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kadar ebedi dÜ§man1m1z Italya ile ~arp11acag1z '' diyor 

ltalyanlar 
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•tizleri henüz ögrenmi§ 
degillerdir ••• 

•• 
"1retle harcket, hi'Y ~üohesiz ki Habe!}ista

ekmegine yag ve bal sürmek den1ektir 
laafta l>a1ta ltay 1 Ve bunu görerek bu de-

i •ldatu laaltle ltir 1 fada yine keDdi keadimize 
a; aa 1aaeteleri la,U- "ltalya1na, la~ltereaia aasal „„.„k lllamnu bir devlet, f nrilizlerin .„.1 

e.&ea bir yel Ye 1iyasa bir millet elduiuau ltir tiirll 
ltlerek 1•rek Rema anlamak iatemiyor.„ Diye ma-

. •• 1erek Remacla rildanayoruz . 
._ ltat,aaaa yani Mas· Resmi ag1zlar1n ilatiyats1z-

ter„mUJ aaydaa ca siyledikleri 1özler yetmi-
eria 4illeria•• ltir yormut ~bi Roma sokakla-

~it ifadeler 1ir- r1nda ln~ltere aleyhiade ntl-
iMAM YAHYA '- keam kenmmize mayif haberleri veya ltal1an 

..w~tereaia ae de- tayyarecilerinin ölümle ittifak lan bir milletin savatsiz hür-
~~a aalamaia bq- imza ederek lngiliz harb ge- riyetini kurban vermesine 

l.~ diye 81yleamifdik. milerine meydan okum•ii! yol yoktur. Dütman ufukla-
.._ laafta yiae ltalyaa garibelerini ititiyor ve oku- r1m1z1 bol buldu. Aciz ~o-

•• ba11a1n1a yiae yoruz. cuklara ve kad1nlara atef 
hir clil tekell&m„ et- Filbakika lngiltere gibi sald1r1yor. ltalya Habetlerin 
~ l.sutereye -bu tle- soiuk kaah bir bükumet ge~mi1te ve gelecekte ebe-

IL.. '9at perdnen-· ••Y· ltiyle ufek tefek nümayi1lere di dü1mamd1r. Ya benligi-
~~-..ia lta1latl1iaa1 ri- veyalraeydan okumalara fazla mizi keruyarak yaf1ya~ai1z 

(So u 4 üncftde) yahud kan selleri i~inde can 

• E 2 :!: E 8 2 E S[+l r' 

lmanya harb hazirligi 
t;;,~ilden sonra F;;;s1zlara da tehlike 

vard1r dediriyor ••• 

'•11lar1n icabanda hem yolcu ve hem harb u~ag1 olarak kullanacakla;1 bir u~ak 
1~ft.d o) - Peti Mar yor ki: 
, letesi <;or~ilin, Al- Alman tehlikesini <;or~il 
• farsattan istifade k d .. k 

••llbl k h a ar a~1k goren ve ya m-anma usuaun- . 
d ID h d 1 · · w dan takib eden bir adam ua e e en ~1g-
~eybinde yazd1gi 

ti ele alarak tiddetli 

ve gene tam manasile mo-! 
dern bir~ok hava filolar1 

sundaki tepeleri tutmu,tur. • 
Habe,ler burada da büyük 
mukavemet göstermemi,ler-
dir. 

Londra (Radyo)-Adis-A-
babadan bir habere höre 1 

Habetittanda yol Hitaab ftalyanlan ~ok ugrafd1rmaktad1r. 

o yerlilerin sarphg1na daya
namayarak Danakillilerin bil
cumuna gögüs geremiyerek 
~illyavrusu gibi dag1lm11br. 

HABE$ IMPARATORU 
üstüadedir. Danäkil ~ölünde ilerleyen bir 

ltalyan generah Proninin ftalran f1rka11n1n k0Jlar1 Da- Bu harpda sekiz ytlz meY-
yerli askerleri ,ehtin iüney nakiller tarafandan fcna bir cutlu bir ltalyaD taburu mala-
bnbsmdaki tepeleri ve genc bozguna ugrablm19br.Bu ltal volmu1tur. Habetlerin eline 
ral Santan de i Üney dögu- yan kuvvetleri susuzluga ve - Sonu 4 üncüde -•• „„„ •••• „„„„„„ .............. „„ „ •••••• „ ............................ „ 

Bay f;aldarisin Diy~vi 

istanbul (Özel)- Bay <;aldaris son hidiseler üzerine kendisine müracaat eden gazete
cilere ve dostlarma 1u diyevdo bulunmu~tur: "Evvelce de dedigim gibi k1rahn memleketi
mize avdetinden sonra iktidar mevkiini tekrar üzerime alacag1m bugün ~ekilitim bir for
malite meselesinden ba~ka bir fey degildir. Hepimizin istedigi Yunanistan1n sükin ve 
istirahat i~inde ~ab,abilmeleridir.„ 

ltalyadan 
--------

Bekledigimiz· i~ahat nihayet 
verilebildi 

Istanbul (Özel)-Atatürk 
i~in sl!ikasd tertip edenlerin 
ltalyadan te1vik gördükleri 
hakk1nda Atina gazetelerinin 
verdikleri haberler, italya 
hilkumeti tarafandan resmig 
bir teblii e yalanlalanmakta
dir. 

lininin Atatürkle ~ok samimi 
dost oldugunu ilave edili
yor . 

HALKIN SESt - Yunan 
gazetelerinde ve bunlardan 
naklen bir ~ok Balkan gaze
telerinde Atatürke yap1lmak 
istenen suikasta ltalyanan 

2 2 2 s 
italyanlann 

ilk muhaf 1z1 bir 
Run1dur 

Atina - Bura gazeteleri
nin yazdlt1na gire Habet
lerin ald1klan ilk ltalyan e1i
ri yirmi yafanda Fiyomah bir 
tofir imis. lmparator bu 4(•i
ri otomobil tamirane1i sablbi 
bir Yunanhya müe11eaesinde 
~htmak ve muhafaza edil· 
mek üzere teslim etmittir. 

Telefon 

• yaziyor ve di-

daha yoktur. Almanya tam 
manasile asker bir milyona 
yak1n bir kuvvet haz1rlam1§ 

- · . · - ----
- Arkas1 4 üncüde -„„„„„„„„„„„„„„„„ ... „„„„ ... „„„„„ „ ...... .., ... Bu resmi tebligde, Musso-

meydana getirmit ve sessiz 
sadas1z olarak Baltak deni
zine bikim ve hi~bir dev
lette bulunm1yan yeni gemi
lerden müte9ekkil bir donan 
ma vücuda getirmi,tir. 

No. 
et ve As1m büyük elbise fabrikas1 ESKI BIT PAZARI NUMARA 1 5-1 7 

TELEFON 2042 
palto ve pardesünüzü mutlaka Ahmed ve As1ma yaptar1n1z. Yuli mab her ~etid ~ulikiden ~ifte provah, temiz masraf, mükemmel 

clikit 1 2 liradan 18 braya kadar 11marlama elbi1e yapd1r. LEVHAMIZA DIF<KAT EDINIZ. 



Sahif e 2 

Musolini kimdir? 
• 

,,Italya)'I ben kurtard1m, ben 
büyütecegim '' 
~~~~~-0000~~~~~~-

Di yen Musolininin merakl1 ve 
ibret verici hayat1 1 

-4-
~iddet bir ameliyei cer

rahiyetir. Tahrik edici olma
mahdar. ~iddet, iyi dütünül
dükten soora yapdmahd1r. 

Bir gün dahiliye nezare
tinde bulunurken polis mü
dürü ~ag1rm1t ve demi§tirki: 

- Bir kargatahga maruz 
kaJacak o1ursao1z, bilitered
düd her iki taraftan tevki
fat yap1n1z. f~lerinden biri 
telef olacagma yirmi, otuz 
ki,iyi tevkif etmek daha ha
y1rhd1r. Zira kafeste bulunan 
kutlar, biJabire hürriyetlerine 
kavutacaklardir. 

Mussolininin bas1lm1yan 
bir eseri vardtr ki bütün 
ruhunu canh bir tablo gibi 
yafatmaktad1r. Bu eserin 
ad1: "Kald1nmdan iktidar 
mevkiine" dir. Bizim yazd1-
g1m1z da a1aj1 yukar1 bun
dan ibarettir. 

Bir Musseiini, saylav ar
kadatlarile birlikte Alp dag
lar1nda bir tenezzüh icra 
ediyorlarm11. Birinci merha
lede arkadatlar1 dinlenmek 
lüzumunu hissetmitler ve bir 
agacm dibir de oturmutlar. 
Mussolini arkada,lar1na: "Ta 
tepedeki fU diregi görüyor 
musunuz? f1te oraya kadar 
~1kacag1m.„ demi1tir. 

Bunlardan biri fU muka
belede bulunmu1: 

- Bugün gitmemizin im
kin1 yok, hem ~ok dik bir 
yoku11 vazge~elim. 

Mussolini likaydane: 
- Oraya ~1kmak bir1ey 

degil. Ben ahtettim. Mutlak 
hrmanacag1m, bir saat olsun 
o tepeden cihana bakaca
g1m, demit ve dedigioi yap
m11tar. 

"Babam, beni istemeye is
temeye Papas mektebine 
göndermege karar •ermitdi. 

Babam1n bu karar1 beyni
mi bir yddmm sarm11d1. 

Ah1tag1m hayata nas1l ve
da edecegimi bilmiyordum. 
Mektep ve hapsaneyi ayni 
mana iki kelime telekki edi· 
yordum.Adeta bu iki müese
se , d t;tn ! a hi~ bir fark 
gö1 } o dum. Bunun i~in 
son haftilma tarn bir hürriyet 
i~inde ~ay1rlarda kotarak, 

~okurlardan atlayarak, bag
larda üzüm yiyerek ge~ir
mek istiyordum. Hafta so
nunda elbisem, ~amaftrlar1m, 
hüJisa her feyim hazirlan
m11d1. o~ ve yedi ya1larm
da olane karde§lerimden ay
r1hrken teessür duydugumu 
habrlam1yorum. 

Yalmz odamda p0n~ere
nin kö,esinde kü~ük bir ka
fes i~inde b1rakhg1m mini 
mini kanaryam i~imde derin 
oir ac1 birakm1,h. Mektebe 
hareketimden bir gün evve! 
bir ~ocukla kavga etmit ve 
suratma dogru bir yumruk 
sallarken nasdsa yumrgum 
d1vara ~arpm11 ve parmakJa
nm1 zedelemi1tim. 

Metebe sag kolum sarg1h 
oldugu halde gitmittim. Kü
~ük bir merkep arabas1 i~in
de babamla yalmz olarak 
yola koyulmu1tuk. Y olda hi~ 
konu1mad1m. 

Bütiin nazarlarm gecenin 
esmerliginden 'i enüz 11ynlan 
tabiata dalm11b. Etrafta k1r
Jang1~lar u~uu1yor, ~dereler 
birer ~agbyan gibi ak1yordu. 

Bütün bu güzellik gen~ 
ruhumda tatb hülyalar, 
emeller uyandmyordu. 

Ben bu llulyalara dalmt§, 
her feyi unutmu1 bir vazi
yette iken arabam1z mekte
bin kap1s1 önünde durmu1tu. 
Bir an sars1ld1ktan sonra 
bütün o mea'ud emeller ac1 
bir hateikate, ye'se ink1lib 
etmifti. Mektebe girince bir 
rahib beni kar11lad1 ve ba
bama bitaben: 

- Gözlerinde canh bir 
1eki okunuyor." 

Dedigini ifitmi,tim. Ayr1-
hk dakikas1 gelmitti. Baba
mm boynuna h1~k1r1klar 
i~inde abld1m ve ~1lg1ncas1-
na yanaklarindan öptüm. 

Babam mektebten uzalda-
11rken ben bir kö1eye buzul • 
müt hilngür hüngür anhyor
dum. 

Bu devlet adam1mn bayah 
battan nihayete kadar tetkik 
edilecek olursa ilk ve haki
ki ac1y1 bu baba yuvasmdan 
uzakla1d1ktan sonra duydu
gu görülecektir. Mussolini, 

()J~ü üzerine s1hhi 
Kann, J\lide, Han1iJe, 
F1tik, Barsak, Böbrek 
Dü~künlügüne Fenni 

Korsalar 
13AVAl~iS 

Lastik (.orapJar, Ka
s1k Baglan„. 

S. D. Ater 

lzmir 
23 Odunpazar Kantarc1lar 

( Hallua S•I ) 

Gizli bir Habe1 
Cemiyeti var 
--.-..------~----0000--~~~~--~--

Mussolininin masas1 üstünde 
bulunan tehdid mektubunu 

kim yazm1§ ? •• 
Amerikada zencilerin aley

binde ~ahftp, onlar1 ortadan 
kald1rmak i~in kurulmu1 ga
yet korkun~ ve esrarengiz 
bir cemiyet vard1r : Bunnn 
adt "Kukluk klan„ dir. Bu 
cemiyetin binlerce azas1 var
dtr. 

ilk gayesi, siyab irk1 yer 
yüzünden ve bilbassa Ame
rikadan kald1rmaktan ibaret 
olan bu cemiyet, gayesine 
er1smek i~in §imdiye kadar 
binlerce zenci öldürmü~tür. 

lar haber veriyorlar ; 
"Nyo Binghi„ admdaki bu 

cemiyetin merkezi Adis-A
babadir. Afrikamn bütün 
me§hur §ehirlerinde 1ubeleri 
vard1r. 

Bu korkun~ cemiyet 11im
diye kadar Habe§istanda se
yahat perdesi altmda casus-
luk, ve propagandac1hk ya
pan bir ~ok Avrupahlan öl-
dürmÜ§lÜr. Bunlar arasmda 
yüksek rütbeli birka~ italyan 
subayt da vardtr. Buna kar§1hk <;inde ve 

japonyada san 1rk1 korumak Bu cemiyetin Avrupa barp 
ve ondan gayesine dü~man- akadt:melerinden ve ünüver-
l1k yapmak gayesile kurul- 'sitelerinden mezun bir ~ok 
mu' ~ok gizli te1ekküller münevver, siyah irkh ar.alar1 
vard1r. vard1r. 

Habe1istanda siyah 1rk1 Gayet muntazam ve mo-
korumak ve memleketlerini dern istibbarat servisleri ve 
iatili edecek e~nebileri öl- methur Kongolu "Sami A-
dürmek gayesile kurnlmu§ mora tarafmdan idare olunan 
1ayet büyük ve esrarengiz bu cemiyetin propaganda 
bir cemiyet oldugunu ltalyan-

b~ ~ocukhik"""' hab;.as; bütün 
doslarma ~ok ac1kh bir lisan· 
la anlatmaktad1r. 23 Nisan 
1923 de büyük milii bayram1 
tes'id etmek üzere ftalyanm 
kara ve deniZ kuvvetleri 
" Terim Dökarakalla" hara
beleri me~hul asker önünde 
ve nihayet kara kömleklile
rin reisi gen~ timsalin önün
den bir resmi ge~id yapmt§b. 

Bütün bir memleket kuv
vetleri, bütün bir gencin, 
huzurundan ge~erken kendi
si acaba rustai hayab habr
Jayormu idi? Bu insan neh
rinin arkasmdan tath name
lerle akan köyün deresini 
sezebiliyormuydu? dün etra
hnda bulunan dört ki§iye 
mukabil bugün ü~yüzbin ki§i 
var. ~u balde degi,en bi~ 
bir fey yok. Yalmz sahne 
geni1ledi. Meydan büyüdü. 
Ruh ayni ruh, insan ayni 
insan. Fakat o binlerce lcitle 
i~indeki fUurlu insanlar ni~in 
kendilerine : 

( Arkas1 var ) 

k1sm1m dünyanm her tarafm
daki azalan ~ezirmektedir. 

Sudanda ve Afrikamn baza 
yerlerindeki ayaklanmalarda 
bu cemiyetin parmag1 oldu
gunda italya gazeteleri israr 
ediyorlar. 

Hat a ge~enlerde bir tay
yare ile Dogu Afrikaya gi
derken M1s1rda dü§Üp ölen 
ölen f talya bakam ile bir iki 
italya devlet ricalinin ugra
d1klar1 bu f eci kazada cemi
yetin parmag1 vard1r. 

ltalya Habet barb1 pat· 
lamadan evvel Amerikadan 
Adis-Ababaya geien me1hur 
cemiyettede azad!r. 

ftaJya-Hahe, harbt haf
talardanberi sanki durmu1 
ve kesilmi,tir. Hi~ bir hare
ket görülmüyor. Yaln1z iki 
tarafm da geni' mikyasta 
haz1rhgmdan bahsoluuuyor. 

Bir zaman Mussolinin ma
sas1 üstünpe bulunan bir tth
did mektubunu da bu ce
miyetin azasmm gönderdigi 
tabakkuk etmi!ltir. 

Bütün lzmir ·ona ko~uyor ... Herkesin dilinde o var.. Her 
tarafta ondan •bahsolunuycr. 

Türk~e Sözlü 
AK KARTAL 

Her gün daha Sinema a~1lmadan · halk kap1larm ooune 
toplamyor. ~imdiye kadar hi~bir filmde görülmemi' bir ragbetle 

LALE SiNEMASINDA 
Bu filmi bugün mutlaka görünüz 

·~~~---------

Türke hiyanet ederek Yu 
ge~en l::. tem hakk1nda Y 011 

l1lar da Neler Söyliyor? 
-3-

Tevfik, Cepheden Anka
radaki karde,i Eteme yazd1-
g1 28 T etrinsani 36 tarihli 
telgrafta (Namusumuzla oy
nayan Garp cephesi kuman
damm amir tamm1yacag1m 
ve Simava gönderdigi ku
mandanma butün meiyetile 
Eskitehire avdet etmesi i~in 
emir verdim.„) diyordJ. 

Bundan sonra Kuvvei Sey
yare muharebe raporlar1n1 
Garp cepbesi kumandanlrg1na 
gönderecek yerde Ankaraya 
Eteme yollamaga ba§lad1. Bir 
taraftanda Garp cephesi ku
mandanhgmm telgraf mu
haberahna mü1külit ~1kar1-
yor ve Eskitehir üzerine te
ca vüzatta bulunacaklarm1 
itar ediyorlard1. 

Atatürk büyük nutkunda 
bu vaziyette temas ederken 
§Öyle diyor : 

-" „.Her noktai nazardan 
gerek cepbedove Ankarada 
lcab eden tedbirleri ald1r
m11bm. Etem ve karda1lar1-
mn isyanmdan esla ~ekinmi
yordum. 1syanlar1 halinde te
dip ve tecziye olunabilecek-

~ ~ ~ a 
Cok parmakl1 1 
• 1 lnsanlar ••• . 

lerin:len ,üphem yokt•• 
Onun i~in gayet ,.,,.. 

genit hareket -)' 
Mümkün olduju kad~ 
dilerini nasihatle daifel 
ve itaate getirmeje 
g1, bundan muvaffak 
d1g1m takdirde, efklrl 
miyede daha ziyade ~-• 
peyda edecek olan ~ 
harekib mütecavizaD 
icab1n1 yapmaii ter 
yorum. Bu mütaliaya 
Ankarada bulunaD E 
Hetit beyleri ve ball 
beraber alarak bi:r:1at 
,ehire gitmege ve orad' 
met pa1a ile birle1ere~ 
cahen konutmaja ve 
maga 2-3 Kinunuevvel 
tarihinde karar verdilll·". . . 

Erem bu seyahate 
etmemek i~in evvell 
hk ~1kar1yor, fakta bll 
lenin s6kmedigini anla 
ister istemez 4 KinUO 
ak1am1 hareket eden b 
tirene kardeti Refitle 
her biniyor. 

( Arkas• 
m a a lf 
Yunan 
Kral1n1n 

Atinaya dön „ Avrupanm kuzeyinda Nor
ve~ memleketinde ha~ tan 
bir~oguuun elleri bei par
mak yerine alb, yedi, sekiz 
hatta on parmakla süslüdür. 
Hele Lefotenn adasmdaki 
bahkc1larla bunlarm kar1lar1 

Atina - Eleftiro• 
poz gazetesi Yunan 
dönlifii münaaebetile 
bir bat makalede 
Kral her 1eyden e 

veya ~ocuklarmm dört beter 
tane bat parmaklar1 vardu. 1 

Anla11hyor ki bu parmak ~ok
lugu babadan evläda ge~me 

1

1 

bir haslettir. 

1 memleketi harap edell 
ihtirazlann1 ve bundd 
fade ederek Yunanis 
~iflik gibi i1letmek • 
lerin manevralar1n1 ~ 

rak f U veya bu I 
degil bütüo Y unanbl•"' 
h gibi bare' et etmelidit,• 

Yukanya yazd1gim1z maliimab 
veren Norve~ gazetesi ora- '. 
daki ~ok parmakh insanlar1n 
ecdadmm bundan 250 sene 
evvel oraya gelmit Yunauh 
bir gemici olciugunu kaydet
mektedir. Bu gemicinin ge
misi Bergen a~1ldarmda ka
zaya ugram•§ ve kendisi ora
da yerle§ib kalm111hr. Bu ge· 
micinin her elinde ü~er baf • 
parmag1 varmt§. ~imdi Nor
ve~teki büfün fazla parmak- : 
hlar hep onun sülälesinden 

sasen kral keddisioe 
köleler istemiyor. Krll' 
yurdumuzu sevmek, t 
m1za baglaomak ye 

maneviyabm1z1 y&._ 
i~ia önderlik edecek ff 
nanistandan kin ve 
karldiracaktir. 

geliyormu§. 
Bizde de alh marmakh in- 2 inci Beyler S. t1 

sanlar ~'.oktur amma, on par- kar11smda 37 numar•Y' 
maklilaram benüz görmedik! mi,tir. Telefon 3774 

~a -ttt~1 ·1i ti in aa a aai1•••• aaaaa• „ 
• Rus tarihinde ve harb umumide büyük rol uyP•Y 

~ R t• " • 1 :a aspo 1n ve ~ar1can1P ,,_ 
1 : Saray entirikalarm1 en hakiki bir surette canlandt 

~ Raspotin - f;ari~a i ve kalblerde ya§ayan gizll a§k nedir? 
4 Bu s1r~1 biz~ ögretecek olan 

.a GIZLI SEVOA 
!Filimlerin, dünya havadislerimizdeki son ltalya ve 
41 harb1 baz1rhklarile bir arada bugün 
4 31 Birinci Tetrin Pertembeden itibareD 

i _(TAN~ -~iNEMASI 
@ gorecek ve bu sev1mh smemaya karta her glln • 
41 ta olan ragbetinizi bir kat daha arthracakbr. .filll .111•'11 •• 1 ••• „ ••• 1.„1 

Zengin olmak isterseniz oi S d t 
yan~o biletlerinizi mutlaka aa e ki ~esinden ahmz. CorakkaPI Juu:akol 

Y §JSmda 354 H. Tabs.an 
• 
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lhamra s T1:i E ~tiitst 
~1k Gey 

Ka<l1n terzihanesi 

L.~:- f~incite1rin Cuma akfa!ll..! 9,lS. den jtlbaren BUtän lzmir H•llmnn sab1rs1zhlda 
~dig1 t•laaerler pbeseri, Blllbol auli (MART A EGERT) in yaratt1t1 

NE SET 
En son modellerle metot 

üzerine yap1Jan eJbiselerin 
zerafeti sizi ~ok memnun 
edccektir. Burada, elbiselcr 

KASTA DIVA 
Mevsimin e!I b8yßk (MUSf K1Ll FILMi 

f~ftArtAMUNT JURNAL- Ce•evrede zecri tedbirlf.r koaUfUluyer. ltalyaalar 
t DU~] YI ifp1 ettiJer. Yunanistan lr1ralhk istiyqr ve saire. Aynca AN.l(ARA 
-.ur1yet bayram1 meraaimi, asker resmi ept (PAZAR] dan itibaren 

C DIKKAT ltalyanca kopye1i Cuma aktam1 e,15. Cacnarteai, C•rfamba, Perfemhe, 
t111aa Almanca kopyesi. Pazar, Pazartesi, Sah günleri FIY A TLARDA katiyen zam >+ 

Joktur... >+ 

gelinliklerle, silfa, fosfor ve 
kadife kabartma karyola 
tak1mlan ve suo 'i ~i~ekler de 
yap1hnaktad1r. 

Adres ~ Karata~ta Bi~ki 
Yurdu dabilinde. 

=-=~~~~~lA'~:\Cm~~~~C•J 1 - 10 

HUSEYIN KA YIN 
Mobilye Evi 

Her arachg1n1z ~1k, tcmiz, lülts 

ev e~vas1n1 bu•·aela hulal.ilirsitfiz. 

•ir defa ziyaret 
ediniz 

hkeciler 
No. 2' 

... „ „ .„ - „ ... - ,~ .,. ... - - - „ ~ .... ~ . 

DOKTOR 
A. 1'emal Tonay 

llakteriyelog ve bula~1k, salt1n 
hastal1klar n1üteb.U61~1 

'-··heM illaaym karpmclaki Djl»ek aokak ....... 
4- 3G aayih ev ve mua1aelaaneainde •nh Aat 1 W 
'"'-• aaat 6 ya bClar batalar1n1 kabul eder. 

Miracaat ec1u hutalara yapilmu1 lhunsclen aair 
~it •• laWOikopik muayeneleri ile veremli haata· 
&ar. yapibaaauaa eevaz 1örllen Puomoteraka muayue-
eiacle maDtanaan yapahr. Telefon: 4115 

l'aze Kar.• Sütleriaiz Geldi 

--·- - --- ----- -------·--
MESERRET 6TELi 

lzmir Kemeralt1 Hühumet 
Caddasi karakol kar§1s1naa 

30 eene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istikame· 
tile nam kazanan otclimizde bu defa esash taQJirat yap1m1~ 
vc yeniden otelciliia ait levaz1mab tedarik ederek te§rif 
edecek olan sayin mü~terimizin her türlü istirahatlanm te
min ve tam mana.sile bir aile ocag1 olmu~tc1r. 

Civar il~e ve ilbaylardan gelecek konuklarim1za ümidin 
haricinde kolayhklar gösteriJmcktedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikab öiretecek· 
tir. Aktamlar1 temiz bava almak i~in tara~alar1m1z mü~te

rilerimize a~1kbr. 
A11ama sulanm1z sula11m1z mevccanendir. 
Yatak fiatlannda esash ten2ilit vard1r. 
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5 lkinci Tetrin 

Senenin bas mahsulü 
HUSUSI 

~ l• f Q Bal1k Yai1 
~ Gelai 

... 

Leuetli kuvvetlitlir. 11tihay1 artmr 

ECZACI BA~I 

SÜLEYMAN FERIT 

Adi, karr§tk, g1 ~ a kudreti az yag almamak i~in 

~if a Bal1kyag1 
isim ve etiketlisini ~iFA eczanesinden ahmz. Hususi 

surette getirilmi§tir ba§ka bir yerde sablmaz 

Merkez : ~if a Eczanesi 

TAFLAN GAZiNOSU 
Taflan gazinosu ~ok bü

yük fedakärhkla ba~ta lzmir 
y1ld1z1 Sahibinin sesi mugan
niyesi ~ükran, Sahibinin 
sesi muganniyesi Bnlbül 
Fahire ve istanbulun yüksek 
muganoiyelerioi Taflana 
celbetmitti;:-Tilrk1yenin yc· 
gäne kemanisti Bay Cemal 
ba§ta olmak üzere muhte
§CIB saz heyeti her akt•m 

Tafla11da 
izmirin n1ünevvcr hal
k1n1 sern1est etn1ekte
dir . 

~~~~: ~~~~ 
1 IZmir, ~evresi kahvecilerine 1 

t &f uhtercm mif \erilerimi2in Kars alltleriDe 161terdikleri 
~t Ü:&erine bu def a Kars Siit f abrika11n1a filitretlen 
., ... it balia •e gay:t nefis tereyaglar1 setirilmittir. 
a·~uhterem •i,terilerimizin aütlerden •••n•• elduklar1 
~ Yaglar1m1mlan da memnan kalacaklar1 1üphesizdir. 
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~ Oyunlarda verihnek i~in son zamanlarda ~ok aranan 1 
II jelätinli ve kremah özel bisküvitlerini yapan müessese-
~ miz batka ~e§idlerle de sipari1ler ahr. 

iK 1 ADRES: lzmir Sand1k~1Jar <;er~i oglu han No:.121 urtulu1 ~ai -GuZEL 1ZMIR BISKÜVIT FABRIKASI 

Bir ~ok!yurddeflar1•1:&1 fa- ~1ij}~~~~=~~~~ 
kirlikten kurtarip zeniialer -

~ntan vc oerakendc sati~ yerleri hükumet 
r~1s1ntla 

• • ievim pastanesi 
~ercilerde 12-14 No. larda 
~ekerci ALi GAl.iP müesseseleridir 

TA YYARE Sinem&SJ 
BUGÜN 
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Kemeralh 
H&lrlmet 

Kartis1nda 

!LI RIZA 

araa1na koymu1tur. 
Bu defa da eo büyßk ik· 

ramiyelerden birini kazan
m11hr. 

Zengin olmak istiy~nler 
Tayyare piyango biletlerini 
bu ki1eden alsmlar. 

ADRES: 
Hapishane kar11s1nda 

Tayyare piyango bayii 
Berber Bekir S1tk1 

Türkuaz Bar.1 
izmirin yegane lüks 

eglence yeridir 

1 lkinci Te~rin Cuma glinU saat 15 teil itiharen 
acunun en yüksek ve eo heyecanl1 bir filmi olan 

YAVRUM 1 M~~~~!!i~~~~~~~ 
kitap ve aair cild ifleri ancak 
AL1 RIZA miicellithanesinde 

Me1rubat ucuzdur muaz
zam varyete herakpm nu· 
malar göstermektedir. Pek 
yakmda lstanbuldan kuvvetli 
v . yeni bir varyete gelecek-(( KO«;OK JAK )) 

~ Jules Claretie'nin 1aheser romao1odan alman bu film 
lt'iyetle iddia ederiz ki senenin en büyük muvaffaki-

Yttini kazaoacakbr. 

1. ~~K - IHTIRAS - F~LAKET - MuSIBET 
' 1h•yet S"'ADHT bu fibnde canlandmlm11tar. 

1 
AYRICA: 

F 0 K S ( Di.inya ha,·adis]eri) 

M • k • ( Karikatür ) 
..,_ 1 1 Komik 

44 -=< SEANS SAA TLARI )-
Her lii,n. 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Pazar ll,30 - 13 te iläve sean.Jar vardar. 

arteJi 13 - 15 - 17 seanslar1nda TALEBEYE 
th Wlet veriJir. 

yap1br. 
Yeni kavaflar ~ar11s1 No. 

34. 

tir tedansan ve numarala· 
r1m1z görillmeie ,ayestedir. 
Mutlaka Turkuaza bir defa 
geliniz. 

Kabaday1, Yüksel ve Billur 
SIHHA'flN MiHVERi 

S1hhattn 1nihveri ne~'edir inan 
Ne~'esiz hayata z1ndandir cihan 
Ne~'eyi bulur, bugün her insan 
«Yüksel» den «Billur» dan «Kabaday1n dan 

l1te ~un iijadir ki h•yabn esas1 olan s1hhata ebemmi
yef VeJenle! neuien•p i~i• yal01z bu ü~ rak1y1 kul!an1rlar. 

r ~~~~:~~~~ 
BU GON 

" 
· c A S R 1 sinemas1n1n I _ lki Büyilk ·Film 

1 1- Kibar h1rs1z 
1 2- Gizli polis 
r•" 3- 1\liki (kon1ik) i 4- iki ayn film<len pan;alar 

1 Umum~!!~~!~~Ha~r:.~!~~ gün ifin 

1 
ilive edilmi§tir. 

Büyüklere ~.3, kii<;üklere 1;, kuru~ 
. ~lllfll~~~~~ 



Sahife 4 

En mühim 
Radyo ve telgraf haberleri 
Süvey~ kanah sular1nda dola~an serseri torpillere tesadüf 

edilmi§tir. Bu yüzden torpil avlamak i~in gemiler ~1km1~br. 
Bu torpiller ge~enlerde cephane yüklü batan ltalyan vapu
rundan dü§dügü zannediliyor. 

§ Adene geien zengin bir Amerikah Habe§ besabtna si
Iah vermek i~in yard1ma ba~lamt§br. Bu Amerin:ahmn geli~i 
lmam Yahya ile Habe~ imparatoru aras1ndaki gizli muahede 
ile alakadard1r. 

§ ftalyanm bir harba sürüklenmesinden ko~kulanan 
Frans1zlar, ~ayed Rusya, Japonya yahud Japonyanm dogur
dugu Man~uko hükumeti ile harbederse Fransa eli bagh · 
durmamahd1r diyorlar. 

§ italyanlarm yarahlarm1 Rodosa götürdüklerini radyo
lar haber vermi§lerdi. Bütün Rodostaki italyan yarahlartnm 
say1s1 on bini ge~mi§tir. 

§ Yunanistanda Kiral se~imi yap1lm1~br. Cumuriyet~iler
den ba§ka firkalar k1tal Y orginin tahta dönmesine vermi~· 
Jer ve ekseriyeti temin etmi§lerdir. Kiral on güne. kadar 
geliyor. 

§ Jurnal gazetesi Yunan krahnm dömesi Habe~ i§i ile 
ilgilidir. inhiltere Akdeoiz fa§ist imparatorluguna kar~1 ya
pacag1 kurumda Yunan kralhg1010 da büyük rol oyn1yacak
br, diyor. 

§ Avusturyahlarda Yunanhlar gibi kral istiyorlar. Bunun 
i~in Avusturyada Otto lehinde yeni gösteri§ler yap1lm1~br. 

§ Le Türbünde Nasyon gazetesi Afrika harb1 nüfusun 
memleketini -;ok ufaltm1yacakhr. Diyerek manidar bir ma
kale y 1z1yor„ 

§ Giridde firtmadan ü~ vapur bath fnbna Zeytin aga~
larim devirdi. 

§ Amerikada farbna bir ~ehri ba~tan ba§a yikb yaln1z iki 
bina kald1. 

11'"'•1 1';11 111•:i. ~ 
~ lb;it! ~ ~ 

italyanlar 
(8a§taraf1 1 incide) 

verecegini zannetmiyoruz, 
Y almz zannettigiz ve hattä 
iyi bildigimiz bir§ey varsa 
o da, eger ingiltere ipi ko
parmak isterse bütün bu 
soguk kanhhga ragmen bu 
nümayi§ ve meydan okuma
lardan italyanm ba§ma bir 
belä ~1kartaiak ~orap da 
örmek i~in bir firsat saya
bilir, 

Esasen bir münasebetle 
d~ha söyledigimiz ve~hile, 
bir iki haftada italyanm 
kar§1sma 52 tane dü§man 
~1kartan ingilterenin sabr1m 
daha fazla suiistimal etmek 
pek ustaca idare edilmi~ bir 
siyasaJ manevra say1lamaz. 

Bugün bütün nazarlarm 
Cenevreye dönmÜ§ olmasma 
ragmen bütün cephelerden 
ltalyan hücumunun da ba~
lam1§ oldugu dü§ünülürse, 
belki diplomasi yolu ile i§ 
bitirmenin lüzumsuz oldugu
na hükmedecek ltalyan dip
lomatlar1 bulunabilir. 

Fakat, nibayet ltalyan 
diplomatlar1 bu umumig har
bm sonunda ögrenmi§lerdir 
ki zaferi elde etmek kadar 
zaferin neticeJerinden istifa
de e~megi, pay koparmagi 
bilmek te gü~ bir meseledir. 

0 halde italyan gen~leri
nin, italyan gazetecilerinin, 
f talyan dip!omatlarmm ikide 
birde in'_!iltereye meydan 
oku,nalan f-!abc~istamn ek
me.:rin ~ yrg ve oal sürmek
tedir. BunJ an kimin zararh 
r•kacagmt clü§Ünmek te on
ara dü§en bir vazifedir. 

SIRRI SANLI 

Cl 

lzmir telefon 
~irketi i§i 

lzmir l'elefon ~irketi dele
~eleri ile Bay10d1rhk bakan-
1g1 ras1nda_konu§malara ba~
anmi§hr. 

[•l C•l C•l 

Medenivet 
Bu mudur? 

- Ba,taraf1 1 incide -
pek ~ok cepane ve ser'i ate~
li silählar ge~miftir. 

Belgrad (Özel)- Asmara
daki ecnebi aytarlar1 ltal
yanlarm Makalleyi i~gal et
tiklerini bildirmi~ iseler de 
bu haber henüz teeyyüd et
memi§tir. Ras Kassa kuYvet
lerinin Makalleye bakim te
pelerde kanh muharebelerde 
devam ettigine göre bu teh
ikibeti henüz belli degildir. 
Esasen resmig ltalyan teb
ligi de henüz yoktur. 

Belgrad ( ÖzeJl) - Paris
ten teJefon: Jurnal gazetesi 
ingilterenin lspanya, Porte
kiz, M1s1r ve diger Akdeniz 
devletlerinden mürekkeb Fa
fistlige mukabit bir ittifak 
hazirlad1g101 yaz1yor. 

Londra (Radyo) - lngiliz 
gazetelnrinin yazd1klarma gö 
re, Habe~ imparatoru ile 
Imam v ahya arasmda gizli 
bir asekeri birligi andla§mas1 
yap1lm1,hr. Imam Yahya Ha
be!ie 100,000 asker vermegi 
taahhüd etmi§tir 

„ •Co. ~ 

italyadan 
Bekledigimiz 
-Ba§taran birincide

parmag1 olduguna dair bir 
~ok haberleri ukudugumuz 
zaman demi§tik ki: 

italyay1 aläkadar eden en 
'kü~ük bir mesele hakkmda 

ltalyan radyolar1 etek etek 
tefsirler, tavzihler ve tek
zipler yagdmaken bütün 
Türk umumi efkärmm ala
kadar eden ~l bu meselede 
bu radyoJarm sükiitunu ~ok 
garip buluyor ve bu i,i ay
d1nlatacak italyan hükume
tinden izahat bekliyoruz. 

Nihayet bu izahahn bugün 
gelmesi Türk hükiimeti ka
dar Tüik umumi efkänm da 
memnun etmittir. 

. ( Halkin Sesl ) 

Hain Cerkes 1 "Suriyede 
Etem lraktan Emlaki 

: italya i~in 
1 süvey§kanah 
Kapal1d1r ••• da koguldu... Bulunanlar 

istanbul (Özel)-lrak ga· C • .t.'' 
gazeteleri, Hain <;erkes Ete- em1ye 1 

isanbul - Kahireden bil
diriliyor: italya hükiimeti Erit
reye gidecek olan ltalyan 
mühimmabnm Süvey§ ka
nahndan serbest ge~irilmesi
ne mani olunmamasmt iste
mi§tir. italya bu talebi M1sir 
hükumetinden yaparken ltal
yanm bu kanalde M1s1rdan 
daha büyük hjssesi oldugunu 
da ortaya sürmÜ§tÜr. 

m'in lrak'taki kürdleri ayak- Istanbul - Suriyede em-
land1rmak istediginden Irak- laki bulunanlardan bir k1sm1 
tan koguldugunu yaziyorlar. gayrimübadiller gibi bir ce-

• miyet kurmag1 kararla§br-N Üf US i§Jerl mi§lar ve haz1rhklara ba§la-

8 1 d• 1 m1,1ard1r. Bu suretle 12 bin e e 1ye ere ki,iy1 get;en Suriyede emlaki 

Devrl• olanlar hükumetle temaslari
m temin etm1r olacaklardir. 

Mevzubahst1r 
istanbul (Özel) - Nüfus 

i,Ierinin l~ bakanhktan ay-

Odun Yerine 
Maden 

F1rt1na Her 

r1larak belediyelere devri ko··mu··ru·· 
ve gene merkezden kontrol 

Y erde taribat 
Yapt1 ••• 

edilmesi mevzubahsbr. 
Avrupanm baz1 memleket

lerinde tatbik edilen bu usu
Jün memleketimizde de müs
bet netice verip vermiyece
gi tetkik ettirilecektir. 

Muvaffak 
Olm1yan 
Bir clinamit suikasd1 

Belgrad (Özel)- <;ekoslt>
vakyamn milli bayram1 ol
mak hasebile hududun otuz 
kilometro ötesinde •e· Pe
lonya ile münaaab olan 
olan T f'sthen kasabasmda 
<;ekoslovakya Sü bakam bir 
söylev verirken ve otuzbin 
köylü ya~asm <;ekoslovakya 
avazin1 göklere göklere ~·-
91kar1rken Yuvanka nam~n· 
da bir kadm Sü bakana 
bir dinamit patlatm1§ ve 
fakat bir ~ey yapam1§br. 

M1s1rl1lar 
ingiliz Va~iligindcn 

Kurtuln1ak 
istiyorlar 

istanbul - Kabireden bil
dirildiiine röre iagilterenin 
bugünkü vazityetinden isti
fae etmek niyetile Nesim pa
§a ingiltere komiserine M1-
s1rla lngiltere arasmda bir 
ittifak müzakeresine giri§il
mek toklifindc bulunmu§tur. 
Tabiidir ki, yeni muahede 
M1sm f ngiliz vasiligiriden 
kurtaracaktir. 

Ahram gazetesinin yazd1-
gma göre §ayed bu teklif 
kabul edilmezse Nesim pa§a 
kabinesi istifa edecektir. 

Türk ku§u 
Mektepleri 
Istanbul - Türk ku§U 

muaJJimJigi i~in Sovyet Rus· 
yaya gönderi]en talebeler 
yakmda döneceklerdir. Bun
lar, istanbulda v izmirde 
a~1lan Türk ku§U mekteple
rinde ders vereceklerdir. 

A~1kta kalan 
Talebeler 

istanbul - Mektepler a~1-
hp derslere ba§lane1g1 gün
denberi orta mekteplere ya
ptlan ltalebe hücumu elän 
devam { etmektedir. Kültür 
direk~örlügü a~1kta talebe 
b1rakmamak i~in faaliyete 
ge~mittir. 

istanbul - ~ehrimizdeki - Anadoludan geien ha-
f1r1nc1lar, fmnlarmda odun berler : memleketin baz1 yer-
yerine maden kömürü kul- lerine kar yagd1gm1 göster-
Janmak i~in incelamelere ba§- mektedir. F1rtma; umumi bir 
lam1§lard1r. Bu suretle odun ~ekilde memleketie her ta-
sarfiyabnd rm husule geien raf1nda tahribat yapmt~br. 

fazla paradan bir k•sm• art- I Yeni G~"men-
tmlm·~ oJacakhr. . ~ 

Gölcükteki ler geliyor 
G • D • 1 Istanbul - Gelecek hafta em1 eDIZe i~inde memleketimize Kös-

indiriJdj j !:~~~r~en 1800 g~~mcn ·geie· 

---'D'iiir---Istanbul -- 38 seneden 
beri ilk defa olarak Türk Ziraat erbab1 
mühendideri, Türk i~~ileri 
tarafmdan yapilan yag , ge· OJanlar i~in 
misi bugün saat on aJb on E • Jd• 
be§te muvaffakiyetle denize mir ge 1. 
iodirilmi~tir. 1 Ceza mahkemeleri usulü 

Bu ilk Türk gemisinin ya- , kanununa göre ziraat erba-
kmdr tecrübeleri . yap1Jacak- bmd.an bulunan ve cezalan-
hr. 1250 ton hacminde olan 
gemi 750 ton yag alabilecek
tir. Sürati saatte on deniz I 
milidir. . 1 

Habe§ Kral1na 
<:cphane i~in para 

1„cklif ediJiyor 
1 Belgrad -Adis-Abahadan 

telgraf: Adis-Ababa tacirleri 
Negüse sava~ ihtiya~larma 
sarft=dilmek üzere otuz bin 
lngiliz Jiras1 vermi~lerdi. Bu
kere imparatora cephane al
mak üzere daha paraya ihti-

mn infazmm tehirini istiyen 
mahkumlar; §imdiye kadar 
birer istida ile ilbayhk yöne
tim kuruluna ba~ vurup ka
rar almakta idiler. 

Tüze' bakanhgmdan dün 
geien bir ~mirde bu ceza
larm kanun yollarile infazla
rmm geri b1rak1lmas1 salä
hiyeti genel sa vamanhklara 
verildigi bildirilmi§tir. 
' Ancak genel savamanhk
larca karar verilmesi i~in bu 
mahkumlarm vaziyetlerinin 
ceza muhakemeleri usulü ka-

ya~ varsa onuda vermege ha- nununun 400 üncü maddesi-
zir 0Jduklarm1 söylemi§lerdir. 'ne uygun görülmesi ~artt1r. 

. 1•;,tt 
h1u1lf 

~II 
li111ftl 

Bu ne canavarlik 
Ak1llar1n kabul edemiyecegi 

bir cinayet ••• vah§iyane 
Aydin-Alamud köyü hal

kmdan Velinin 180 liras1 ~a
hnm1~iir. Veli, bu h1rs1zhgm 
Tombnk isminde bir kadm 
tarafmdan yap1ld1gm1 zan
netmi~, karde§i Hüseyin ile 
bir olarak kad1m tarlaya kal
dirm1~b 

Tarlada kad10cag1za ta
mam 12 gün i~kence yap1l
m1~br. Bu i§kence, ak1llara 
hayret veren bir fecaat man-

zaras1 ge~mi11tir. Caniler,ka
dm1 günlerce dögmüttürler,• 
en sonunda ·kaz1ga 
rek ateste pi§irmen 
öldürmü§lerdir. 

Tombak kadm ; • 
• 

gepre
su1 etile 

"-Sizin paramz1 ben ~al
mad1m. Benim 13 altm liram 
var. istdrseniz onlart ahn.! 
fsterseniz üstelik tarlam1, 
evimi de vereyim. Fakat ba
na eziyet etmeyin .. „ 

Feryatlan i~inde ~1rpm1p 
durmu~tur. Bütün yalvarma
lara ragmen, katiller, i§ken
ceye devam etmi~lerdir. Ce
set, evvelä tarlamn bir kö~e
sine gömülmü~, sonr 1 oradan 
~1kar1hp kuytu bir yere b1-
rak1lm1~hr. 

Hidiseye el koyan Jandar
ma, katilleri kisa bir zaman 
i~inde yakalamaga muvaffak 
olmu~tur. Bu iki engizisyon-
cu katil adliyeye verilmi§
dir. · ... 

5 ikinci f •!!!-

Vergiler 
• 
lndirilirke~ ,. 

Büyük önder, Atatürku•4,. 
söyledikleri gibi ba§ka• ~· 
met lnönünün vergiler b• ·t· 
k1ndaki projesi kamutay• I'. 

. t" E „ 1 d io'e m1~ 1r. ncumen er e ötl 

s, 

le~tiriliyor. Bu projeye ~8" 
yap1lacak vergi indirlD d • 
Ulusun ibtiyacma uygu~ 

1
j 

gild1r. Hele arazi mes e • 
daha derin daha ince artf b 
dirmaya deger bir i§tir. c;oo: Q(l 
ki 927 senesinde evlere f l. 
tarlalara ve bilbassa bajll" Olr 
konan k1ymet bugüoki\ :: ~~B 
metin birde onu kadar Y ,- G 
sek yazilm1~b. <;ünki 01•„ ~ 
o k1ymet öyle idi. MeselA 
dönü"D bag ikiyüz lira idi fl: 
kat bugün o bag lzniir lt~ 
valisinde yirmi liraya satl • 
ve mü§terisi yoktur. 0 ~ 
man on bin lira degerio • 
tahmin olunan bir evin bO 
gün ü~ bin llraya sattlrn•

11 

pek zordur. . .
1

• 
Binaenaleyh bu verg1 1 

dirmesi yaplhrken lzmir dU' 
t'Umununda göz önüne ab•' „. 
mas1 hususunda ulusal dild 
gazetemiz terciman elllajt 
vazife biliyor. 

Tütiin 
Piyasas1 

Bu sene Tütün fiatleri •;; 
~en seneye nisbetle yiil 
10 - 20 kadar yüksek oJdll' 
gu anla§1lm1f ir. 

•• 
Uzüm 
Piyasas1 

Üzüm piyasasmda birk•~ 
günden beri bir fark garl' 
Jüyor. Kiloda bir, birbu~ui' 
kuru' fark vard1r. Sahf b•' 
raretlidir. 

· Demirspor 
Türkspor kulübü, De111it: 

sporun da i§tiräk ettigi, P• 
zar günkü umumig toplaat•: 
smda "tzmir Demirspor au. 
lübü„ nam1ru alarak her ~1 

kulüb de bu unvan altan • 
birle§mi~lerdir. Kongre b•t; 
kanhg1 yapan i~letme bukU 
mü§aviri Hasib bu birle~01;· 
den dolayi her iki tarafl • 
tebrik ederik k1sa bir söY" 
levden sonra a~1k reyle y~· 
p1lan se~1mde; birinci reis~: 
ge; atelyeler müdürü Me 
med All; ikinci reislige itlet· 
me genel sekreteri Lütfi Ce: 
mal; genel sekreterlige; atel 
yeler kalem amiri Lütfi; v~•: 
nedarhga; atelyeler kale111•0 

den Hüseyin Kemal; IDub•' 
sebecilige ambarlar müdii!: 
lügünden Abdürrazak; a>11 

rahhashga atelyelerden Sa' 
d1k, äzahklara atelyeden ~.j: 
mur Naci, ~ahap ve AbdU 
halim söz birligile idare be' 
yetine se~ilmi~lerdir. f e „ 

T. C. D. D. mn say1n 1 
lerinden i1letme Müfettit~ß; 
T ahsin Hami reislige ve e 
BatmüJetti§i bay Sa1din de 
fahri risligine se~ilmeleri b;.~ 
eti umumiyece büyük 1 

sevin-;le kar~1lanml§ ve kc": 
gre ba§kanmm teklifile u 
muriyet mar,ile kongreYe 
nihayet verilmi1tir. 

Degerli idarecileri sinele: 
rinde tophyan Demir sP~ 
hlara; spor sahalar1n~'ed: 
muvaff ak1yetler temenn1 . 
r1z . 


