidle yakm1§, bu 
suretle hem muztarib zevci
nin 1zbrablarma nihayet ver
d1gini, hen kindini daimi 
bir teresüd vc ~übheden 
kurtard1gm1 M1s1r hastane
sinde gazete muharrirlerin
den birinc memnuniyetle ka
r1~1k bir hüzünle anlntm1~hr. 

" SüheyJä hamm yüzü sar
h1larl • sarhm1§, kollanm mc
lekäne bir eda iJe yorganm-

dan sark1tm1§ yabyordu . 
Kendisine sebebi ziyaretimi 
anlathg1m zaman ac1 bir te
bessümle güldü : 

- Dünyada hi~ görülme
mi~ bir vak'a, degil mi? de
di . . • Dünyada pek az ka„ 
dma nasip olan bir güzelligi 
elJerimle tahrib ettigim i~in 
benim cinsime mensup olan
lar kimbilir beni ne günah
kär, ne vandal bir kadm 
diye teläkki edecekler. Bu 
insanm kendi yazd1g1 en gii
zel eserini yutmas11 en sev
gili ~ocugunu bogmas1 gibi 
vah§iyane bir§eydir delim mi? 

i~te bu yatagm i~inde 1z
d1rab ndan k1vranan bu vah
§i, daha evvel sizin cinsinize 
mensup bir vah§inin k1skan~
hgma ki!rban oldugunu söy
lerse, bilmem sizin cinsinize 
mensup lolanlar benim hak
k1mda ve zcvcim hakkmd.1 
ne hüküm verirler? .. 

Bu sarg1lar ~1hktan sonra 
yüzürnün alacag1 §eldi ~ok 
merak cdiyorum. Düne ka
dar sokakJarda M1smn Kleo
patras1 diyc üzerime a~ilan 
gözler, kimbiJir, beui M1 mn 
hangi ~ingenesine benzete
ceklerl.. Kimbilir, bu ci'.rmün 
en büyük kahramam olan 
koca'll bile benden nasil bir 
hüsnü ncfrdle ba§mI ~ev1: 
recek„. 

Bu cenayetin güzel cam
sine günahm sebebini sor
.sordugum zamanda biraz is
yan dolu bir naza1 Ja yüzü
me bakh, yatagmm i~inde 
dogrnldu, tumbul kollamu 
yorganmdan kiknrarak: 

- Bir kadmm bunu ya
pabilmesi i~in ya ä~1k veya 
deli olmasmdan ba~ka bir 
sebeb dü~ünebilir misiniz'?„ 
Görüyorsunuzyn, ddi degi
lim,. Ä§1k1m, ~ark kadu11nm 
sevebilecegi bütiin kadmhk 
kuvvetile~ä~1k1m. Kocam1 !ie
viyorum. Ayni a~kla, o da 
a§k1ma mu~ab..:lt..· cdiyor, 
beni hcrgün, l<endi gö1.iin
den bile k1skamyordu. Onun 
k1skan~l1g1 bir hastahk, bir 
kara sevda, bir a~k hastahg1 
idi. Onu bu 1stirabtan kur-

yakt1 ! 
tarmak i~in bundan 
bir yoJ bulamad1m. 

güz:el 

Kacam M1smn en zengin, 
en kibar ailelerinden birine 

mensup oldugu gibi ben de 
ayni derecede yüksek bir 
aileye mensubum. Maamafih 

bennim servetim yoktur. Ko
cam · zengindir. Bugüne kadar 

yekäne servetim g zelligimdi, 
Bugün ondan da mahrumum. 
Kocamla sevi~erek evlcndik. 

izdivac1m1zm temel tas1 cok 

ate~li bir a~h. izd1vac1m1zdan 
az: bir zaman sonra idi ko
camla bir ticaret i~i i~in ~a
ma gittik. Burada evimize 

1 rik eder ve f1rmc1larm da 
hamur makinelerini bu mü~ 
esseseye yapbrmalarm1 tav
s1ye ederiz· 

civar büyük bir k1~la ve za
bitan mektebi vard1. Hurma-

hga ~1ktik~a bu gen~ zabit
ler!n haris gözleri, beni evim 
den d §an ~ng1rd1. 

Faknt ben kalbimdcn kuv
vet alnrak ya§ad1g1m i~in 

bu güzlerin clektrik cazibe
sinden kendimi ku tariyor, 

onlara güzelligimin elektri
gini vermekten kendimi men
nedemiyordum. Kocamla ~eh- 1 

re indigimiz zaman bulvarm 
iki tarafmda herkes bana 
bakard1.„ 

Ben bir kroli~e kadar S!Ü
zelligime magrur, a~k1mla 
müftehir, ctraf1ma güzellik, 

ne~e vc hayat sai;arak ge
~erdim .. Sokaga yalmz pk-
bgtm zamanlar, beni takip 
edenler, benim i~in kavga 
edenler, kapnna kadar sa<l1k 
bir u~ak gibi beni getirdikten 

sora häsir ve magm um dönen -
lerin adedi ~oktu. Bunlardan 
her güzel kadm gibi derin bir 

zevk duyard1m. Bundan zev
cimim de memnun olacag1m 
zannediyordum. 

Kenl<i sahip oldugu bir 
kadma herkesin mütehessir 
oldugunu görmck, onun ii;in 

zabb mü~kül bir ülkeyi fetih 
etmi§ bir kumandan zevki 
verecak diye tehayyül cde1 -
dim. Fakat yava~ yava~ bu 

hayaJde aldand1g1m1 gördüm. 
Kocam hi~ blinlardan mem
nun olm1yordu. Gözlerinin 
alt1 günden güne mor, adc-

ta siyah bir tabaka gibi ka
rariyor, sözLrime lusa ce
vablar veriyor, her sözüme 

adeta k1z1yordu. Bir gün oto
mobiJie beraber gezmiye ~1k
m1~bk1 hi~ konu§m1yor hid-

dctli hiddetli <h~an bak1yor
du. Sonra kizarcasma bir 
hiddetle cama vurdu ve §O-

fere evc dönmesini emretti. 
Bun adeta korktum. Acaba 
ben bir §CY mi yapm1hm ? .. 
ne 1~m k1zm1§b?. 

( Sonu Yarm ) 

Alemdar oteli 
l\1ü~teciri: Necih 

T elgraf adresi : 
istanbul Alemdar" oteJi 

T eJefon : 22932 -
Adres: Sirkeci 

Bu mükemmel otel mils
tahdemininin gösterdikle1 i 
nezaket aync.t takdir~ lä
yiktir. 1 - 6 

izmir Sicili Ticaret Me
murlugundan : 

[Hara~~· Karde~ler i. Käni, 
Yusuf, Abdullah] ticaret un
vam ile izmirde ikinci Bcy
ler sokagmda 120 numarada 
mubilye ve buna benzer bü
t ün i~ler üzerfoe alim, sahnn
m yapan i§bU §irke' in tica
ret unvam ve ~irket muka
velenamesi ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 1476 
numarasma kayt vc tesci) 
edildigi ilän olunur. 

izmir Sicili Ticaret Memuru 
resmi mübrü ve 

F. Tenik 
1mzas1 

~iRKET MUKA VELENAMESI 

Hara~~l kardc§ler 1. Käni, 
Yusuf, Abdullah kollektif 
ortaklagmm mukavele ~era
itidir. 

1 - Kollektif ~irket: Kar 
~1yakada Fadilbey sokagm
da 28 numarada oturan iz
zettin Käni HaraHI, Alsan
cakta Birinci Kordonda 2i0 
numarada oturan Yusuf lz-
zeltin Hara~~11 ve Kar~1ya
kada Selimiye sokagmda 40 
numarada oturan Abdullah 
Vehbi Hara~~1 ü~ kard~~ 
tarafmdan tesis ediJmi§tir. 

2 - ~irket kollektiftir. 
3 - ~irketin firmas1: Ha

raH1 karde~ler i. Käni, Yu
suf, Abdullahhr. 

4 - ~irktin merkezi i.zmir 
dir. Türkiye Cumuriyeti hu
dutlan dahilindc ve haricinde... 
§Übe ve acentelik!er tesis 
cdebilir. 

5 - $irket izmirde Hac1 
Mahmud nam1 digeri ikinci 
beyler sokagmda 102 numa
rada Hara~~· ~ arde~ler i. 
Kfmi, Yusuf, Abdullah un
vani alttnda tecim i~l•:rile 

ugra~acakttr. 

c. - Ortaklarm her biri 
ayri ayr1 ~irket namma imza 
koymaga salähiyettardirlar. 
Ortaklardan birinin imzas1 
~i keti temsil eder. 

7 - ~irket mobilya ve 
mobilyaya benzer bütün i§ler 
üzerine al1m, satim, yaphr
ma i~lerile ugra~acakbr. 

8 - OrtakJardan izzettin 
Käni 8668 sekiz bin alh yüz 
altm1~ sekiz ve dört kuru~ 
sermayc ile, Yusuf izzettin 
11208 lira 49 kurJ~ on bi1 
bin ikiyüz sek1z lira k1rk do
kuz lrnru~ sermaya ilc Ab
dullah Vehbi 8802 lira 58 
kuru§, sekiz bin seki1. yüz iki 
lira eJli sekiz kui u~ sermaye 
ile ~irkete i~tirak ediyorla . 
i~bu sermaye '"'akten vaz 
cdilmi~lir. 

9 - Kazan{. ve ziyan ii~ 

Hükiimete 
yard1m 

Atina - Selinikten J 

, gazetelerine bildirildigine ~ 
re hükumet aleyhindeki •1" 
lanmaya te~vik edilenlerll 
kümete sadak kalmaga, b 
kumetin kararma tabi old' 
ga, hükU'metin son icra•~ 
beklediklerine dair Atißll' 
mektup yazm1~lar ve mil 
vikJerinden baz1Jano1 
mü~lerdir. 
~~~~~""''~~'~ 
ortak arasmda müteseYi 
taksim ediJecekhr. 

10 - Bu mukavele 
·_930 senes'nde kadol 
mukavele bu günden iti . 
ren on sene icin akdedil 
tir. 

11 - Ortaklardan bir • 
rilmak isterse bir sene e 
sosyeteye ayrilmak istedi"'" 
yaz1 ile bildirmek §artbr; 

12 - o~ ortak sosye 
bozmak isterlerse uzlatlll 
§artile bozabiJirler. " 

13 - Her sene nihayeti' 
de hesapla§bktan son• a 1<~ 
2ancm o/o 50 sini ~irke 
sermayesine iläve etmck OS 
buridir. . 

14 - Ortaklardan her b• 
sosyete haricinde · ve ort~ 
larm muvafakah olma~~ 
ba~ka i§ yapaniazlar. Ya&JV 
sosyeteye mal vermek sut' 
retile ayri i~ yapabilirler· 

15 - Her ortak biJ. 
sosyetede ~ah§mak mecbufl \i 
yetindedir. . . 

16 - Ortaklardan b1r'I 
ba§mda bir kazaya ma 
kahrsa tedavisi masraflar 
sosyete verir. 

17 - OrtakJardan 
kendi §ahsma ve gerek 
yete namma kimseye kC 
olamazJar. , 

18 - Bu mukavelede Y 
z1li ~artlara bütün ortak 
tamainile riayete mecb 
durlar. 

19 - i§hu mukavele 21 
1935 tarihinde bir nu• 
olarak taozim ediJmittir. 

24 Agustos 1935 
i. Hara~~1, Y. Hara~~1 

A. Hara~~1 imzalar1. 
Umumi No. 5935 

Dairede okunup ne oldOS 

aolahlan i~u ~4/9/935 tari •' 
~irket mukavelesi altindtl~ 
imzalarm zat ve hüviye 
dairece maruf Kar~1yaka f; 
d1l bey sokagmda 28 No· ... .ir 
oturan bay lzzeddin f{Y 
Hara~~1. Alsancak birinci 1' 'i 
donda 270 No. da oturaP ~ d 
Yusuf lzzeddin Hara~~· 
Kar§•yada Selimiye soka" 
da 40 No. da oturan Abd 
lah Vehbi Hara~~mm o!d~ 
ve münderecatm1 taDla~~ 
kabul ve ikrar eyledik"' 
sonra bizzat yamm1zda j 
eylediklerini beyan ve' tat 
ederim. 

Bin dokuz yüz otui 1 
A- . . cl6 gustos aymm y1rm1 
düncü Cumartesi günü. 

izmir birinci noteri 
resmi mührü ve M. R. 0' 
raktaroglu imzas1. 

Umumi No. 5941 
• 1e 
I11bu ~irket mukave f 

suretinin dairede 01ab 
24/8/935 tarih vc 5935 udl 

numarah ~slma muta~1" df 
dugu tasdik olunur. Bin „ 
kuz yüz otuz be~ y1la ;\J./ 
tos aymm yirrni d&rdO 
cu,na1 lesi günü. -~ 

izmir Birinci No~ 
resmi mübr~J8' 

Baraktarof 
imzas• 

2909 



Kolonya ve 
esanslar1 

Her tasavvurun üstünde 
latif ve sabittirler 

Bahar 
Altin dan1las1 
Yasernin 
Unuhna hcni 
s~nin i~in 
FuJ 

llaJva 
l\lanulva 

isimlerile yap1hr. 

Taklitlerini almamak i~in 

Ferl•d isim ve etilte-
• tine dik1rnt 

ediniz. 

M. D EPO 

~· Ferid:~ifa eczane i 1~~~~n~elt 
~yabn1n k;ymetin · bile ler 

S1hhabmn esas1 olan midelerini bozmamak i~in 
midenin yard1mc1s1 olan di~lerini 

RADYOLIN di§ macunu 
Ye kendilerini her türlü ac1 ve 1zd1raptan 

her zaman kurtaracak 

,;- Gripin gülla~lar1n1 
~- evlerinde ve yanlarmda bulundurmag1 ihmal etmezlerl .m••••••„„ ••• „„ •• „ •• ~~mms:~il 

11 sencdc iOO den fazla terzi yeti!)tirmekle i 
iftihar eden ~ 

ltarata§ Bi~ki Yurdu Rubsar; 
Hüsnü Müessesesi 1' 

-.. Bir senede terzilik diplomas1 veren ciddiyetile tanm- ~ 
._ bir müessesedir. Bir bayan bir sene sonunda kendi ~ 
. •kine göre karyo)a tak1mlarma varmcaya kadar hem : 
~lar1n1 hazirhyacak ve hem de terzilik san'abm ögren- ~ 
-<t olacaktJr. ij 
~ Dünya durduk~a ya,ay1cak olan bu san'at bilezigini ~ 
-i..nuza takmakta bir an tereddüd etmeyiniz. ~ 

Talebe kayd1na ba~lannu~tir. ~ 
~~~„„„ •• „ •• -. ••••• J;;;:.till~J;;:! ;a~,!J 

·Güzel Hisar 
Mefru§at magazas1 

MEHMET KAVUKCU 
~ . izmir Yolbedesteni I \) 1 H 

~· t..1111n, keten, file perdelerin envai, perdelik file, tül 
~ llllik, ve karyola tülleri, krem ye~il, estor ve bas1r per
'1et, perdelik ve kanapelik kadife kreton, more ve fan
~ ku111a,Jar. Perde sa~aklar1 ve baglar1, masa örtüleri ve 

./ l'' tak1mlan, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 
t' ~ ~ban: kanape. sof~a mu~ambalarmm enva1. Bronz ve ce

JOtl '-'llb 0 i:-nazler vargel v1stor aga~Jar1, yolluklar ve paspaslarm 
.,t ~lif boylari. $ezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid 

~ti_ lbe ve mefru§ata müteallik e~ya rekabet kabul etmez 
·•~L ___ rla magazam1zda sattlmaktad1r. 

~.±.~~:lc=k**1d::tdclbt::lc:r;)+ 

DOKTOR ~ 
A.KEMALTONAY ~ 

Bakteriyolog ve hula~1k ile salg1n ~ 
hasta hkla r n1litchass1~1 ~ 

d, Q~IDahane istasyonu kar§1smda Dibek sokak ba~m- )+ 'k" say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )+ 

( Hallua Seal ) 

Yorganc1larda i:~ No. ~1 kinc irnalathanesi 

Mehmed Sabri ve 
Ahmed Hamdi 

Alelumum fabrikalar ve motörler ile döküm i~leri reka ">et 
kabul etmcz fiatle s1hbatta ve saglam olarak yap1hr 

il 

Furuncular Okusun 
F1rrnlar i~in h9mur yogurma makineleri gayet saglam 

ve kolayhkh olarak ehven fiatla yap11ir i§ler mutlak günü 
gününe teslim edilir deniz i~leri vapur ve moUSr tamirah 
ve sefaine makine vaz'1 deruhde edilir. 

I AR TA Li Li 
Kimyager Abdüsse!~m Ak

g„nlü Labo 8 t „ 
Saghk Bakanhgm müsadeleru ... 2 inci Beyler sokagmda 

Beyler hamam1 ynnmda 72 numarah daireye ge~irilmi~tir. 

Amerika, fngiltcre, Fransa, Almanya ve isvi~rede Tedkik:'h 
kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde idrar ve kan 
tahlilleri KÜRi enstitüsünde Smai ve maden tahlilleri üze
rine ~ah~an Kimyagcr A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi
si yapmakta oldugu gibi saym etibbamn gösterdikleri lüzum 
üzcrinc hususi ara~hrmalar da yapmaktadar. 

Laboratuvar hergün sabah yediden 
gece ona kadar a~1kbr 

Telefon: 2205 

e: m::c =--- $Z::::C d 

HUSEYIN KAYIN 
Mobilye Evi 

Her arad1g1n1z ~1k, tcmiz, lüks 

ev e~yas1n1 burada bulabilirsiniz. 

Bir defa ziya ret 
cdiniz ~ 

~ekeciler 

No. 26 
1 Z M 1 R 

~ lb saat 6 ya kadar hastalarm1 kabul eder. » 
~1.~racaat eden hastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair )+ ---
'-r, 1 it ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta· >+ YükseJ Kabaday1 Bill ur 
.... d Yap1lmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )4. i~te bütün lzmir ve mülhakatmm seve seve i~ip doya-

t rnuntazaman yap1hr. Telefon: 4115 >+ madigt rakilar bunlardar. 

~~~~P&:lQ:~~'ACJiC:,,:~~'IC~~ l~en bilir, bilen i<;er. 
-=--__,,,..._,....,-_,..,.., 

~ . 

13 EYLOL 

lzmirlilere 
• 

~ e lzmire gelenlere müjde 
lzmirin cenneti ve yegäne aile bah~esi Bahribaba Park 

Gazinosu saym halk1m1zm zevkini ve ne~esini bir kat daha 
arhrmak i!rin büyük bir fedakarhg1 daha göze alm11ibr : 
Me~hur radyo okuyucusu Bayan Fahire'yi ve Bedriye 

Sübeylä gili müstesna ses krali~elerini ve bütün Türkiyece 
tanmmi~ yüksek saz heyetini getirmi~tir. 

Kemani Cemal, kemen~e Anastas, piyanist Anjel, 
klarnet Hasan, banju ~evket, hanende artaki 

()kuyucu hayanlar 
Fahire, Bedriye Süheylä, Faide, Belk1s, Bedia Selma 

Hergün varyete numaralara Gardinar artistlerinin 

Me§hur l\'li§eller 
ve ne~e yaratan sahneler y1ld1z1 Bayan kü~ük Semihanm 

Eminesini görünüz ve dinleyiniz. 

ZINET 
Mobilva 

Fabrikas1 
En lüks ve en saglam, en 

cazib yimck, yatak, misafir 

odas1 tak1mlarm1 izmir pana
y1rmda 128-129 nu 1arada 

ve ismet pa~a bulvarmda 41 
numarah mobilya me§herin :!e 

satilmak üzere te§hir etmek
tedir. 

Mobilyaya k1ymet veren 
zevatm görmeleri käfidir. 

========== 
Sanh sancag1n11z1 ~ere
file inütenasib aln1ak 
vc tak111ak isterseniz 

$ad1rvan altmda 10 numa
rah dükkanda 

BAYRAI(<=I 

~ükrü 
Ulu bayrak 

Ticarethanesinden aliniz. 
Burada senelerdenberi her 

boyda bayraklar model üze
rine ve gayet saglamdir. 

C. H. Parti bayrag1 da 
mükemmclen yap1hr. 

Toptan ve perakente s1-
pari§ kabul edilir. Azäm1 ko· 
layhk gösterilir. 

• 

T 
E 

R 
z 

M 
E z 
H E 

K 
1 

M 
E 

T 
Kemeralt1 

Hükumet 
Kar~1smda 

ikt1sad1n 
~aresi bulundu 

istanbuldan geien müte
hass1s1m1z 150 rengi nereden 
buldu ve buldugu bu renk· 
lerle güne§in ve havamn s1-
cagile terden, tozdan harap 
olan §eyleri yeni ~ekline ge
tirmek i~in bütün dü§Ünce
leri kald1rd1. 

Hayret verici bu i§te eski
ciligin yenicilikten farkm1 
~ünkü harap olmu§ bir elbise, 
§apka, yün, ipek, iplik ku
ma§larm ablmas1 dü§ünülür
ken yeni hale getiren, siyah1 
bile beyaz yapan bir mucidin 
~1kmas1 ve Kemeraltmda 8 
numarada istanbul istim bo
yahanesinde bulunmas1 ikb· 
sadm biricik yard1mc1s1d1r. 

GAJ~AN'Ti 
A 
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V 
L 
1 
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0 
N 
D 
ü 

L 
A 

s 
V 

0 
N 

V 
E 
M 

A 

~ 
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1 

L 
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Osman Nuri 
EMiRLER <;AR~ISI No 22 

Turkuvaz ban 
Bütün konf orlarin1 
ikn1äl ederek bu 
ak~an1dan itibaren 

a~1ln11~ttr 
Muhterem halk1m1ztn sa

b1rs1zhkla beklemekte olduk 
lar1 ve uzun zamandan beru 
mahrum kald1klan gece eg
Jencelerine bu ak§amdan iti
baren kavu§mu~lard1r. 

Müessesemiz pek büyük 
fedakarhklar1 göze alarak 
Beyoglundakl barlarm en 
mümtaz artistlerini ge .irme
ge muvaffak olmu§tur. 

Muazzam varyetemiz görül· 
mege §ayestedir. 

i •1 ff kk J i~ilir. Temiz olmakla beraber s1hhidir. Son sistem otomatik makinalarla yap1lan ISMAIL HAKKI Gazozlar1 temizlik 
----=-------=--==~:.=.....::;;::s;:;.:1=··=-a;::::;.:1==.-=..;=-=a=.:::::=::::=l=---.:~azoz ar1 ve sthhat bakimmdan birinciligi kazanm11tir. Izmirin her dükkämnda kahve ve gazinolarda bilhassa 9 EVL\JL 



Sahife 4 

K1z1n1n felaketine sebep 
olan nne 

Bu ak~a1n annenizin ya~1nda yani :~x senc
lik ve sizin kadar.nefis bir ~arap icecegiz. 

oooo -
K1zJa r1n111 feläketleri11e sebeb olan annelerc 
bir ders olur ün1idile beni n1ahvcden tütcar
Ja hirlikte annen1i de mahken1eye verecegirn. 

Atina gazetelerinde okun- Fakat sizin ba~m1z1 örtecek 
duguna göre Pirede kendini örtecek para ve koca haz1r-
bogmak maksadile denize dir. 
ahlan Marika isminde bir f~te bu ac1 ve zehii li ha-
gen~ k1z vaktile yeti~ilerek k1kattan sonra intihar ctme-
kurtarilm1~ ve bastaneye nak gi dü§üddüm, fakat bun '.. 
lediJmi~tir. mani oldular. 

Bir gün sonra kendini gör- Simdi ne yapmak fik-
mege giden gazeteciye talih- rindesiniz? 

siz ktz ~u sözleri söylemi~tir: Kendini toplad1ktansonra 
- Benim f eläkctime sc- - Tüccar ve cnncm aley-

beb olan annemdir. hinde dava a~acagm1, belki 
- Bu nas1l olabilir?I bu gürültü davaiara k1zlar1-
- Anlatay1m: Evimize bi- nm feläketlerine kendi elleri 

ti§ik bir evde oturan zengin ile bazrrliyan analara bir 
bir tüccar vard1r. Bu adamm ders olur. 
kar1s1 bir sene evvel öldü ve 
kar1smm ölümünden bir haf
ta sonra da bu tüccar evine 
bir ~ok kadmlar getirtip eg
lenmiye ba§lami§hr. 

Kolay avlardan usanan 
Kokino [bu tüccarm ismidirJ 
beni de elde ctmege karar 
vermi§ ve benden yüz bula
maymca annemi para ve 
kim bilir ne gibi sözlerle 
kand1rara k bizi sayfiyesine 
götürmü~tür. 

Siz bu sayfiyeye gitmc 
i~ine itiraz etmediniz mi? 

- Ettim, fakat annem 
bana, bu zengin tüccar seni 
karis1 yapmak istiyor, bana 
me~ru maksad1m ac;m1~tir, 
bu dev)ct ku§unu kac;mrsan 
ö)ünceye kadar ba§m1 ta§tan 
ta1a vurursun, dedi. Bir haf
ta bu tüccar cetilmen ve 
kibar bir adam gibi bana 
yaln1z k<'pilmanlar yapmakla 
iktifa etti. 

Fakat ge~en yortu 
bize müken1me) bir 
~ekti ve bize : 

ak~am1 
ziyafet 

- Marikanm 
ya§mda tarn 38 
Marika kadar 

annesinin 
senelik ve 
enfes bir 

--c:m::D c:---
8ar1§ 

kurt rmak· • ID 
- Ba§taraf1 1 incide -

lngiltcrenin hattt hareketi 
hakkmda görÜ!jmÜ§tür. Bay 
Laval ve Sir Hoar Avustur
yamn istiklä! meselesine te
mas etmi§lerdir. 

Bu görü§ taatileri iki mem
leket diklomasi§i meselenin 
teknik k1smmm §imdiden 
tedhi§ edecek kadar ilcri 
gitmi§tir. 

Frans1z büyük el~isin dün 
ingiltere d1~ bakanhg1 daimi 
sekreterine yaptig1 ziyaretin 
sebebi budur. 

Va§ington, 12 (A.A) -
Bay Hul verdigi bir söylevde 
Sir Samuel Hoarm nutkunu 
barl§ i~in mahirane ve mev
siminde bir hitab olarak 
tavsif ve Amerika hükume
tinin mesaisini bari!jm muha
fazasma katmak i~in bütün 
imkänlar1 kullanacagm1 iläve 
etmi§tir. 

Denizliden yaz1hyor: 

Th 
Devam 
Ediyor .• 

1 

farap ald1m, bJnu i~en 
hastaltk yüzü görmez dedi. 
Krk sekiz ya~mda olan an
nemi 38 ya§mda göstermesi 
anncmi daha ~arap i~meden 
~arho~ etti. Bu eski vc nefis 
$araba herhalde bir de oyu
tucu bir ilä~ katm1~ olacak 
ki ynr1m saat sonra ne ben 
ve ne de annem ne ol<lu
gumuzu, ne yapt1g1m1z1 ha· 
brhyam1yoruz. 

Yalmz ertesi gün bcn ne 
büyük k urban oldugumu an
lad1m ve tüccara: 

- Y aptigm1z1 begendiniz 
mi? 

Diye sordum. 

Bundan ü~ ay önce Deniz
iide tathc1 Süleymanm evini 
ve kendisini yakmakla maz
nun Denizlinin: Altmtop ma- ' 
hallesioden ~cvkinin Anka
raya ka~hg1 söyleniyor. Öl
dürülenin davac1s1 bayan 
Ay!ie Müddeiumumilige tek- ' 
rar bir dilek~e sunarak kati
lin bir an evycl tutulmas1 
i~in müracaat etmi~tir. 

- ~nrho~lug.un hatasm1 
tamiri i~in size istedigiz ka- e terdar1m1z 
dar pa1 a vermcge hazmm. Defterdanm1z Bay Kcna-

- Anneme ve bann m~~- nm Finans Bakanhg1 V;lridat 
ru maksatlar1mzdan bahset- dircktörlügüne atanm1~hr. 
mi~tiniz, beni kanmz yapmak izmirdc büyük bir muvnffa-
istemiyor musunuz? k1yetle i~ gören ve herkese 

- Ticari vaziyct ve mec- l:endini sevdiren defterda-
buriyetlerim beni sizinle ev- r1m1za yeni ödevinde de mu-
Jenmekten mennetmaktedir. veffak1yctler dileriz. 

r~~~~·o•9•••• ········~~~~"M 

1 20 iLKTE~RiN - azar ~ 
! genel nüfus say1m1 ~ 
i : 
: Bütün ulusal kuvvetlerin kaynag1 : ! niif ustur... ~ 

1 BA~VEKÄLET ~ 
i istatistik Umum Müdürlilgü ~ 

( Halk1n Scsi J 

Yunanistanda 
----~----~~cooo~--------~ 

Genoy 23 ilkte§rin tarihinde 
y p1lacak 

Atina 12 [A.A] - Kralhk yaymblarl kesin olarak ya-
i~in yapilacak geneloyun ta- lanlamaktad1r. 
rihi 27 ltkte§rin olarak tes- Atina 12 [A.A] - Liberal 
bit edilmi§tir. Parisi gazctesine göre V cni-

Atina 12 (A.A) -Yetkili . 
-revenler bay <;aldarisle Kon- zelos cumu.~1yet r~J~mmm 
diJis arasmda anla§mazhk müdafaas1 mucadelesm1 §ah-
mevcud oldugu hakkmdaki sen idare edecektir. 

:';;.: r~.! ::t.~ ?$ [•1 r•1 [•~ ::~~ 

ma m hsu - · ebol • 

Ilk n 

e 
inebolu 12 [A.A] - Bu ydm iik clma ürümü törenle 

vapura yükletilmi§tir. Bu mbnasebctle vapur donanmt§, elma 
yüklü kay1klar1 diidükle selämlam1§hr. Bu y1l elma ~ok be
reketlidir. Yafa, Berut, iskenderiyeye gönderileccl tir. Her 
hafta be§ bin sand1k sevkolunacag1 tahmin ediliyor. 
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Tayyare piyangosunun 

• 
lnegölde bir 

cinayet 
inegöl - Rü§tiyc köyün

de ~ahin oglu ~evki, Tevfik 
ve ~ahid taraf mdan tabancn 
ile öldürülmü§tür. Cinayetin 
sebebi eski bir kan davas1 
dir. Memlektin sükf.m ve 
asayi§ini temin i~in ~ok ~a
h§an jandrma kumandam 
Bay Faxh vaka mahalline 
gidl.rek lrntilleri yakalaml§ 
ve Adliyeye teslim etmi~tir. 

Jandarma kumandanmm 
ittihaz eylddigi tedeir saye
sinde katillerin saklc dik
lari siläblar1 meydana ~1ka
rilm1§ ve bunlari saklayan
lar hakkmda kanuni taki
bata ba~lanmi~hr. 

Jandarma umum müfetti~i 
hay Kara Kemal bugün ~eh
rimize gelmi§tir. 
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13 EYLiJ~ 

Bütün italya~ 
gazeteleri 
(Ba§taraf1 1 incide) 

hayranhkla kar§1lad1m. f-IeOI 
Habe§istanin ulusal haklarl" 

• Je' 
ve hem de ftalyamn genif. 
me hakkmdaki istekler~ 
tatmin eden bir sureti ta•· 
. d• v1ye bulunmasm1 Avrupa 

herkes kadar hararetle ari" 
E:ttigime italyanlarm iY~antt1•· 
sm1 temenni ederim. 

Hava dalgaralmm ac• 01' 
makla beraber dos1 sözü ol•' 

bu sözleri bu ak~am ltalyaY' 
götürmesini dilerim. 

Slr Hoare ~unlari ilä"' 
. · M 1 k t" . . pi.S etm\§br: em e e 1m1zm 

har oldugu hürmet bendt 

büyük il',ltiba has1l etmi~tit· 
Bu bizim bepimiz i~in AvrlJ' 

pada bari§ davasma yarcbl" 

i~in büyük bir mes'uliyet t~· 
B ·~,o 

zammun eder. u un ~ a 
tahrik edilmiyen her turl 
tecavüze kar~1 rrü~terek rnU' 
kavemeti müdafaaya azrnet· 
mi~ oldugumuz söylevin1dt 
a~1k~a söyledim. Bu da bil' 
„ d"' . . b" ' liyel tun unya t~m ir mes u 

tazammun eder. . .
1
• 

Sir Hotne sözlerini, Ing1 

terenin dünya ekonomik ksf 
naklarmdan daha iyi istifad' 
meselesini daha iyi tetkik' 
hazir oldugunu teyid edere~ 
bitirmi~tir. t 

Cenevre 12 (A.A) Röyte 

kazanan 
Istanbul 13 (Özel) - Tay 

yare p1yangosunu son numa
larmm ~ekilmesine bugün 
deyam edilmi§ ve bitirilmi§
tir. 

r yaz y ruz 
731~ 21591 25046 26766 : 18328 29993 47 5 8713 

Ajansmdan: 
Be~ler komitesinin mutl' ~t 

vasbt tarz1hal hakkmda t8' .., 

korniteden istedigi rapor i~1 ' 

tarafo tcbHg edilecek ve so• 
uzla~ma teklifini te~kil ede' 

15000 Lira 
27167 

12000 Lira 
19696 

~u numaralarm yetmi§be~ 
a~ag1s1 ve yetmi~be~ yuka
r1sl iki~er lira alacaklard1r. 

:~ooo lira kazananlar 

4520 5778 
!>00 Jira kazananla14 

16722 7633 21609 6067 
7573 10004 19310 10889 

14957 21014 9686 12772 
19492 16819 2017 

J 50 lira kazananiar 
23456 15512 20147 27110 
17027 9633 132 2529 
24127 2374 14900 2005 
27048 27758 11114 23462 
8536 47 1920 15634 

5 9379 24622 12126 
23850 5842 ~4647 li785 
25051 14794 26886 19401 
29273 

100 lira kazananlar 
19444 1657 27023 24716 
22041 25834 12973 2626 
3750 27119 20989 7988 
6296 21305 2906 20989 
7988 6296 21305 3906 

22297 11523 6868 22770 
27049 21346 496 1329 
28570 1661 8111 3807 
20552 26255 14702 22311 
27726 11615 17072 656 
16142 12067 18114 19348 
15194 2935 1166 14791 
4370 19859 21623 4800 

10152 
.10 l .. ira ka 1a na nlc.1 r 

13088 2033 10137 27749 
14696 5660 580~ 17830 
18837 10028 22304 21688 

23 2 25437 25117 27075 

~ooo Lindik rnüküfati 14964 26613 

1 

3577 17626 
1943 9570 
3134 24509 

29917 12611 

kazanan nun1~1rrlar 
14084 50093 8167 21454 
12671 11188 17211 ~8175 
22055 28417 546 8000 

€;aldaris : 
J{raJ1n dönn1esi Jehin
de bev<1natta bulun-. 

1nakJa hcraber.„ 
Atina (Özel) <;aldari-

sin kraliyet lehinde vu~ubu
Jan beyanalmdan ~onra bazt 
hükiimct ricali ile f1rka mcn
sublarmm krah hemen ge-
tirlelim, sonra genoya ( rcyi- . 
am ) a müracaat cdl!riz. 
Cumuriyeti ilän ederken de 
böylc yaprm~ evvelct• ilän 
etmi~ sonra ämmeeui11 reyi
nc müracaat etmi~tik„ diye 
te§vikatta bulunmu~larsa da 
M. <;aldaris bu fikri tasvib 
ctmemi§tir. 

• a e§I 
i\ üda '"aa cderke11 
Rusva da n1üda faa 

t' <. I i 1111e1 i d i r 
Begrad -Provda gazetesi 

Landrada <;1l<an Mo1 nig Post 
gazetesinin tafsilen yazd1g1 
nkrada cliyor ki: 

20796 24258 
17068 16594 
13263 21568 

13927 8150 6353 26283 
18142 6862 26313 28177 
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Türkiye 
hava turu 

- Ba~taraf1 1 incide -

saat dokuzda bitmi~ olacak
hr. 

Bugüne kadar izmir tay

y.1:-e mcydanma ugrayan 

g uplar ii~tür. Daha ilci g np 
ugrnyaca li.hr. 

Eski~ehir grubu Cumnrt~si 

günii snat 10 da izmirde mü · 
sahakasm1 bitirmi~ olacakhr. 

izmir grubu turuna istan
buldan ba~Jad1 \ie Cumartesi 

cektir. Bu raporun esas•111 

1930 tarihli Irak mukavelt" 

sini!1 tekil edecegi ve lt~ 
yanm mümessilinin tekl 
münaka§aya haz1r olacal 
zannedilmektcdir. 

Conevre 12 - (A A) / 
Senator Lope Habe~ sa111' 

smm önüne ge~mek iwzerf 
Briand - Kellog paktm1 it11-' 
etmi§ olan cfevletler aras1fl' 
da arsrnlusal bir konferao•11 

te' toplanmaya ~agnlmasm1 
t' ldonla bay Hula teklif e 

~ es'ud yu-vS 
Gc~irmekte oldugumuz f

11 

buhranh y1llarda bir aile Y" 
tl' vasmm mes'ud ya§nmas1 

sarrufa riayesle olur. 
günü turunu istanbulda bitir- Tasarruf a riayet tuhafiY~; 
mi§ olacakhr. ye ait her 1htiyacm1 ucu:ilw 

~imdiye kadar alman nc- sergisinden almakla mümlcO' 
ticcler ~aynni memnuniyettir. olur. 

M'" sabakRlarda hangi grnbun Yorulmadan, aldanmacl•~ 
kazanacag1 henÜ7. belli degil- pazarhks1z her arad1g1"

1 

clir. mali bulursunuz. 
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1 i Martha Eggerth 
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Ame e .i~in yüzde 70tenzils 

BÜLBÜLÜ ViYANA 
Londrada smd1k"ll kongrc 

reisi kongrede söz söylerken 
"Habt.~i müdafaa edcrken 
Rusyay1 da ·Üdafaa ctmek 
läz1md1r„ demi~tir. Bu söz 
Fran 1z ve bilhac;~a italyan 
gazetelerinde bir dedi 1 odu 
zemini olmu~tur. 

T b 

Devlel demiryollarmdan : p 
15 Eylül 1935 tarihinden itibaren be~ ki~iden miirckl<;il 

olmal~ veya be~ ki~i ücreti vermck §aitile Aydmhatti d' ,f 
v.; ErzJrum-Sarikam1~, Bm sa-Mudanya, Samsun Sahil hatl t 

a khar" i; olma k üzerc biti~ik ~ebekedeki is' asyonlarmrherha",, 
1 birindcn digerinc !~ bulmak veya i~ten dönmck Ü7.erc sc.f 

Trnbzon 12 (A.A). - Ta-
run balcr. 11 Muhlic; Erkmen hat ede~ek amele ii;in yiizde 70 tcnzilfit yap1hr. ~-
beraberlerindekilerle bugün 13u tenzilattan istifade t!lmck istiy• n amelenin bulurtcl" aJ1 
Gümü~aneden ~ebrimize gel- bn yerin en büyiik miiikiye mcmurundan ve bu merDVr 11 
di Ur„ y bakantn unurnna bulun ad1g1 yerler<le. köy ihtiyar meclislerindcn btrer „e 
bir söyl1•v verdi. ka alip ista ·yonlara ){Östermeleri läz1md1r. 

Bay Erkm.-n dört giin Fai.la tafsilat j~in istasyonlara miiracaat etmelidir. B 
Trab1onda kalacakltr. ] 3 - 16 - 1 


