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Sey um Malialı sulh teklifi ı ı"ıava •adarruzu: 
, uıusıaı· kummu . ene Is an-
•• •• için utandırıcı h J'd ) e yuruvor mahiyettedir a yapı ıyor 

•• • 
uzerı 

lshmbul 14 (Özel) - Pa· • - • -

1-z--ı-ı_h_ı·-r--m- harehede 50 ris'ten bildiriliyor: Gazete- Işıklar söndürülecek; nakil vasıta-
~an Jer, projenin utandırıcı ve 1 . 

milletler cemiyetini öldürücü arı duracak; alk kaldırımlar-
I talyan neferi öldü. Habeş- ~.~o~:;.iyette olduğunu ya- dan gidib geıecekıi .. 

ı Italyan Generalı 
ler· mühimmat ele geçirdi er Amerika'da koofe· 

imparator şimal cephesinde durumu inceledi 
Istanbul, 14 ( Özel ) -

Adis-Ababa'dan verilen ha· 
berlere göre, Dessiye'den 
bir tayyare ile şimal cebhe· 
sine giden imparator, Ras 
Seyyum, Ras Desta ve diğer 
kumandanlarıo iştirakile bir 
harb meclisi kurmuş ve du-
rumu incelemiştir. imparator, 

tekrar Dessiye'ye dönmek 
üzere tayyaresine binerken 
Ras Seyyum'a Makalle üze
rine yürümesi için müsaade 
etmişür. 

lstanbul 14 (Özel) - Ras 
Seyyum kuvvetJeri MakalJe 
güneyinde ilerlerken bir ltal· 
yan ileri koluna tesadüf et· 
mişler, bir saat süren süngü 
muharebesi yapmışlardır . 
lkiıi yerli zabit olmak Uzere 
50 aın bırakarak kaçan ltal
yan'Jar 3 kamyon ve külli· 
yetli miktarda mühimmat 

Ras Seyyum Ye muharipleri 
ve erzak ta terketmişlerdir.' ihtimaline karşı müteyakkiz 
Ras Seyyum'un kuvvetleri Makalle üzerine ilerlemektedir. 
ağır ve hava bombardımanı · Devamı 4 rıcii sahifede-

Çaldaris parlamentonun Sulh 
açılmasını İstiyor Projesi bir garibei 

siyasi yedir! ~~~--------~~-
Çaldarie, Meclisin açılması için say

lavlardan imza topJıyor 

Çaldaris, Kondilis'le birlikte 
lstanbulı 14 ( Özel ) - liderin hareketleri, Yunanis· 

Atioa'dan haber veriliyor: tan'da iyi 
1

tesir yapmamak· 
Ahali partisi baıkanı Çal· tadır. 

dariı ile radikaller baıkanı Atina, 13 (A.A) - Eski 
I<ondiliı, par)lmentonun bir başbakan Çaldariı, milli mec· 
•11 evel açılması için hem lis olmakıızın hllkömetin 
fikir bulunuyorlar. Bu iki icraatta bulunmaya hakkı 

Cenevre, 13 (Radyo) - İn· 
glJlz delageıtl I...ord Eden bu 
ıkıım (Dün akıam) Ceoene'yt 
tnkedecekılr. 

Gerek Eden ve gerekse La· 
ul, uluslar korumu ıenel eek· 

reteı Uğioe verdikleri bir mek· 

tabı, ltılyı ile Hıbeıletao 'a 
vermiş oldukları eulb projeıl · 

nlo eureılol de rabdetmlılerdlr. 
Bu proje şudur: 

A - Ttgre'olo şarkaoıfan ce 1 
nubona ve Ktyad nehrine ka 
dar olıo k181m arazi. lfılyıt'ya 

verilecr.ktlr. Akeum ıebrl Ha 

befJl&tan'a ve Adoa Jtalya'ya 
bırakılıcıktır. 

B - Dınaktı. Erltre ile bir· 
leımekte ve Ana Italyı'yı hı · 

rakılmıktadır. Babeşletıo, bunı 

mukabil ayni mmtakada deniz 

den bir mahreç alacaktır. 

- Detıamı dördüncü salıifede -

olmadığını ileri sürerek mec· 
lisin içtimaa çairılmasına 
teşebbüse etmittir. 

Bu, dahili V'Aziyette yeni· 
den birtakım mllıkülit or
taya çıkarmıthr. Çaldariı 
meclisi çağırmak için lüzu
mu lolan 150 imzayı topla
makla meııuldOr. 

ranslar vermeğe 
gitti 

lstanbul, 14 ( Özel ) 
Nevyork'tan haber veriliyor: 

ltalyan harb azasından 
yüksek rütbeli bir general, 
Reks vapurile buraya gel· 
miştir. ltalya-Habeş anlaş· 
mazhğına dair konferanslar 
verecektir. 

Senato kaldırıldı 
Istanbul 14 (Özel) - Dub· 

lin (lrlanda) dan bildiriliyor: 
Senato'nun ilgası, 56mu· 

halif reye karşı 76 reyle 
kabul edilmiştir. 

T. R. Aras 
Sofya istasyonunda 
Bulgar baş ve dış ha . 

kanı ile görOşUl 

T. R. Aras M. Benes'le 
lstanbul 14 (Özel) - Ce· 

nevre'ye gitmekte olan Tev· 
fik Rüşdü Aras, Sofya is· 
tasyonunda Bulgar baş ve 
dıt bakanı M. Köse lvanof 
tarafından karşılanmıştır. 
iki bakan kısa bir iÖrUşme 
yaptıktan ıonra Tevfik Rüı· 
dü Aras yoluna devam et· 
mittir. Dış işleri bakanımız 
Belgrad'da da bir gün ka· 
lacak ve Yugoslavya başba
kanı ile görüştükten sonra 
Cenevre'ye gidecektir. 

Amerika 
Gnmnş olmadığı haber 
J 1 terini yalanlayor 

Istanbul 14 (Özel) - Va· 
şington'dan haber veriliyor: 

Finans bakanı M. Morgen 
Tav; Amerika'nın gümüş 
satın almıyacağı hakkındaki 
haberleri tekzip etmektedir. 

' Bugün ı 
Ulusal Ekonomi bayra· 

mı mUnasebetile saat 15 1 
de cumurluk alanında top· 
lantı var. 

Temsili resim; lstanbura korşı hava taarruzu 
İstanbul, 13 (azel) - Bey 3 - Işıkların maskelenme· 

oğlu kaymakamlığı, Kasımpaoa, .ılı.den makııad, dftoman tayya· 
Beyoğlu, ~loll, Bask6y halkına relerinin geceleyin muhtemel 

hitaben şu beyannameyi neşret· bir hilcü 11da şehri görmemeleri 

mlotlr. içindir. 

1 - Ona taarruzuna karşı 

deneme 20 Blrloclk4oun 935 
Cama gaoa akşamı yapılacaktar. 
Deneme Hlll 21 de bışlıyacak 

TC yarım saat devam edecektir. 
2 - Denemenin baolangıct 

auotıkılardıo fabrika dftdüklerl 

4 - Bo rnıntakalardakl ışık· 
lar eöndarolecekdr. Evler de, 
dOkk4nlar da ve mQeueselerdc 

dışarı eızmıyıcak şeklide elyıb 
bezlerle örHllecek: veya mnl 
kAğıdlırJa kapınacıl.:tır. Bo 
şekil olmazsa eôodftrmek IA· 
zımdır. çalınmak eurctlle filo edlle· 

cektlr. Blttlğl de gene ayol şe · 

kilde blldlrlleccktfr. 
Ticarethaneler, mfteseeıeler, 

-Devamı 4 üncü sahifide
~~~~-----~~~•.,_.1•-t----~~~~ 

Küçük devletler aJey-
hine ittifak mı var? 

~~~--------~~-Sulh projesi, Avrupa'da çok insafsız-
ca bir hareket diye tavsif olunuy~r 

M. Baldvin 
Istanbul 14 (Özel)- Sulh 

teklifleri mes'elesinden do· 

layı Baldvin kabinesi miiş· 

kül bir mevkie düşmüş bu· 
lunuyor. 

Baldvin, dün nazırlıuı top· 
lamıı ve uzun müddet sulh 
projesi etrafında konuşmuş
tur. 

lıtanbul, 14 (Özel) - Av· 
rupa siyasal çevenleri, in-

giltere ile Fransa tarafından 
Habeşistan'a teklif olunan 
sulh projesini çok insafsızca 
bulmakta ve bu hAdiseyi 
şimdiye kadar görülmemiı 
bir garibeisiyasiye şeklinde 

telikki etmektedirler. Bu 

mehafil, Streza konferansın· 
da lngiltere, Fransa ve ltal· 
ya arasında küçük devletler 
aleyhine akdedilmiş gizli bir 
muahedenin mevcudiyetinden 
şüphe etmektedirler. 

Franıız gazeteJeri, projeyi 
-Devamı dördüncü salıif cde-

1 

Maça? 
K o~ o • 

Pazartesi günü 
haşlıyoruz 



Sabifez 

Hilekarlık 

Mutlaka takib 
Edilmelidir 

Bir kaç gün evvel gaze
telerde şu haberi okuduk: 

"Ekonomi bakanlığı, bal
kın gıda maddelerini ve 
ihracat mahsullerimizi karış· 
tıranların kanuni takibata 
tabi tutulmaları için bir 
liyıha hazırlamakla meş· 
guldür.,, 

Gıda maddelerinin nevin
de veya keyfiyet ve kemi
yetinde hile irtikap edenler 
hakkında ceza kanunumuzda 
yer vardır. Yanılmıyorsak, 

bu gibi suçlar için en hafif, 
alta ay hapis ve 25 liradan 
200 liraya kadar da para 
cezası hnkmolunur. 

Vaziyet bu merkezde 
iken, ekonomi bakanlığının, 

ayrıca bir Jiyıha hazırlamak 
IOzumunu hissetmesi, hile 
kirhkla adam akıllı bir 

mllcadele açmak istemesin
den ve bu işe fevkalade 
ehemmiyet vermiş olmasın
dandır. 

Hilekirbk, dünyanın biç 
bir yerinde hoş görüJmiyen 

bir hareket, cezasız.kalmıyan 
bir ıuçtur. 

ihracat maddelerimiz üze
rinde bu kadar titrediğimiz 

halde düne kadar pamuk 
balyalarının içine taş yerleş· 

tirenlerin ve daha bir takım 
hilelere tevessül edenlerin, 

ıahıi menfaatleri uğrunda 
mabıullerimizi karıştırarak 

dıı memleketlerde müşkül 
•aıiyete düşmemize sebep 
olanların mevcudiyeti anla

tıldıktan ıonra Ekonomi ba
kanlığının, hilekirbkla esaslı 
surette mücadeleye karar 

Yermesi, çok tabii ve lilzumlu 
bir teıebbüıtür. 

Ekonomi Bakanlığının bu 
teıebb6ıilnil takdir ederken, 
belediyelerimizin de, gıda 

maddelerimize biJe karıştı· 

ranlara biraz daha tiddetli 
hareket etmelerini çok lü
zumlu g6rüyoruz. 

Garb memleketlerinde be
lediye memurlarının, en çok 
tlikkat ettikleri iş, halkın 

yiyecek ve içeceği şeylerin 

hilesiz olmasını temin et

mektir. Başka memleket
lerde, bir işcinin mıtblut yağ 
kullandığı, bir kasabın, olur 
olmaz et sathğı veya bir 
bakkalın, bileli maddeler 
ntbj'ı ender görülür. Zira 
böyle bir harekette bulunan 
olursa, ağır cezalarla ceza
landarılır. Bizde ise keyfiyet 

tamamen berakistir. Bu de
mek değildir ki, bilekirhğa 
meydan vermek isteyoruz, 
fakat bernedense, süte su 
katan bir ıütcünün, yemek· 
lerine bin-bir türlü yağ kul
lanan bir aşcının, ağar bir 
ıuç iılediği kanaati henllz 
bizde basıl olmamıştır. 

itte bunun içindir ki, gıda 
maddelerini karıştıranlar, 
ekseriya az bir ceza ile ya
kayı kurtarırlar. Umarız ki, 
hileklrhğın men'i için bele
diyelerimizde . çok dikkat 
edecekler ve halkı, binbir 
t6rlll bileli şeyler yemekten 
kurtaracaklardır. 

** 

(Ulual Birlik) 14 Birinci Klnun 9SS 

yabancı bir muharrir diyor ki: Türk Artırma haftası mOnasebetile 

Ankarada çarpar Artırma sandıkları ruhu, asıl 
Türk-iy_e_y_i _z-iy_a_r-et--ed_e_n_ her kes, evelce zihninde Ve faİdelerİ 

yerleşmiş olan bir takım kanaatleri, lüzumsuz 
bir yok gibi atmağa mecbur kalıyor 

Viyana'da çıkan "frcihcit" Fakat Ankara'daki yeni yllktilr ki, birkaç saatlik 
gazetesi "Türkiye'nin garp- ruh, hiçbir tenkitten ürkmi- "Sathi" bir ziyaretçi bile, 
hlaşması" başlığı altında ıu yecek derecede spontane ve kendisini bunun tesirinden 
makaleyi yazıyor: devamhdar. Bu ruh, garpt~n kurtaramaz. 

Bugün Türkiye'yi ziyaret gelip Uzunköprü istasyonun- Evveli Ankara•ya ~rişi 
eden herkes, evelce zihninde da Türkiye'ye ayak bas.an misal olarak alalım: Harpten 
yerleımiş olan bir takım her yabancıyı, modern üni- eve) idi bir tren, Haydar
hüklim ve kanaatleri, lüzum- formalarile vazifelerini ciddi paşa'dan Ankara'ya Kitmek 
suz bir yük gibi atmaya ve sakin bir surette ifa eden için 36 saate muhtaçtı, 16 
mecburdur. Aksi takdirde ve hepsi de biliistisna traşh 1aatte Eıkitehil·'de bekle· 
Boğaziçinden başhyarak Hin· olan polisi ve gümrük me- mek llzımdı. Bundan iki ay 
digfiş dağlarına kadar uza· murlarında hissolunmağa baş· evel bu müddet yirmi saate 
nan alan dahilinde mes'ele- lıyor. Fakat yabancıda doğan indi. Şimdi iıe 14 saatten 
leri tamamile yanlış tefsir bu duygu, Avrupa sahilini ibarettir. Sabahleyin erken· 
etmek tehlikesine düşer. terkedip Asya kısmındaki den geçilen, çiile benziyen 

Bugünkü Türkiye, artık istasyondan Ankara ekspre- çıplak arazisinin sonunda, 
"lstanbul gülü" operetindeki ıine binildiği zaman faz.lala· mağrur Ankara kalesi, tıpkı 
harem sırlarını saklıyan en fıyor. bir ıerab aibi yükseliyor. 
tatlı bir atalet içinde gev- Ve bu güıı kü gibi rahat Bunun ortasından dört tarafa 
şeyen, garb memleketlerinde seyahat edebilmek için an- doğru tozlar kaldıran oto
adı bir destan gibi dolaşan cak çok yüksek devlet me· mobillerle canlanan geniş, 
gizli zevklerin membaı olan murlarının hususi trenlerine caddeler uzanıyor. Ancak 
diyar değıldir, bugünkü binmek lizım geldiği eski diln ile bugün arasındaki 
Türkiye " Her türlü şiir ve zamanlarla mukayese yapıl- bilyllk tezadlan nefsinde 
hayalden.. uzak kalarak bil· dığı zaman aradaki bOyük toplayan Ankarayı gördük
tlin kuvvetile garbın hakikat fark liyıkile takdir olunabi· ten sonra, lıtanbul'un da 
ve ten'iyetine intibak etmek liyor. Bu hat, rastlanan ra- terakki ettij'ini gösteren bir 
istiyen, tamamen modern bir hatlık ve intizam bakımın· takım teferruatı anlamak ka-
devlettir. Fakat bu gayret- dan Avrupa parçasındaki bil oluyor. 
leri haddinden fazla bir batta faiktir. Ve arazisinin Hakikaten, gerek eski Is
hüsnü niyetle tebarüz ettir- çok arızalı olmaması, bugiln tanbul'da gerek haksız yere 
mek ve Türkiye'nin kendi- Avrupadan değilse bile, Aı· Avrupa mahallesi adı verilen 
. . d'... t yadan taleb olunan bı'r Bey oğlunda birçok yenilik-
ııne çıı ıgı gayeye amamen 
1 t .. h. · · kt · sür'ate varılmasını ve hatta lere tahit olmak kabildir. u aş ıgı ıssanı verme e aynı _ Devamı 3 ncü sahifede _ 

derecede yanlıştır. aşılmasını mOmkiln kılar. 
Yeni Tilrkiye hakkında lstanbulun bili, bütün ta· 

mevcud bir kaç kitab mu- biatin nimetlerini bol bol 
·balağalı takdirlerle gözümü- saçtığı .. saadetler diyarı ,11 

zün önüne öyle ulu orta binlerce minarenin yiikseldi
tasvir edilmiş bir memleket ği, Ayasofya ve zeki dedi· 
getiriyor ki, bu bilgilerle kodular şehri, hahların, doğ
yüklü olan bir kimse Tür- ıu ve yanbı haberlerin, sah
kiye'ye gidince bir çok . te ve hakiki san'at eserinin 
ıukutu hayallerle karşılaş- piyasası olduğunda ıüphe 
mağa mecbur oluyor. Hayır! yoktur. 
Türkiye, şimdilik Ankara- lıtanbul'un göze hoı gö· 
daki devlet adamlarının rünen feslerin ve çarıafın 
temsil ve tasavvur .. ettikleri kalkmaaıra rağmen-yahutta 
tekemmül derecesine gel- bilhassa bu yüzden-daha 
mekten daha bir hayli uzak· gilıel ve daha rahat oldup 
tır. Esasen bu takdirde da muhakkaktır. Fakat bu 
ıslahat yapmağa lüzum kal- glin hakiki Türk ruhu asıl 
mazdı. Ankara'da çarpar. 

En basit bir kafa bile, Kim Tilrkiye hakkında 
Türkiye'nin Isviçre Medeni belki mahdud fakat isabetli 
kanununu kabul etmesi gibi bir intiba kazanmak arzu 
ani surette alınan bir me· ediyorsa, isterse lbir kaç 
deni kanunun, hayatın bütün saat için olsun, muhakkak 
hücrelerine kadar sokul- Ankara'yı gelip görmelidir. 
mıyacağını biitiln hakim· Şehrin en iyi oteli, Buda
ler ve hukuk adamları peşte ile Kahire arasında 
tarafından anlaşılıp liyıkile olanların en mükemmelidir. 
tatbik olunamıyacağını idrak Fakat şehrin arzettiği te-
eder . rakki eserleri o kadar bü-

Sinemasının 

PJastiras 
Yunanistao'a dlJoflyor 

Atina gazetelerinde okun
muıtur: 

Affa mazhar olan Yunan 
zabitleri tedrici ıurette bu
lundukları muhtelif dıı mem
leketlerden Yunanistan' a 
dönüyorlar. 

1 Mart isyanında iıi or
dunun baıında bulunan ıene
ral Kameaoı da lıkenderi
ye' den bugilnlerde Yunaniı· 
tan'a dönmek lizredir. Ka· 
menos'un Erklnıharbı Ba
kırdı, Bllkreş'te bir Romen 
kızı ile evlendiii için şimdi
lik Yunaniıtan'a dönmiye· 
cektir. 

General Plistiras gelecek 
hafta ltalya'dan doğruca 
Kardiçeye gelecek ve ora· 
da gömiilü bulunan anaaile 
babasının mezarlarını ziya· 
ret ettikten sonra Atina'ya 
gelecek, bilahare tekrarKar· 
diça'ya dönerek bir müddet 
için orada oturacaktır. 

Muvaffakiyeti 
Bugün 13 birinci Kinun CUMA günü saat 21,15 te henüz Türkiyede bir eşi daha 

görülmemiş bir şaheser, Nevyok Metropolikan operasının baş muganniyesi 

GRACE MOORE 
Tarafmdan temıil edilen ve KARMEN, TROVfAT A, madam BUTTERFLA Y 

operalarının en nadide parçalarını ihtiva eden, tiir, muıiki, atk 
ve heyecan ·dolu bir mevzua malik olan 

BlBir Aşl{ Gecesi• 
Ayrıca FOKS dftoya haberleri • MiKI Canlı karikat3rler • 

BU FİLME MAUsusTEANS SAATLERi 
16,lS - 18,40 - 21,5 - Cumartesi gtlnleri 12,30 - 14,30 Talabe seansla
ünü 12,30 da ilave seansı vardır. 

Yazan: Tahıin Gftkfingftl 
f zmir Alman konaoloeha· 
nesi mfttercimi , 

- Dünkü nüıhadan mibAt -

Senenin bir artırma gilnü sandığı açıldı •e sermayesi 
olur. O gün bllttın bankalar 21 buçuk milyarı buldu. iki 
sabahtan akıama kadar her sene sonra 1918 de btlyük 
saat açıktır. Yeni yeni he- savatın mütareke yıh blltün 
aab açanlara birer kutu Almanya'da 2966 tane ar· 
ıeker •erirler. Bu artırma tırma sandığı veya banka11 
günleri 1924 ıenesinde ltaJ- bulunuyordu. Bunların artır
ya'nın Milino ıehrinde top- dıkları para 31,834,447,000 
lanan artırma kongreıinde marktı. Bu paranın bui6nkll 
"arsıulusal11 olarak tanın- kıymeti 16 milyar altın de
mııtır. Bütün milletler bunu mekti. iki ıene ıonra bu pa· 
kabul etmişlerdir. ra 44 buçuk milyara çıktı. 

Memleketimizde de artır- Kıymeti 3 milyar altın de· 
ma haftası kabul edilmiştir. mekti. Bu zamana Enfloaıyon 
Buna cumhuriyet hükumeti- zamanı derler. Yini artık 
miz bliyük önem vermiştir. para kıymeti Almanyada de· 
Milino kongresindenberi 31 ğişti. 1924 senesinden ıonra 
birinci teırin gllnll ( arsıulu- yeni baıtan altın para artı
sal) artırma günü tanımııtır. rılma11na başlandı. 1925 de 
Bazen artırma sandığına bu birinci sene bir buçuk mil
şartlarla da para yatırılıyor: yon altın mark, ikinci sene 

Okul ıehadetnamesi ibra- 3 milyon, üçilncll sene 4 bu
zında; bir kızla nişan olun- çuk milyon, dördllncii ıene 
dukta; nikih kağıdının ibra- 8 buçuk milyon; beıinci ıene 
ıında; 65 yaıına girdiği ıspat yini 1929 ıeneai Temmuzu· 
olundukta veaaire gibi .. Bil- nun ıonunculgilnil 9,574,500 
ha11a bu ıartlar, artırmadan altın mark birikmiı bulunu· 
çabuk vazgeçenler için çok yordu. BuiÜn bu rakam 20 
tavıiye edilir. Artırma san- milyon altın mark kadardır. 
dıkları ve onların kapitali Avusturya'da birinci ar
fazlalaıtıkça ulusal servette tırma ıandığı 1819 yılında . 
artıyor, demektir. cihana da açılmııtı. 1914 

Bundan baıka hususi ar· senesinde biitiln Avuıtur
tırma sandıkları da olur. ya'da 623 resmi ve 71 hu· 
Meseli fabrikalar gibi en- ıusi artırma sandığı mevcud 
dllatri evlerinin mecburi bi- bulunuyordu. llunların 1913 
riktirme kurulları; ıpor ku- senesi sonunda birikmiı 6 
lllblerinin ve okulların birik· milyar S90 milyon 200 bin 

altın kron sermayesi vardı. tirme sandıkları gibi. 
Bu artırma birliklerinin 

toplantı ve ıoıyal eğlence 
yerleri olur. Bunlar evlerine, 
ailt;lerine lnzumu olan her 
türlü eıyayı ortaklaşa satın 
alarak fiat farkındanda fai· 
delenirler. Bankalar her sene 
artırma almanakları ve der
gileri çıkarırlar. Bunlar çok 
zarif ve resimli basılır ve 
hisılatı artırıcılann hesap
larına irad kaydolunur, Av
rupa'daki hususi artırma 
kurumlarının sermayesi ban· 
kalardaki resmi artırma san
dıklarının sermayesinin aıağı 
yukarı 1-15 i kadardır. 

1904 senesinde Almanya
nın 2821 artırma sandığı ve 
11 milyar mark birikmiş 
parası vardı. Üç sene ıonra 
2956 artırma sandığı ve 13 
mark birikmiı parası oldu. 

6 ıene sonra yini 1913 te 
artırma sandığı adedi 3133 
ve sermayesi 16 buçuk mil· 
yar oldu. 3 sene ıonra 1916 
da yedi tane daha artırma 

Fırtına 
Lerosa benzin götfl· 
ren Italyan ~ırhhsı 

Atina gazetelerinde okun· 
muıtur: 

Akdenizde büyük fırtına· 
lar \ıllk6m sllrllyor. Birçok 
vapurlar, yakın limanlara 
iltica etmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

Bir ltalyan harp gemisi, 
fırtına yüıDnden yoluna de
vam edememiş ve ldra li· 
manına iltica eylemiştir. Bu 
gemi, Lerosa götllrmek 
llıere ltalya'dan önemli 
miktarda benzin almııtır. 

lsviçre 'de birinci artırma 
ıandıiı 1787 yılında Bera 
ıehrinde açılmııtı. Bunun 
adı "Ôdev faiz kaıa11" idi. 
Kllçllk laviçre'ain 1835 se
nesinde 2802 artırma ıaaclıtı, 
16,800,000 (milyon) altın 
frankı vardı. 1918 aeneıinde 
gine o kilçllk lıviçre'nin 
2,646,600,000 (milyar) altın 
frankı olmuıtu. lıYiçre'de 
biltnn artırma sandıkları 
aşağı yukarı hep husuıi 

mlle11eselerin elindedir. 
Avrupa'daki bütiln artır

ma sandıkları, artırıcıları 

hayat sigortalı iıe, primlerini 
muntazaman öderler. 

4 Mayıs 1927 tarihinde 
Almanya artırma kurumlan 
komiserlij'i ibdaı olunmuı· 
tur. Vazifesi ev idaresini 
tanzim edenlere fazla mas
raf etmemesi yollarını iÖ• • 
termek, idare itlerini daha 

ucuza mal etmek ve daha ba· 
sitleıtirme yollarını araıtır
mak, raporlar yapmak öğüt
lerde bulunmaktan ibarettir. 
Bu komiaerllik ıehir ve ken~· 
lerdeki artırma kurumlannı 
da kontrol ve murakabesi 
altında bulundurmak hakkı
nı haizdir. En yllkıek ma
halli finanı memurlara onun 
tabii azasıdır. 

1922 ıeneıindenberi Al
nıanya divanı muhaaebatı 
direktöril olan M. Saemit 
ayni zamanda biltnn artırma 
kurumları komiserliğini de 
yapmaktadır. Biz de bu mi· 
aallerden örnekler alabiliriı. 
Ve artırma iılerimiı on bet 
senedenberi ilerlemiıtir v• 
çok dalıa ileri gidecektir. 

- Son -



(ul ... Bl ilk) 14 Birinci Kinu n'~ 955 
Sahlfe3 ---------------'!-.;;,,:,;,;'~--------------------------

Yabancı bir muharrir diyorki; Tork N. V. Olivier ve ~Orekô- Fratelli Sperco Vapur Acentası 

h l A k 'd vv. '4,. H. Van Si Lı·mı·ıet vapur ROYAL NEERLANDAIS olup Rokterdam, BHalmkbur1~' ru u, 881 ll ara a çarpur KUMPANYASlf Danimar a ve atı ı-
Der Zee acentası "UL YSSES,, vapuru elyevm manian için yük alacaktır. Baştarafı 2 inci salıijede

Fakat eski binaları tamir için 
kurulan iskelelerde boldur. 
Hatti halkın hayatında eski 
rollerini oynamamakla bera
ber, camiler bile mfitemadi
yen tamir olup durur. Aya
sofya'nın kubbesinde endişe 
uyandıran çıkıntılar kaybol
duğu gibi Sultanabmed çeş· 
mesi de, eskiden kalma ihti
yar ustalar tarafından yeni
den süslenip yaldızlanıyor. 

Fakat yeni zamanın en ba
riz timsali: muazzam Jıarem 
dıvarlarının yıkılmasıdır. Şim
di Boğaziçinde, derin bir 
yardan geçilir gibi gezilmi
yor. Ankara'da bu sedler, 
bu manialar biç inşa olun· 
madı. Istaobulda yeni yapı
lan binaların etrafı da böyle 
kalan dıvarJarla çevrilmediği 
gibi her eski evin tamirile 
beraber mevcud olanlar yı
kılıyor. Yakında, tıpkı bizde 
olduğu gibi yllze gfilen se· 
vimli bahçelerin sonunda, 
Loti'oin esrarengiz bulduğu 

için o kadar güzel tasvir et
tiği kafeslerin yerine, pırıl 
pırıl camlardan başka birşey 
görmiyeceğiz. 

Türkiye'de kadın mes'e
lesi, birkaç kelime ile izah 
olunamıyacak kadar karışık 
bir davadır. Türk kadınınm 
bugün kendisini "Daha ser
best" hiasettiği iddiası an
cak kısmen doğrudur; hatta 
birçok Türk feministleri, 

lsviçre kanununu bir gerileme 
telAkki ederler. 

Evvelce kadın islediği ve 
tediye edebileceği her şeyi 
satın alabilir, arzu ettiği şe
kilde kiralar veya kiraya 
verebilirdi. Halbuki bugün 
bütün bu mes'eleler için 
kocasının muvafakatini erde 
etmeğe mecburdur. 

Şu halde Türk kadınının 
hakiki hürriyete kavuşması, 
onun harem bağlarından 
kurtulması değil, fakat ak
raba ve yakın tanıdıkların· 
dan başka bütün yabancı
lara da baş açık çıkabilmesi, 
cemiyete ve dolayısile efkl
rıumumiyeye sosyal bir fak
tör olarak dahil olabilmeıi 
ve Avrupa ve bilhass~ Cer· 
men cemiyetlere kadınların 
oynadığı rolü ifa edebilmesi 
demektir. Kadın ve erkek 
aleminin arasındaki müteka-

bil münasebetler şimdilik 
oluş devresindedir. 

Biz burada Tilrkiye'nin 
sosyal bünyesinin teıekkü
lünü gözümüzle takib ede
biliriz. 

Bundan öteıi islim aile 
hukukunda aynen ve belki 
de daha iyi bir şekilde 
haUolunmuştur. 

Bir başka değişiklik daha 
olmuş, eski süslü Arap harf· 
lerinin yerine Litin alfabesi 
getirilmiştir. Şiirden çok uzak 
olan bu harfler batıdan ge· 
)en yabancı ziyaretçiler için 
çok büyük kolaylıklar temic 
ediyor ve çok mühim imkan 
sahaları açıyor. 

Türkiye'nin tekniği, ida
resi, ilmi ve sosyeteıi ne 
kadar garplı ise, amaçları da 
o kadar garplıdır. Fakat bu 
sözler üzerine garba doğru 
siyasal bir yakınlaşma cere
yanının da mevcud olduğu· 

na kani olunursa, çok yanlıt 
bir yola sapılmış olunur. Bil· 
akis bütün bu tedbirler, 
Türkiyeyi bayatın her saha
sında garb tesirinden uzak· 
!aştırmak, onu teknik, eko
nomik ve nihayet siyasal 
bakımdan tamamile hür ve 
müstakil yapmak için alın

mış tedbirlerdir. 

lstanbu1 ve Trakya 
Şeker Fbrikaları Tnrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'fnrk lirası 
lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

& Co. 
OEUTSCHE LEV ANTE LıNlE 

" MACEDONIA " vapuru 
balen limanımızda olup An
vers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük al
maktadır. 

" ISERLOHN ,, vapuru 9 
Bci. kanunda bekleniyor, 
13 Bci. kin una kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük alacaktır. 

"AKKA" vapuru 23 Bci. 
kinunda bekleniyor, 26 Bci. 
kanuna kadar Anvers, Ro
terdam, Hamburg ve Bre· 
men için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES
NEVYORK 

.. EKSARCH ,, vapuru 12 
Bci. kAnunda bekleniyor, 
Boıton, Norfolk ve Nevyork 
için yük alacaktır. 

"EXAMELIA,, vapuru 17 
Bci. kinunda bekleniyor, 
Nevyork için yük alacaktır. 

"EXCHANGE,, vapuru 20 
Bci. kanunda bekleniyor, 
Norfolk, Nevyork için yük 
alacaktır. 

'
1EKSILONA" vapuru 26 

Bci. kiounda bekleniyor, 
Boston ve Nevyork için yfik 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"TROYBURG,, vapuru 4 
Bci. kanunda bekleniyor, 
Anvers, t-' oterdam ve Ham· 
burg için ylik alacaktır. 

JOHNSTON VVARLFN LI
NE - LIVERPUL 

0 JESMORE ,, •apuru 14 
Bci. kanunda bekleniyor, 
Anversten yllk çıkarıp Bul
garistan ve Romanya liman
larına yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 - 2008 

"Vapurların i simleri, gel· 
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 

N~ 
~ 

ıK ll] ıruf ·· . o 11 ıU ıı-~ 
[ &lrcıc.l :ÔANL<A'I l 

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel . 2443 

Ellerman Linyn Ltd. 
Londra ve Hull hattı: 

" BULGARIAN ,, vapuru 
1 ilk kanunda gelip 21 ilk 
kinuna kadar Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

" GRODNO " vapuru 20 
ilk kinunda Londra, HulJ ve 
Anveraten tahliye; edip ayni 
zamanda Londra ve Hull 
içi.o yilk falacaktır. 
Liverpool hattı: 

11 ROUMELIAN .. •apuru 
1 ilk kanunda Liverpol ve 
Svvenseadan tahliyede bulu
nacaktır. 

"FLAMINIAN,, vapuru 23 
ilk kanunda Liverpol ve 
Svvenseadan tahliyede bu
lunacakır. 

DDUTSCHE LEVANTE
LINIE 

"MILOS,, vapuru 16 ilk 
kanunda Hamburi •e Bre· 
menden gelip tahliyede bu
lunacaktır. 

• Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

tı·inci Beyler Sokagı N. 68 
Telefon 3452 ........................ 

~atılık motör 
12 beyiİr kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 
..,ot6r satılıktır. Taliplerin 
idarehanemiı:e müracaatları 

ilin olunur. 

~ limanımızda olup !Anvers," SERViCE MARITIM 
Roterdam, Amstetdam ve ROUMA1N 
Hamburg limanları için yük .. PELEŞ,, vapuru 18 lnci 
alacaktır. kanunda gelip 19 lnci ki-

" HERMES ,, vapuru 8 nunda Malta, Cenova, Mar
lnci kanunda beklenmekte •silya ve Barselona limanları 
olup yükünü tahliyeden için yük alacaatır. 
sonra Burgas, Varna ve Yolcu kabul eder. 
Köstence limanları için yük NIPPON YUSSEN KAISHA 
alacaktır. 11 TOYOHASHI ,, vapuru 

" ORESTES ,, vapuru 16 14 lnci kanunda beklen· 
lnci kanunda gelip 20 lnci mekte olup yükünü tahliyeden 
kanunda Anven, Roter· sonra 19 lnci kanunda Yoku
dam, Amsterdam ve Ham· hama Osaka ve Şanghay Moji 
burg limanları için yük limanları için yük alacaktır. 
alacaktır. ilandaki hareket tarih-

SVENSKA ORlENT lerile navlonlardaki değiıik· 
LINİEN liklerden acente mesuliyet 

.. GOTLAND" motörü Ji- kabul etmez. 
manımızda olup Roterdam, Fazla tafsilat için ikinci 
Hamburg, Danimarka ve Kordonda Tahmil ve Tah· 
Baltık limanları için yük liye şirketi binası arkasında 
alacaktır. Fratelli Sperco acentalığına 

" ERLAND ,, motörü 14 müracaat edilmesi rica olunur . 
lnci kanunda beklenmekte Telefon: 2004 • 2005 - 2663 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve tu· 

valet çeşitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balık yağıdır. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzUlmfitür. 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi NOzhet 

Sıu HAT EzANESI 

•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ililil11111111111111 

~lzmir yün mensucatı= 
Rıza ;Türk Anonim şirketi~ 

- -
Ali 

= -
11 • h • = izmir Yftn Mensucatı Tftrk A. ~· nin Halka· = 

Müce ıt anesı ~ pınardaki kuma, rahrikası mamuıatmdan oıan ::: 

:: mevsimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, battaniye, ;;; 
Yeui Kavatlar çarşısı ~ şal ve yon çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci = 

No. 34 §§ kordonda Cumhuriyet meydanı civarmda 186 = = numaradaki (~ark · Halı Türk Anonim şir- -
•••--------• = keti) mağazasında satılmaktadır. Mezkur fabrika- S 

ôbftrenler! Mut· ~ nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum = 
laka (Okamentol) ~ 

ôksi\rftk 'ekerle· C\S 
rini tecrftbe edi ..._.... 

ıiz .. 

Ve Pftrjen ~ahapın 

en ftstnn bir mns-

bil tekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mOshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat ROrgO.n 

haplarını Maruf 
e<'za depolarından 
ve eczanelerden 
ara8ınlar. 

~ 
C\S 

:Q 

- olan mamulatmı muhterem mnşterilerimizc bir ~ 
- defa daha tavsiyey 1 bir vazife biliriz. = = Perakende satış yeri Toptan satıı yeri = 

Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark ~ 
= Kemalettin Cad. Sağır zade hah T. A. Ş. S 
:: biraderler S = Kuzu oğlu çarşısı: Asım Rıza = 
;;; ve biraderleri = 
~ Yeni manifaturacılarda mimar ~ = Kemaleddin Cad. Yünlü'mal- _ 

l ııııiıl ııiııiıi~lıiııfıi ıı~Utt~ı°ıiıiılll«Uiıınuıııı 11111111111ııı 1111111111111111111111111 ııl 
ı - Sümer Banli-· 

Fabrikaları mamtılatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

F esap ~ ktımaşları 

Beykoz ktınd11raları 
Bakırköv bezleri .. 

Sümer Bank yerli mallar (lazar· 
lzmir şubesinde hıılursunuz 
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Ot ız Tabutlu Ada 
Moris Löbanın Eıı M~raklı Ronını 

fıÜlgaf.isian'da dahili durum naziktir.·· _ Blrin•·i Kısım: VEIW~i~ik:_snyısı:4 • 

8 • k l kt d • d • ı • O Veronik mektubu katladı, Burası, çobanlarm fırtına· 
ır argaşa ı an en ışe e 1 ıy r ~i~~;\:i:~:·d~~:~o b~:,~.~ ~u~·~i:'~:r~i.ilt~:;~:7km~:: 

Çiftci partisi erkanı ile komünistlerin bir çoğu nezaret altıııda. 
Röyter ajansının mtıhabiri lıudud dışına atılflı 

Evlendiği tarihtenberi buna lübeye yaklaştı; kapısına 
benzer birkaç defa daha is- baktı. Filmde gördüğü harf-
tirap geçirmişti. Bunlardan ler mevcuddu; yağmur ve 

lstanbul 14 (Özel) - Sof yadan haber ''eriliyor: muhabiri M. Suayar, Bulgar iç işleri bakunlığmm em· 

}JQkOmetle Çiftçi ,.e Komi1nist Partisi artısındaki ilı· rilc hudud baridne utılmışhr. 

birisi, manastra kapanmak güneşin tesirine rağmen ha· 
kararını verdiği zaman, bi- la okunabiliyordu. Fakat,bu· 
tisini de babasının çocuğile susi işler acentesinin farket-

tilif de,•am ediyor. HOkumct, dahili bir kargaşalıktan Bulgar Çiftçi Partisi erk!loı ile Komnnist purtisine 
endişe ettiği için şiddetli tedbirler almıştır. Hu hususta mensup olanlarm birçoğu Bulgar· zabitasının nezareti 

birlikte boğulcluğu vaki"t 01erliği birşey daha vardı: 
hissetmişti. Esasen, V orski- üç harfın üzerinde bir ok 

heyecanlı bazı haberler veren Höyter ajansmm Sof ya ahımla bulunuyorlar . . ... ...•• ,.. yi sevmek, bu aşka galebe ve bir de rakam, 9 rakamı 
edememek suretile bu te- vardı . 

Alman propagan
dacı tevkif edildi 

lıtanbul, 14 (Özel) - Lub· 
liyana'dan (Yugoslavya'da) 
bildiriliyor: 

Avusturya ile Macarista
a'ın birleımesi hakkında 
propasıanda yapan, bir Al
man gazetesinin sahibi M. 
Navok üç sene hapse mah· 
kim olmuıtur. 

Sulh projesi 
-BQ1tarafı 1 inci sahifede -

C - llılı ı Somıllalndeo bı~· 

hyınk Inglllz Somıllaloe ol · 
bıyet bulan Gf'nyı mıotıka!ı, 

Sebell nehrini de lbthı etmek. 
eırllyle ldldolı'yı kader olan 
kı11m, Gorıhıy da dahil oldu· 
8D halde elmılen Orandı'y• 
kadar lıılyı'y• nrllecektlr. 

lngUlı Somıltalode ikamet 
eden n bu 1111ntıkıl1rdın isti 
iade eden hıy"Hn•l ıablplrıl, 
eıklıl gibi bu araslden letlfıde 
edebilecekler u hay.anlarına 

ıterbutçe odatacaklardır. 
D - Bıbeebıın, Etltre'nln 

Aeabe mıntakaıınd.ı kendisini 
denlıe lıal edebilecek dar bir 
yer ılacıktu. Bu yerin Lir ucu, 
Franıız SomıliılD"e kadar da 
ıaacektar. 

Projeyi tanzim eden Jnglllz 
n Franııı hGkdmetlerl, Habeo 
bok6metlndeo kölelikle ıllAb 

ların kalduılr.ıaııoı i~terler. 

Şa kadar var ki, Habeohıtın'a 
ithal edllecek olan askeri el -
ltblar, mahdut bir halde kıla · 

cak n kontrol ahında ithal 
olunacaktır. 

Her iki bakumet, Habeo 
imparatoru nezdinde teeir ya 
parak Babeolatan dahilinde ko 
lonlzaıyon lç1n Jıalyan'ları bir 
mıntıka ıyrılm1111nı temin et· 
mek hılduoı muhafHı ederler. 

Bıbeo b6kQmetl, bu mıntıka 
dahilinde ltalyıo'lara hukuku 
ıa .. rrufiye bıboedecek ve ma 
deolerl• ormanları işletmek hu· 
ımuadı ltalya'oın latedl~I im 
llyaı.ı nrmemesllk etmtyecektlr. 
İtalyı, bu mıoııb dahilinde 
balkı hiçbir mftkellef iyet t•lı· 

mll etmlyecek, yalnız idari bir 
kontıollı iktifa edecektir. 

Bıbet lmpararoruno bllt6n 
hakları Iıalyı'ca rınmacaktır. 

Uluslar korumu, Adfs.Ababa· 
ya bir delege nasbedecek ve bu 

delrge, ber itte ltalyı'oın halı: · 

larıoı ıerclbeo oaaera almak 

eareılle btıkmedecelı:tir. Bu de 

lege. Hıbe,tıtın'ın dahili ıılı 
bıuoı temin hoeusuodı dd 

aeltblyete sahip olıcakhr ,, 
Peıte, 13 (A.A) - Ma· 

carlar tarafmdan Italya'ya 
hediye olarak kıymetli wa· 
den gönderilmesi devanı et
mektedir. Bunların arasında 

~birçok altın niıan halkaları 
yardır. 

selsül fe aketlere meydan - A.rku.~ı Vt1r -

M ussolini'.oin teklifleri verdiğine emin idi . 
Genç kadın birden silkindi ve: Aınerika Hava Taarruzu . 

·reddedeceği sanılıyor Bahİ·iye erkaııı 
toplandı 

- Haydi. Dedi. Hayala
ta dalacak zaman değil! 
Buraya ağlamak için gelme· 
dimi. 

..!. Başıarafı 1 inci sulıi/ede
herkes kendi evinin dışırıeıuı 

kendi kontrôl edecek ışık sıııb 

sızmadığına tetkik edecektir. 
Yeni proje saıııldığı kadar ltal· Istanbul 14 (Özel) - Nev

york'tan bildiriliyor: 

Ve, vaziyeti bir daha, 
mektubun tavsiyesi \'eçhile: Denemeden sonra bu bez 

b"klki bir hava hOcumuna 
karo• eaklaoacaktır. ya lehine değilmiş! Deniz bakanlığı erkanı, 

M. Ruzvelt'io başkanlığında 

toplanmışlar. 

- Lokriv yolunu göste
ren yerden biraz ileride ... 

Paris, 13 (A.A) - lngiliz ı 
kabinesinin teklifi üzerine 
sulh projesinde tadilihn zan· 
nedildiğinden çok daha mü
him olduğu anlaşılması üze· 
rine gazeteJer bu projeyi 
ltalya'nın kabul edeceğinden 
artık emin gözükmiyorlar. 
Oeuvre gazetesinin Cenev
re' den öğrendiiine göre pro· 

Knçnk devletler aley-
hine ittitak mı var 

-Başıarafı birinci sahifede
tiddetle tenkid etmekte de
vam ediyorlar. 

Adiı·Ababa'dan gelen son 
haberlere göre, orada F ran
aız'larla lnsıiliz'ler aleyhine 
şiddetli bir husumet başgös
termiştir. Habeş hükumeti, 
bu teklifleri Habeşistan için 
bir taksim mahiyetinde te
lakki ediyorlar. 
Habeı payitahtında büyllk 

bir heyecan hüküm sl\rüyor. 
lstanbul 14 (Uzel) - Cenev 

re'den bildiriliyor: logiliz si
yasal çevenleri, Laval - Hoar 
görüımeleri sırasında ltalya· 
Habeı ibtilifıodan başka biç 
bir siyasal mes'elenin milza
ker6 edilmediğini bildirmek· 
tedirler. 

Londra 13 (A.A) - Lord· 
lar kamarası önümüzdeki 
hafta Pariı sulh pro1esı 
hakkında müzakerede bulu· 
nacaktır. Lord Davis bir is· 
tizah takriri vareceğini ve 
bu takrirde ltalya • Habeş 
anlaımazlıiının herbangi bir 
tarzı hallin lngiltere'oin mi
saktan doğaa beynelmilel 
vecibelerine aykırı olduğu 
ve mütearrııa müslihane 
müzakerelerle elde edebile· 
ceği faydalardan daha bü· 
yük tavizat temin ettiği tak· 
tirde kamaranın böyle bir 
tarzı halle muvafakat etmi· 
yeceğini bildireceğini beyan 
et mittir. 

Yoklama var 
lzmir askerlik şubesi mın

takasanda bulunan ve tütün 
ikramiyesi almakta olan 
harb maJallerile şehid, ök
alh.lerinin yoklamalarına baş· 
lanacağından birinci kanu -
nun on beşinci gününden 
ikinci kanunun on beşine 
kadar ellerindeki resmi se
netleri ve nüfus cüzdanları 
ile beraber bilhare haklarını 
kaybetmemek üzere behe
mehal müracaat eylemeleri 
l6ıumu ilin 

jede yapılan tadilat netice
sinde ltalya Assabe limanını 
Habeşistan'a terkedecek ve 
buna mukabil Ogaden ile 
Tigre şimal kısmını yani 
Adua ile Adigrat mınta· 

kalarını alacaktır. Habeşis· 
tan 'ın diğer bütün aksamı 
ltalya'nın ekonomik nüfuzu
na verilecek olan mıntakada 
dahil olmak üzere milJetl 1r 
cemiyetinin mandası altına 
konulacaktır. Jornal gazetesi 
zecri tedbirci- devletlerin ih
tilafın ltalya'yı boğmayacak 
bir şekilde halledileceği en
dişesile köpürmekte olduk
larını yazmaktadır. 

Dış lbakanlıkla alakası 
olan Pöti Pariziyen gazetesi 
bile Laval ile Hoar'ın Ce· 
nevre'de birçok delegeler 
tarafından asık çehre ile 
karıılanmıı olduklarını ve 
bunun ise Paris projesi esası 
dahilinde bir müzakere ka
pısının açılmasına pek mü
said olmadığını kaydetmek· 
tedir. 

Milino, 13 (A.A) - Ga-
zetta del populo Hoar'a 
sulh projesi hakkında diyor· 
ki: Mussolini açık ve kat'i 
bir cevab vermesi ve mü· 
zakereye girmeği reddet
mesi bekleniyor iyi haber 
alan ma ha filde teklifler çok 
geniş olduğundan kısa bir 
zamanda cevap verilmiyece· 
ği zannediliyor. Şurası bedi
hidir ki Mussolioi bu teklif
leri tetkik ettiği ve cevabı 
hazırladıiı müddetce zecri 
tedbirler şiddetlendirilmiye
cecektir. Bununla beraber 
bu teklifler ve mukabil tek· 
lifler Habeşistandaki hare
kat ~üzerine müessir olacak
tır. Ve bu hareket devam 
edecektir hususile ki Habeı 
imparatoru toprak teklifini 
reddetmekte israr gösterirse. 

Atlaııtik deııiziu-

de hava servisi 

Yarım daire dabilinde diye
rek tetkik etti. Biraz ileri 
geçtiğini anlayınca geri dön· 
dü, bu defa ağaçlar arasın
da gizlenmiş bir halde bu· 

5 - Vitrin ve mağaza ten · 
vlratı söodtırOlf'cektlr. 

Is tan bul 14 (Özel)- V aşiı:g ..;;l.;;;.un;;;.,;a;;;,.;,n~k..;.u)_ü_b_e y~i-bu_l_d_u. __ _ 

6 - Her tOrlO nakli vaııı . 

taları ıoıklarıoı eöodGrerek yo· 

luo kenarına çekileceklerdir. 
Sokak ağıslarendı durmak ya · 

saktır. Tramvaylar dı elekıirJk 

lertof aöodOrerek olduğa yerdo 
darıcaklardar. 

ton'dan bildirildiğine göre, Raı; Seyyum L\1akalle 
1936 yazında Atlantik deni-
zinde bir hava servisi açıla· nzerine yiirilyor 
caktır. Tayyareler, Kanada ~-B~ıarafı bfrirıci sahifede-

Adiı - Ababa 13 (A.A) -

7 - Bastıya bekim veya 
baetayı bekim~ göıOrecek olan
lar f'D yıkan bir karakoldan Herlut, lrlanda, Britanya, Kuvvetli bir Habeş istiktıf 

V revlont adalarından ıreçe-
kolu fMakalle'nin şimalinde 

ceklerdir. Deabu yakıninde bir ltalyan 

Biı· vapur kaı·aya karakoluna hiicum etmiştir. 

bir pollı alacaklardır. Hunları 

111,ıyıcap otomobtl, zlyasanı mavl 
veya ılyab bezle örtf'cekth. 

7 ltalyan ölmüş, birçok ltal-
O l Urdu yan yaralanmışlar. Bir Kızıl 

8 - Aile relelerl n mQea. 
eeae mOdOrlerl bu kayıtlırm 

ıatblklndr.o mee'uldilrln. Bun· 
lara rlayr. t elmlyeolf'r crzalau
dmlecaklardır. 

lstanbul, 14 (Özel) - Ri-
ga'dan haber veriliyor: 

F erdino adında bir Dani-

marka vapuru karaya çarp

mıştır. Su almakta bulunan 

vapur imdad istemiş, bir 

romorkör gönderilmiştir. 

Bağdad · Londra 
telefon hattı 
lıtanbul 14 (Özel)- Bağ· 

dad • Londra telefonu tec· 

riibe edilmiştir. Yakında 
muntazam servis açılacaktır. 

Italya'sız 
Hiçbir şey yapıla· 

maz mış! 
Son posta ile gelen Roma 

gazeteleri, lngiliz - Fransız 
sulh teklifleri etrarında uzun 

makaleler yazıyorlar. (Popo· 

lo D'italya gazetesi yazdığı 

bir baş makalede, Habeıin 
hatırı için ltalya'nın gücen· 
dirilmiyeceğini ileri ıllrmek
te, Avrupanın ıelimeti için 
diğer büyük devletlerin, 
ltalyasız hiçbir ıey yapmağa 
muktedir olmadıklarını ilave 
eylemektedir. 

baç komitesi Dessie hasta· 
nesinin bombardımanı hak
kında Dessie'de tahkikat 
yapmaktadır. Tahkikat neti
cesi Cenevre'ye bildirilecek-
tir . 

Yağmurlardan 20 
köy harap oldu 

lstanbul 14 (Özel) - Ati· 
na'dan bildirildiğine göre, 
Makedonya'da yağan yığ· 

morlardan pekçok zarar hu· 
ıule gelmiıtir. 20 köy harap 
olmuıtur. Bi1t6n mllnakalit 
durmuş, yardım için asker 
kuvveti gönderilmiıtir. Kra· 
lan memleket dahilinde yapa-

• cağı seyahat bu yilzden geri 
kalmıtbr. 

9 - Hcrke11, deneme ıırı 

aında hakiki bir bua taarcu · 

zoua oğramıo gtbi dnranacık

hr. Caddelerin ortaeındıo yG 
r(lmek yasıktar. Dalını klldı 

rımlardıo gldllecr.ktlr 

Hiodistan'da 
zelzele oldu 

lıtanbal 14 (Özel) - Bom· 
baydan haber veriliyor: Bu 
gece Stamuıki'de ıiddetli 
zelzele hissedilmiıtir. Hasa
rat vukua gelip gelmediği 

hakkındaki haber alınama· 
mı ıtır. 

lzmir emrazı sariye hastanesi baş
hekimliğinden: 

Hastanenin yevmi ihtiyacından 6 aylık ekmek ve taze 
sebze ihtiyacı açık eksiltmeğe konmuıtur. 

lıteklilerin şeraiti anlamak üzere her gün ve kat'i ihale 

günü olan 31 birinci kinun 935 salı güntı ıaat onda 

emrazı sariye hastanesinde toplanan komisyona mllra-
caatları. 14-19-24-29 3990 

lzmir zührevi hastalıklarla müca· 

dele cemiyeti riyasetinden: rHYA_s ___ , Cemiyet senelik içtimaını 19· 12-935 perıembe gllnü saat 
12,30 da lzmir eırefpaıa hastanesinde aktedilecektir. Aza· 
ların gelmelerini dilerim. 3996 · 

Devlet demirvollarından: 

l(ALMiN 
Bae, dle oğrolorı, Rom~!.!.~ G~.~~,:/ a~zı?r.İ ~;,,, ·•. 

HAS KALMIN kullanınız . 
('ok TAKLID edllmlotlr, fakat ayni yapılamımıotar. ..................................... 

,,/ 

idaremiz Eskişehir atelyesi iç.in tesviyeci, tornacı, kazancı 
ve elektrik kaynakçı ustası alıoacaiından taliplerin imti
hanları yapılmak üzere şimdiye kadar çalıştıkları yerlerden 
aldıkları bonservislerile hüsnühal varakalarını, millet mek· 
tebi şahadetnamelerini ve askerlik vesikalarını alarak 
lstanbul'a idaremiz Haydarpaşa cer batmlifettiıliğine, Al
sancak atelyesi şefliiine ve diğer yerlerde bulunanların da 
Ankara'da umumi idare zat itleri müdllrlililine mür1&-
cıatları. 14 15-16 3627-3986 


