
lngiltere hDktlmeti, yeni bir 
barış andlaşması için genel 

e ULLrSAL e lngiltere kralı jorj, logiliz 

başbakanı Bay Makdonald'ı 

hu hatta zarhnda yedi defa 
kabul etmiştir. 

~~~-k_o_nf eraıtsın toplanması-: 
b ~ -.-u.- ~ ----a teşebbOs edecektir. -. 

lımirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 
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izim Kongı'e Habeş · Italyan ihtilafı tehlikeli durumdadır 
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Sovyet Rusya · Romanya mDnasehatı 

Toplanırken 
YAZAN: Ktımi Oral 

Italya, uluslar kıırumuna bay Titülesko Mos· 
-4-

rilıtanbulda çıkan ( Cumhu-
Yet) (Tan) (Kurun) (Ak· 

lllll) (Son Posta) ( Zaman ) 
~ ( Haber ) gazetelerine 
A l'fı; l~mir, Balıkesir, Konya 
T dana, Antalya, Bursa ve 
el r~bzon viliyetleriode gün-

ölüm tekmesini vuracak mı? kovaya gidecek 
Roma'Jı diktatör, kendi arzusunu uluslar kuru

muna zorla kabul ettirmek sevdasındadu 
iki memleket arasında doğru Şimen 
tdifeı· münasebetleri tesis olunacak 

elık olarak aşağı yukarı 20 
~tıete çıkmaktadır ki bun
•ruı, Yer yer yaptıkları hiz:•t, inkar edilemiyecek ka-
•r değerlidir. Bu gazeteler, 

''•el ki t' yazılarımızda kaydet-
i:llli.z büyük zorluklar içinde 
htı e ale kuyu kazar gibi ça
._,:ken, lstanbul arkadaş- , ow..-...__. 

61Jc 11111 kolayca çıkmakta ve 
b..ı enin her yanında okuyucu 
~~·k ıuretile vilayetlerdeki 
btı le arkadaılarını hergün 

1 lalamaktadır. Gelecekte 
ltanb11Ua viliyetlerimiz ara
~' tayyare postaları baı
q lıtanbul ıazetelerine 
'- 'fl 6tedenberi gösterilen 

ibet dolayııile vilayet ga
leteJe • . ~ nnıa paydos borusu 

alan muhakkaktır. 
t' B&tlln bunları yazarken, 
.,~et ıazeteleri ile lstanbul 
, daılarımız arasında bir 
-!~ mevcut olduğu hükmü 
~ emelidir .. Biz; matbuat 

Uluslar derneği binası 

Paris 24 (AA) - Fransız yazmaktadır. 
gazetelerinin Cenevre mu- Italya ulus'ar kurmuunun~ 
habirleri, ltalyan • Habeı mesnetlerinden biridir ve 
ibtilifı hakkındaki müzake- biç kimse İtalyanın bu ku· 
relere dair olan tlmitsizlik· rumdan çekilip gitmesini ba
lerini gizlememektedirler. 

Bu muhabirler, bay Laval tırına getiremez. Çilnkü 

ve bay Eden 'in sarf etmit ol- K 1 
dukları mesainin ıimdiye ka- r a 
dar semeresiz kalmış oldu
ğunu yazmaktadırlar. 

Echo dö Paris gazetesi; 
bilhassa diyorki: 
Habeı - ltalya ibtilifı, ~git 

gide daha ziyade ltalya ile 
uluslar kurumu araaında bir 
ihtilaf şeklini almaktadır. 

Malin gazetesi, mes'elenin 
en tehlikeli mahiyetinin diğer 
devletlerin de icabında istis· 
mar ede bilecekleri fena bir 

Makdonald'ı bir haf. . 
tada yedi defa ka· 

bul etmiş 

b~ıreıinin toplanmak ilzere 
ij 11nduğu bir zamanda Tür
.,..1e IDatbuatıoın hakiki du
lla ~111111 olduiu gibi göster
t~llteıa baıka hiçbir fikir 
~IDıyoruz. D&tüncemiz; a· 
lllı 1111 her yanında baılı ba
•et' Ye çok önemli bir kuv· 
~olan matbuatın, bizde de 
lttk-ıdikkate alanması ve 
n..1ı'Je gazetelerinin, bu- misal teıkil etmit olduğunu 
..... il zorluklardan kurtul-
' İçin el birliğile bir çare 

~, lla111 noktaaında temer· Alman mOnasebatı 
l'~ ediyor. 

Lehistan 

Çt~ rlciyede ründelik olarak V arıova 24 (A.A) - Poı· 
•hı'~ ıiyasal gazetelerimiz ka gazetesi; Bay Hitlerin 
--~· ~lllmaz. Bütün bunların söylevinden : bahsederek bu 
'Ilı fi ııe, en çok 70·80 bin söylevin barış yolunda bir lngilıere Kralı Corc 
... PıL ıı. •ra11ndadır . Bu ıabşı adım olduğunu yazarak de- 24 (A A) K l 
........ 11 miıtir ki: Londra . - ra 
İatlt aıuıa sıöre hesap eder "Leh • Alman paktı, mu- bu sabah tekrar baıbakan 
ıtt ' Yllzde birimizin bile ga- vakkat bir şey olmayıb ö- bay Makdonald'ı kabul ede· 
(,,~ olc.umadıiı sonucuna nemli bir takım Avrupa rek kendisi ile uzun milddet 
-.ı-.:eııne ) varırız ·Bu hal, mes'elelerinin surekli olarak görüımüştür. Son bir iki 
a.a_ llluz hesabına bir faci- d f 
~'llt K kurtarılması yolunda yaşa· gün içinde Kral yedinci e a-
1-h. •naatımızca, cumur· ması lizım sıelen bir anlat· dır ki bay Makdonald'ı ka-
ta .. _ kuvvetli eli bu ite u· d bul etmektedir. . ..._aza b d h ma ır.,, 
91.._ a, mat uatımız, a a _ _ _____ ...._••-4•ı.e•-------

)'e.ı/ıllar için yerinde sa- Kaçakçılık vak'aları 
ı,tiaa tar. Halbuki, devrim-
ditııa iıi daha çok kuvvetlen· 
.__tbelc ve ilerlemek için 
dl, ._tımızı da kuvvetlen-a::k mecburiyetindeyiz. 
btai kahrıa; matbuat kon
-, ' IDatbuat yaıasına ek· 
te:'tii bir madde ile ga
ı,, '. Ç.•karmak istiyecek olan· 
•)y •çın .tahıilden ziyade mu· 
ııa,1~11 bır kapitıd teabit et
c-.t Ye ondan ıonra da mev
lir l•zeteleri bir araya ge
'ıai~ek, klUdlmetia de yardı-

' •nonim bir ıosyetenin 
, Kdmi Oral 

0..,cunı 2 iruıi tehi/ede -

Biri ölü, biri yaralı 
31 ka.;ak<.;ı tutlıldu 
iki tQfek, 64 mermi, 29 hayvan, 221 

baş koyun ve keçi ele geçirildi 
Ankara, 24 (A.A) - Ge- 3354 kilo ekit (inhisar) ka-

çen bir hafta içinde mu haf aza çağı, iki tüf enk, 64 mermi, 
kurumu tarafından biri ölü, 29 kaçakçı hayvanı ile 221 
biri yaralı 31 kaçakçı ile baı koyun ve keçi ele reçi-
650 kilo rllmrllk kaçajı, rilmiıtir. 

böyle bir bal, Cenevre ku
rumuna son tekmeyi, ölüm 
vuruşunu vurmak olacaktır. 

Le J ournal; gerek ltalya 
ve gerek Ha beıistanın her 
türlü bal suretini mukil kı· 
Jacak bir battı hareket itti· 
haz etmiı olduklarını yaz
maktadır. 

Ouvre gazetesi; bay Mus· 
solininin bu mes'eleyi 
Faşizm için bir prensib mes'
elesi yapmış olmakla mua
heze etmekte ve ltalyanın 
hattı hareketini, Japonyanın 
Mançurideki hareketine ben
zetmektedir. 

• Romalı diktatör, kendi 
arıuıunu uluılar kurumuna 
zorla kabul ettirmekiaevda
sındadır. 

Bay Titülesko 

Bükreı 24 (A.A)- Henüz 

teyit edilmiyen bir habere 
göre, bay TitOlesko yakında 
Moskovaya gidecektir. Bu 
mes'ele haklunda yarı reımi 
bir sıfatı haiz olan bir ut; 
böyle bir ziyaretin ıon ba
hardan evvel yapılauııyaca· 

ğını söylemiıtir. Bu proje, 
zaten Romanya ile Sovyet 
Rusya arasında siyasal mil· 
nasebetlerio yeniden beılaa· 
dığı 1934 ıenesindenberi 
mevcuttur. 

Adeverul gazeteıine sı&re, 
bu ziyaret milnaıebetile iki 
memleket arasında doiru 
ıimendifer münaıebetleri 

de tesis olunacaktır. -------·· ........... ·----------Kamutayda hararetli g6rDşmeler oldu 

Finans hakanı ve bütçe encü
meni başkanı cevap verdiler 
Manisa Saylavı bay Refik Şevket ince; finans teşkila
tının ağır işlediğini, memurların ver~i kanunlarını 
yanlış anlıyarak, yanliş tatbik ettiklerini söyJedi 

Ankara 24 (A.A) - Hasan 
Saka'nın baıkanlığında ya· 
pılan Kamutay toplantısında 
baıbakanlıktan gelen memu
rin kanununa ek kanun li
yıhasının muhtelit bir encü • 
men tarafından tetkiki tas
vip edilmiş ve açık bulunan 
riyaset divanı katipliğine 
Çanakkale saylavı Ziya Kev
her seçilmişf r . 

Bazı bakanlıklaran 934 
yılı bütçelerinin bazı fasıl ve 
maddeleri arasında 83,298 
liralık münakale yapalması 
ve poıta telgraf ve telefon 
umum miidürlüğtınün 934 
yılı bütçesindeki açığın ka · 
patılmaıı için 200 bin liralık 
istikraz akb ve kefalette 
bulunmak hususunda Bayın· 
dırlık ve Finanı bakanlannı 
mezuniyet veren kanun lA· 
yıhalarile, buhran, kazanç ve 

istihlik vergisi kanunlannın 
bazı maddelerini değiı· 
tiren kanun liyıbalarının 
kabulünden sonra, biitçenin 
masraf kısmının müzakere· 
sine geçilmiıtir. 

Maliye bütçesinin görllıül
mesine baılanmaıı milnase
betile söz alan Refik Şevket 
ince, bakanlık tetkilltına 
temaı ederek, bu ıekiJltıa 
ıtır iılediiini ve buaaa da 

Kamutay da 
alakadar memurların kendi· 
lerine verilmiş olan itlerin 
mes'uliyetiai kendi üzerine 
alarak ıureti katiyede hal 
etmek idaresini haiz olma· 
dıkları ve her kOçiik gOçlilk 

karıısında dosyalara hukuk 
m6pvirliğine tevdi etmek 
suretile itin içinden çık
mak istemelerinden ileri 
geldiğini söylemiı ve 

verfi kanunlarının bir 
kısım finans bakanlığı me· 
murlarınca yanbı anlatılarak 
yanlıı tatbik edilmesi yüz6n
den meydana gelen gliçlilk
leri anlatmııtır. 

Bunlara karıılık veren Fi
nanı bakanı Fuat Airah; 
Finanı mDdllr ve memurla-

bakanlar 

rının kendilerine gelen ifler 
üzerinde hassaı davranma • 
ları vazifeleri icabı olclajııau 
ve kanunların tatbikinde bu 
hassasiyeti göstermiyerek 
kendi kanaatlerile hal yoluna 
gidecek olurlar1a o vakit 
kendilerinden beklenen İfİ 
yapmamıı olacaklarını iıaret 
ederek ba vesile ile maliye 
memarlannın yüksek deier· 
lerini s6ylemekten b&yilk bir 
zevk duyduğunu illve etmiı 
ve Finans bakanlığına ya
pılan müracaatların takip 
şekilleri ve uıulleri ve •1 
ay baıarılan itler hakkında 
rakamlara dayanarak iıahat 
vermittir. 
. Devamı 4 ncıl ıohi/ed•: 
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Ziraat 20 yıl sonra gözleri 
Talebesi Atauırk a.-.ıfan bir f{Ör 
kurçağına çelenk ~ 

koydu 
Evvelki akşam Manisa'dan 

ıehrimize dönmüş olan Bursa 
ziraat mektebi son sınıf 
talebesi, geceyi Bornova 
ziraat mektebinde geçirmiş· 
ler ve dün sabah saat onda 
lzmir' e inerek Cumuriyet 
meydanında Atatürk kurça· 
ğına bir çelenk koymuşlar 
ve öğleyin Bandırma eks· 
presi ile şehrimizden ayrıl

P aris doktorları, jülyen üzerinde 
tetkikat yapmağa lüzum görmüşler 

mışlardır. 
Öğretmen ve talebe Ban· 

dırma'dan Biga'ya geçecek 
ve orada iki gün kaldıktan 
sonra Karacabey harasına 
gidecektir. Harada bir hafta 
kadar tetkikat yapacak olan 
talebe, oradan Bursa'ya dö· 
necektir. 

Bizinı Kongre 
Toplanırken 
Baştarafı 1 inci sahifede -

teessüsüne ihtiyaç gösterme· 
lidir. Bu sosyete vücude gel· 
dikten sonra mürekkep, ka
iıt, hurufat ve saire daha 
ucuz temin edileceği gibi, 
ıllrüm işi de tabiatile yoluna 
girecektir. 

Gazete kiğıdını gümrük 
resminden ayramak ( istisna 
etmek) urureti ise aşikar
dır. Bu nokta, gazetelerimi· 
ıin daha ucuz çıkmasını te· 
min edeceği için çok önem· 
lidir. 

Ôzel teıebbüılerle gazete 
satıcılığını yapanların temin et· 
tikleri kir, ihmal edilemi· 
yecek dereceyi bulmuştur. 
Bunları, kendi sermayelerine 
göre sosyeteye almalı ve 
bunların teşkilatından istifade 
etmelidir . 
En ufak köylere kadar ko • 

laylıkla ve vaktinde gazete 
göndermek işi başarılmalı· 
dır. Bu nokta, hem ~satışı 
mrtıracak ve hem de gazete 
yüzü görmiyenlerin sosyal 
bir ihtiyacı tatmin edilmiş 

olacaktır. 
Sahife adedinin muayyen 

bir hadde indirilmesi, kon· 
grenin yapacağı en önemli 
itlerden biri olmalıdır. Hü· 
kümet, - Yunanistanda ol· ' 
duğu gibi • bu işe ilgi (ala
ka) göstermelidir. 

Buglln öğleden sonra top· 
)anacak olan matbuat kon· 
ıresini selimlar ve değerli 
kararlar vermesini dileriz. 

Karni Oral 

Ulusal 

Birlik 
Cdndelik ıiyaeal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Ôlctem 

Neıriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 
700 kurut senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Reımi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

birosuna mftracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare· 
hanede kararlaıtırılır 
Buıldığı yer: ANADOLU 
matbauı 

Pariste, tabiat için tetkika 
değer bir hadise olmuş ve 
bütün Paris balkı bundan 
hayret duymuıtur. Hadisenin 
mahiyeti şudur : 

Pariste (Jüan Jlyen) adında 
bir fotoğrafçı, genel savaşta 
almış olduğu bir yaradan 
kör olmuştu. (Jan Jülyen ) in 
başına isabet eden bir mer· 
mi parçası, yapılan ameli· 

K. s. K. 
Tenis kordları 

açıldı 
Karııyaka spor kulübünün 

tenis kordları dün açılmıştır. 
Haftaya Cuma günü kord· 
larda bir çay ziyafeti verile· 
cektir. Ziyafete İlbay ve 
Cümhuriyet Halk Partiti il 
yönetim kurulu baıkanı Yoz· 
gad saylavı bay Avni Doğan 
davet edilecektir. Tenis, bu 
sene pek fazla rağbet gören 
bir spor olmuştur. 

Dozeltnıe 
Ankara 24 ( A.A ) - Fi

nans bakanı bay Fuad Ağ
ralının evvelki gün Kamu· 
tayda yeni bütçe hakkında

ki izahatının vasıtalı vergi
lerin ge1irlerinin mukayese 
edilen kısmında bir rakam 
yanlışlığı olmuştur. Bu yan-
lışı düzelterek doğrusunu 
aynen aşağıya koyuyoruz. 

V asılalı vergilerin inhisar· 
lar ve fevkalideler de da· 
bil olduğu halde 932 sene· 
sinde 11 aylık miktarı 98 
milyon 483 bin, 933 senesin· 
deki 11 aylık miktarı 98miJ
yon 339 bin; 934 senesinde 
ise 117 milyon 715 bin li • 
radır. 

yata rağmen çıkarılamamış 
ve zavallı fotoğrafçı, bundan 
dolayı daimi bir iztırabın 

tesiri altında kalmıştı. 

jan Jülyen, geçen hafta 
otomobiUe evine giderken 
bir kaza geçirmiş ve tekrar 
başından yaralanmıştır. Fo· 
toğrafcı, baygın bir halde 
kaza yerinden kaldmlarak 
hastahaneye götürülmftş ve 
ilk tedavi yapılıb başı sarıl· 
dıktan biraz sonra gözleri 
açılınca, görme kabiliyetinin 
eskisi gibi yerine geldiğini 
görmüş ve sevincinden ağla· 
mağa başlamıştır! Jülyen, 20 
yıl devam eden körlükten 
sonra gözlerinin eski halini 
almasından fevkalade sevinç 
duymaktadır. Paris göz dok· 
torları, bu hidise hakkında 
fenni tetkikat yapmak fizere 
Jülyen'i hastahanede bir 
müddet tutacaklardır. 

lzmir inhisarlar başmüdür· 
lüğünden: 

1 - Şartnamesinde yazılı 

evsafta 50 bin tuz çuvalı 
27-5-935 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Talipler şartnameleri 
her gftn lzmir başmüdürlü· 
ğünden ve Cibalide levazım 
ve mübayaat şubesinden 
alabilirler. 

3 - isteklilerin yüzde 7,5: 
muvakkat güvenme paraıile 
birlikte tayin olunan gün ve 
saatta Cibalide ahm komis· 
yonuna müracaat etmeleri 
lazımdır. Ve lzmir başmü· 
dürlüğüne müracaat edecek· 
ler tekliflerini o gün saat 
on bire kadar yapabilir. 

21-25 1453 

elefon: 31SıJ AYYARE SINEMASITelefon: 3151 

BUGÜN 
"Demirhane Mtıdora.. filminin çok allutlanan bOytlk yıl· 

dızı GABY MORLAY'ın en btıytık eeerl: 

O Da Bir Zamanmış .. 
Meehor Franeıı muharrirlerinden M. Croluet tarafından ya· 

zılın ve bGUln dtınyı dillerine çentlen plyealuden ahnırak 

GABY MORLAY - ANDRE LUGUET - JEAN MAKS ve 
kGçtlk JEAN BARA tarafındın temıll edilen menimin en 
bGy6k flllmlerlnden biri.. 

iliilİI f OX Dünya Havadisleri 
Fiatler Hergftn ve her seansta: 

25 a 35 a 50 kuru~. 
SBANS SAATLERi: Hergtın 15 -17-19-21,15. Peroem· 

be 13-15 talebe eean11. Cuma 13 te llbe eeaneı. 

Taze temiz ucuz 
ila~ 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 

l~L~H~TTIN 
EY YUBi.~~-~ 

25 .. M~ıs!· t1935 .. _Yazan:: M:.b 
--:-Tefrika No. 6f __,, 

,Nureddin Mebmeı;:artık her şeyi unutmuŞtu~ ~O; il 
şuh bir çingene kızının aşkile yanıyordu .• 

işin garibi şu idi: güzeldi. Fakat onun uçarı, Bey fermanı bu!. DerbJI 
Nureddin Mehmed bey, azgın ruhuna istediği gemi o tarafa koşuşuldu ve birtS 

· · d kır~ ayni zamanda Rum Selçuk vuramamıştı.. sonra orman ıçın en , 
beyinin damadı idi .. ikinci Nureddin Mehmed, Sali· elli kişilik bir kafile, eıektiı 
Kılıç Aralan'ın birinci karı· heddin'le sıkı münasebette katırlı, eşyaları, meıyal•'1 

sından doğan kızını almıştı . .. i~i. Onun her sözünü din· ile b!rlikte sökün ~tti. N;: 
Fakat Nureddin Mehmed, hyordu.. reddın Mehmed, mutemı 
oldukça genç, maceraperest, Salaheddin bir aralık şu yen gülüyordu: . 
kadına düşkün bir beydi.. haberi almıştı. - Bunlar nice kiıilerdır 

Karısı Selçuk beyinin kızı, - Nureddin Mehmed, ken· ki, böyle dolaşırlar?. 
dini genç bir kıza kaptırmış, Kumandan cevab verdi: 
zevk içinde ömür sürüyor!.. - Efendimiz, bunlar, 0 

Saliheddin, bu haberi kullarındır ki, yerleri, yurt• 
Kar altında bulunuyor alınca, derhal gizlice tahki- ları yoktur. Diyar diyaf 

kat yaptırmış ve şu neticeye dolaşırlar. Saz çalar, fal b•• 

Londra 

varmıştı: kar, çengilik yaparlar. 
Nureddin Mehmed, başını - Demek falda bakır 

(] 

Yı 

Londra gazetelerinin ver
dikleri haberlere göre, Pa
ris'te olduğu gibi İngiltere 
paytahtında da, geçen hafta 
fazla yağmur yağmış ve 
bunu müteakib Londra'nın 
her tarafına kar düımüştür. 

maceraya, gönlünü sevdaya lar ha?. 
kaptırmış ! . - Evet, devletlftmuz; b•• -., 

Havanın bu il ararsızlığın· 
dan her yıl olduğu gibi bu 
ay içinde yapılması düşünü
len bir çok tenezzüh seya· 
hatları geri kalmıştır. Karlar 
hali erimemiştir. 

özUlrkçe : 

Her gün 
Beş kelime yazıyoruz 

-7-
1 • Emri vaki • Olut 

Örnekler: 
Almanya, silahlanmakla 
Avrupayı yeni bir olut 
karşısında bıraktı. 

2 - Tayin etmek • 1. Belit
mek, 2. Atamak 
Tayin· 1. Belit, 2.Atama 
Örnekler: 
1 - Türkçe ya&ılarda,ye· 
ni kelimelerin kullanış 
yerini iyi belitmek li· 
ıımdır. 

2 - . . . . konıolosluğu· 
na bay . . . . atanmış· 
tır. 

Gazetelerde yeni atama
lar listesi buglln çıktı. 

3 • istihsal etmek • Üret-
mek 
Müstahsil - Üretmen 
Mahsul (Genel olarak)· 
Ürüt, Ürün 

4 • istihlak etmek • Yoğalt
mak 
Müstehlik • Y oğaltman 

S • Arz ve talep • Sunum 
ve istem 
Örnekler: 
Güdümlü ekonomi su-
num ve istem kanunla
rını altüs etti. 
Bu yıl dokuma piyasa· 
sında sunum az, istem 
çoktur. 
Türkiyede yoğaltmanlar· 
la üretmenler arasında 

asığ ( menfaat ) kavgası 
yoktur. · 
Buhran ylizünden Avru· 
pada yalnız maddiğ sı-
kıntı artmış değildir; 
yüksek fikir ve sanat 
ürütlerinin de gittikçe 
azaldığını görüyoruz. 
Bu yıl endüstri ürünleri· 
miz iç pazarda, tarım 

(Ziraat) ürünlerimiz dış 
piyasalarda çok istek 
(rağbet) görmüıtnr. 

Gelenler anlatıyorlardı : karlar!. . ? J~ 
- Bu, öyle bir sevda ki - Oyunları da iyi midır v 

tarif edilemez. Sevdiği kız da - Tasavvurun fevkiod• 
bir çengi kızı.. Hatti bir güzel oynarlar beyimiz .. o~: 
çingine dilberi l. . lar zaten bu it için yarıd 

Nureddin Mehmed, birgün mış gibidirler.. ~ 
kumandanlarından birinin - Hele söyleyin, çabO 
kasabasına gitmiş. Orada gelsinler .. 
beyin şerefine bir eğlence Ve biraz ıonra kızlar, k•• 
hazırlanmış .• Açık bir yeşil· dınlar önde, erkekler ark•' 
likte, ağaçlar altına halılar da bir sıra teşkil edell 
serilmiş, sofralar kurulmuş, çingeneler, kendi adetlerioc' 
geniş, mermer havuzların eğilerek selim verdiler f~ 
kenarında camü cem başla· derhal sazlara, deflere 
mıı. vurdular .. 
Kumandanın güzel bir saz Ortaya, iki genç dilbt' 

takımı vardı. Artık eğlence· çengi çıktı. ki 
ye başlanmııtı. bir iki saat Bunlar tırıl tırıl, sall 

11 sonra gözler bulanmış, ka· kemiksiz mahluklardı .. Ô'/ 
falar perde perde yüksele- bir oynıyor, mafsallarınd• fi 
rek dumanlanmıştı.. bel kemiklerinde öyle bar•· 

Dilber ve kıvrak rekka· 1 ı d k. Nil' ket er yapıyor ar ı ı dı 
seler, yarı çıplak bir halde, reddin Mehmed dayanam• ,'. 
zillere, deflere vurarak, or- bir nara attı. KumandaD ' 
tada oynıyorlardı. Ara sıra _ Sana -dedi· iki k61 

da şarab kadehlerini dolduru· daha ihsan eyledim. B~D:~ 
yor ve diz çökerek Nured- ne emsalsiz rekkaseler uo ~; 
din Mehmedin karşısında Kumandan, beyi etekle 
gerdan kıra kıra içiyorlardu. ı· · ö tü ve e ını p .. . 

'btl' Eğlencenin cıvcıvı atıryor· Çingenelerin sazıydı, ı ~ 

du. yar bir kütliğil zıplata • 
Kadınlar, ara sıra, hazır kadar şuhtu. Hafif, egl•~, 

bulunanların kollarına doğru celi, çılgın bir bava çalı'/ 
atılıyor, bazan baılarını Nu· fardı. 
reddin Mehmedin dizine ko
yuyorlardı. 

Bir az sonra, daha uzak-
tan, dağ dibindeki orman· 
dan başka sazlar, başka 
çığlıklar ve kahkahalar ynk
selmeğe başlamııtı. Nured· 
din Mehmed sordu: 

- Kim var orada?. 
Kumandan; 
- Bilmiyorum beyimiz, 

hele bir sordurahm, kimdir· 
ler, nereden gelir, nereye 
giderler?. 

Cevabını verdi ve derhal 
bir adam gönderdi. Bu adam, 
on dakika sonra şu cevabı 
verdi: 

- Devletlôm!. Çengiler· 
miş. Ormanın içinde dnz bir 
meydanlıkta lenger kurmuş· 
lar, delikanlılar sazlara ıa· 
rılmışlar ve kadınları da öyle 
bir raks ediyorlar ki.. 

Nureddin Mehmed, en ke· 
yifli zamanındaydı, bir kah· 
kaha attı: 

- O haspaları, takım tak· 
lavat huzuruma getirin. G6-
relim nicedirler? 

- Arkmı var -

Yoklama 
ihtiyat zabitleri 

okusun 
Askerlik şubeıindeo: •• 
1 • 1 Haziran 935 tıtl 

hinde' 30-6-935 tarihine k~
yıtlı yerli ve yabancı ib~ 
yat su baylarla hiç k•11• olunmamıı ihtiyat sub•'/ 
rı bu müddet zarfında ~e' 
ni nüfus cüzdanlarile a:,: 
likte yoklamalarını y•P 'f' 
mak iizere her gftn şube 
müracaatları. • 

2 - Şubemize kaytb ot 
lupta vazifeten vey•b:, 
muhtelif suretlerle b•f dl 
mahallerde bulunaol•~. 
bulundukları mıntaka ril' 
kertik ıubeleri vaııt '~İclit' 
yoklamalarını şubeye bı 
meleri. dl 

3 • Bu müddet zarfıo ,
yoklamaya müracaat etdl 

0
• 

yenlerin haklarında k•.T.
ni muamele yapılacai1 1 

\olunur. _.) 
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t Batıralannıza Şık Si Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
Bir Albtım, Ve sair " CERES " vapuru 16 mayısta gelip yüktınn bo· 
Cilt 1 ı · acentası ıalttıktan sonra Buraas, Varna ve Kösteace limanlırt 

'en Yaptır· • 
lllak laterseniz : Cendeli Han. Birinci kor- için yük alacaktır. 

~-YEJVı KAVAFLAR • don. Tel. 2443 "GANYMEDES • vapuru 18 mayısta ııelip 23 mayısta 
\'Ul'f&aında 

34 
Numarada The Ellerman Lineı Ltd. Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 

.. ALGEERIAN " vapuru yük alacaktır. 
• • Ali Rıza • • " 18 mayıs Liverpool ve " CERES ,, vapuru 1 haziranda gelip 6 haziranda Anvers, 

'1ttellitbaneaine uğrayınız. Svvenseadan beklenmekte- Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg limanları için yllk 

\' N. V. 
V. F. H. Van 

Der Zee 
Dttrr & Co. 

.. A~CHE LEVANTE LıNIE 
htta ~" vapuru 19 ma
te 8 ekleniyor, Hamburg 

reıne d ttlcta,. il en yOk çakara-

.. AR -.,..t TA .. vapuru 27 
hat ~ beklen!yor, 30 ma
~. Hdar Anvers, Roter· 
içi, Y&lc •ınburg ve Bremen 
~~&İEP.t alacaktır. 

ENT H. SCHULDT 
.. TR HAMBURG 

-•JıataOYBURG,. vapuru 21 
tı A bekleniyor, Hamburg 

Jet~ ••erıten yilk çıkara· 
OfiN. 

STON V AREN LINES 
"G~~D LIVERPUL -.,.ata NMORE., vapuru 18 

)l~ Çılc gelip Liverpuldan 
S •rınııtır. 
ERvıcE DIRECT 

DANUBIAN 
11Tl~~NA HATTI 

"'"dı b A,. vapuru 5 bazi· 
'"•tiaJa elcleni yor, Buda peıte, 
1'~ ll 91 ve Viyana için 

.. l>U •ealctır. 
"-.S. bNA., vapuru 30 hazi
'"•tiaı ekleniyor. Budapeıte, 

.,. •e v· .. ... ıyana ıçın 

2 ve 20 komprıme l ık ambalajlarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzeri nde halis liğ i n timsali 

olan \İJ markasın ı a rayınız . 

lzmir defterdarlığından: 
Kuıadaıı kzaıında Alman gölünün üç senelik balık avla

mak hakkının 30 küçük dalyanın 150 çıvaıır g6Jllnlln 30 
b levi gölüniln 75 Kuıadası körfezinin 600 Kuşadaıına ya
rım saat mesafede 31 mevkii voli mahallinin 60 lira bedeli 
muhammenleri olup 30·5-935 perşembe gilnü açık artırma 

suretile ihale edilecektir. Taliplerin mahalli malmüdürlOğüne 
müracaatları ilin olunur. 1499 

yük alcaktır. 

dir. Ve ayni zamanda doğru alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"NORDLAND,, motörü 2 haziranda Rotterdam, Hamburı, 
Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandi· 

navya limanlarına hareket edecektir. 

Liverpol için yük alacaktır. 
" POLO ,, vapuru mayıs 

nihayetinde Anvers, Londra 
ve Hulden gelip tabliyed~ 

bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

.. OPORTO" vapuru ma· 
yıs nihayetinde Liverpol ve 
Svenseadan beklenmektedir . 

THE GENERAL STEAM NA
VIGA TION Co. L TD. 

"ADJUTANT" vapuru 7 
mayısta Londra için yük 
alacaktır. 

Deutsache Levante Linie 
"ULM,, vapuru 15 mayısta 

Hamburg, Bremen ve An
versten beklenmektedir. 

"ANGORA" vapuru ba
len limanımızda yOk boıalt

maktadır. 

Not: V urut tarihleri ve 
vapurlann isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

" PELEŞ 11 vapuru 16 mayısta gelip ayni günde saat 18 
de Hayfa, Malta, Marsilya, ve Barselona hareket edecektir . 

"ALBA JUL YA,, vapuru 20 haziranda gelip 21 haziranda 

Malta, Marsilya ve Barselona hareket edecektir. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

" RINOS " vapuru 14 mayısta lzmirden doğru Nevyork 
için yük alacaktır. 

.. T AMESIS " vapuru 10 haziranda doğru lzmirden Nev-
york için yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamit: llAndaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

tirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

• 111111111111111111111111111111il111111111111111111111111111111111u1111111111111111111111111111111111 

~lzmir yün mensucatı; 
THEEXPORT STEAMS~P 

COf· PORATION 
"EXARCH,, vapuru 2 ha· 

zirana doğru bekleniyor, 
Nevyork için yük alacaktır . 

DOKTOR 
Ali Agih 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

:Türk Anonim şirketi! 
ll!(llll!lllml~~-~---•• = Bu mOessese, iki yoz bin lira sermaye ile ~ 

Satılık Piyano = teşekkOI etmiş ve Di Oryental Karpet l\lanu-~ 
Alman marka her şeyi ~ fakçörers Limited (Şark halı) şirketine . ait ~ 

sağlam kuyruklu bir pi- = lzmirdt Halkapınardaki kumaş fabrikasını satın -_= 
yano ehven fiatla ıatılık-

Geliı tarihleri ve vapur· 
lann isimleri herine meı'u· 
liyet kabul edilmez. 

11·inci Beyler Sokagı N. 68 
Telef on 3452 

Birinci Kordon, 
No. 2007 - 2008 

Tt:J R K iYE 

llRJ\AT 
BAN~ASI 

~ 

telefon almışhr. Fabrika bOttln teşkilat ve tesisat ve mtls· ~ 
br. - -

Almak arzu edenler her tahdimini ile eskisi gibi 1 Ununusani 1935 ta· := 
gün sababdan akşama ka· = rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil- ~ 

1 
dar ULOSAL BiRLiK = mektedir. Her nevi ytın iplikleri, kumaş, hatta· 5 

gazeteaiidarehanesine mü· = niye ve çorap imal edilecektir. Mamul4tın emsa· § 
caat etmelidirler. = line faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmi,tir. ~ 

---------- -• := · Bu: mamulAt Peştemalcılar başında eski Oromibak ~ 
Ökstırenler! Mut· =: ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab· := 
laka (Okamentol) ~ rik.a içinde yapılmaktadır. § 
akstırtık ~kerle ~ ~ Posta kutusu: 127 §§ 
rini tecrftbe edi 

~ 5 Telgraf adreıi: lzmir:-~Alsancak E 
~ ~ Telefon oumaraıı 2432 ve 3564 E 

niz •. ~ i .llll il l il il l il lll l il il l lll lll lll• l l il l il il l l l il l il lll il l l l il lll il lll lll l l l il l l l l l l l il l il l il l il IUii 

~ ı.-Sümer Bank--
Q) 

> 
= eıa 
~ 
~ 

~ 
Ve Ptırjen ~abapın ~ 

en Ostno bir mOs <l) 
bil şekeri olduğu >bJ.:· 
nu unutmayınız. J.) 

·------0 
Kuvvetli mGshil 11111111( 

istiyenler Şahap 

Sıhhat stlrgtın 

haplarını Maruf 
ecza depolarında 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di· 

zeJ) markalı az kullanılmıı 

bir mot&r sablıkbr. Taliple
rin idarehanemize milraca
atlarıilln olunur. 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazaı ~ 
lzmir şubesinde bulursunuz 

; . 
Hamza Rüstem fotoğrafbane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Ham:ıa Rüstem beyin foıop-aflıanesi, lzmirde en iy i 
foıot;raf çekmekle şlJhret bulan bir ıan'at ocagıdır. En 
müşkalpesenı olanlar clahi., burada çektirdikleri foıokraJ· 
kırdan memnun kalmışlardır. 

Ham za Ri.btem beyin, foıograJ mulremcsi M:ttın mrı-
Rcutuı da muhıerem ~ıerilerirıirı ince Z"-i:kfori11e glJre 
her çe1iı mallan, foıop-ar makinelerin ; lmlu1ulurmakıa. 

dır, Bir sıyareı her ıeyi ispata kafidir. 

(lzmir • Bqtorak caddesi, Refik 



25 Mayıs 935 (Uluul Birlik) 
------------------~ 

4 

Burnovu · Eşretpaşa maçı 

·s ON · TEL&.J~AFLAQ 
• .. •• ·.- : • .;•-! ' . ·. . .:,,~ .. . -

~ Eşrefpaşa Halke ~ 
kupasını kazandı ~ Havalarda şimdiye kadar kaydedilmemiş derecede garip bir kararsızlık var 

Bulgaristanın muhtelif k.asahalarına, --·-· Halk sahasında yapılan maçlıal 

Viyanaya ve şimali ltalyaya liar düştü çok güzel ve zevkli oldu 

--
ltalyaya düşeıı kaı·lar, iki metreye kadar yükselmiş ve münakalatın 

kesilmesine sebebiyet vermiştir. Viyanada korkunc kasırga 
lstnnbul 24 ( Hususi ) - Bulgaristanın muhtelif ka· 

eabalnrımı kar yağdı. Viyanadan gelen haberlere göre 

oraya da kar dnşmilştOr. ltalyanın şimal cihetlerine 

dnşcu karlar, iki metreye kadar yOkselmiştir. Bu ta· 

raflarda milnakallil kesilmiş "'e bazı köyler kar altında 

kalmıştır. Viyanada, çok korkunç bir kasırgada esmiş 
ve mahıulata hayli zarar vermiştir. 

Havaların bu kararsızlığı A vrupada hayret uyan· 
dırmaktadır. Söylendiğine göre' gerek ftalyaya ve ge· 
rekse Viyanaya bu mevsimde kar yağdığı 50 seneden 
beri gôrOlmemiştir . 

Tecim ve endilstri .~urnlt~yı • • Kamutayda hara-
Kurultay, hugun ıkıncı 11. k l 
toplantısını yapacak -~ı~Ji 1 ~ci sahife?n, ~~~~ mil~~7 

- • -· Fuad Ağrala mali kanun· bio 659 iç bakanlığı için 4 
Komisyonlar çalışmalarına devam ların iyi bir surette yapıl- milyon 316 bin 744, matbu-

• • ması için sarfedilmekte olan at genel müdürlüğü için 111 
ettiler. Standardizasyon ışı mesaiyi de kaydederek, bu- bin 39s, emniyet işleri için 

Ankara 24 (Hususi)- Dör· tetkikinde alikadar daire gün meri olan kanunların 4 milyon 112 bin 3, 
düncü tecim ve endüstiri amirleri komisyonda lazım tatbikatından ileri gelen jandarma umum kumandan
odaları kurultayı yarın (bu· gelen izahata vermiı ve bu ufak tüfek bazı hataları bü· lığı için 9 milyon 289 bin 
wün) ikinci defa olarak top- meyanda sanayi umum mü- tün finans memurlarına yük- 752, dıı işleri bakanlığı için 
)anacak encümen'erden ge- dürü Zonguldak havzası !emenin yersiz olacağını söy· 3 milyon 220 bin 480 lira 
len raporları tetkik edecek· fahmiye müdürü devlet de· lemiı ve bazı mali kanunla- kabul edilmiştir. Lamutay 
tir. miryolları ticaret ve ta· rın yanlış tatbikah etrafında Cumartesi günü toplana· 
Ankara 23 (A.A) - Tecim rife müdürü Orman u- Refik lnce'nin ileri slirdüğfi caktır. 

ve endüstri odaları dördüncü mum müdürü tarifele bü· misallere cevab vermiştir. -----·-----
ienel kurultayının muhtelif rosu mütehassısları ve liman· Finans bakanı Refik İn- lngiJiz elçisi 
encümenleri bugün de çalış· lar umum müdürü ile ölçü ce'nin saydığı bu misallerin 
malarına devam etmiılerdir. ve ayarlar müdilril ziraat yanlıı anlaıılmıı olduğunu 

Tecim borsaları komisyonu bankası murahhası komisyon söyliyerek mea'elenin iç yü· 
bugünkü toplantısında oksi· azalarının muhtelif sorgula- zünün tamamen bunun aksi 
yon (artırma) şeklinde sahş rına ve ve dileklerine cevap· olduğunu ve bunlara aid bir 
mcs'elesini goruımüş ve Jar vermişlerdir. takım kanunların kamulaya 
mallarımızın ıtandardize e- Tecim ve endüstri odaları ' verildiğini ilave etmiştir. 
dilmesi, genel mağazalar ku· kanun ve nizamname komis Bütçe encümeni reisi Mus· 
rulması varant muamelesinin yonu bugünkü çalışmalarında tafa Şeref Ôzkan da finans 
piyasalarda yerleşmesi gibi odalardan . ., : şimdiki odalar bakanlığının her bakımdan 
ıartların tahakkukundan kanun ve nizmanmesinin ta· yüksek bir derecede bulun
sonra bu usulün konmasında dili hakkında gelen raporları duğunu ve bunun daha yük 
fayda olacağını kabul etmiş müzkkereye etmiı ve tadil sek bir mevkie vardırılması 
bu şartların tahakkuku için teklifi olarak bathca atağı· için yeni bir teıkilit kanu
yapılmakta olan teıebbüs- daki kararları almııhr. nu tetkik edilmek iiıere ol
lerin neticelerine göre bu 1 - Daimi ıurette tica- duğunu ıöylcmiı ve bütçe 
mevzuun tekrar tetkikine retle meşgul olmalarına rağ- encümeninin hükumet tara
imkin vermek için şimdiden men ticarı ikametgahları ol· fından teklif edilmemiş ol· 
aelecek kurultay ruzname· mıyanların da~ odaya kayt~ duğu halde finans bakanh· 
sine konmasını teklife karar mecburiyetine tabi tulmaları ğı bütçesine bu teşkilit için 
vermiştir , 2 - Kapatılan odalarm 500 bin liralık bir tahsisat 

Bazı noktaların iza . 
hını istiyecek 

Londra 24 (A.A) - lngiliz 
siyasal mahafiline göre, bü
yük Britanyanın Berlin bü
yük elçisi, bay Hitler'in son 
söylevinde ileri sürdüğü gö· 
rüşlerden bazı noktaların 
aydmlahlmasını Alman hü· 
kumetinden iıtiyecektir. 

Başbakan 
Kurultayı açtılar 

Ankara 24 (Hususi )- Tay· 
yare cemiyeti genel kurul
tayı bugün saat 14,30 da 
başbakan general ismet ln· 
önü tarafından açılmışbr. 

Kurultay; Kamutay bina· 
smda toplanmııtır . 

Lik maçlarının bitmesi ve 
şitler için henUz bir hazır
lık yapılmaması yüzünden 
dün Alsan alanı kapanmış 
ve spor faaliyeti yalnızHalk 
evi top alanına inhisar et· 
miştir. 

Sekiz takım arasında baş
hyarak dömi finalde Eşref
paşa, Bornova ve Demiryo
lu takımlarının karşılaşarak 
neticelenmesi icabeden tur· 
novanın bazı ıeylerden geri 
kalmasını ve bu suretle ta· 
kımların hazırlıklı bulunma
sını düşünen Halkevi spor 
komitesi, finalistlerden Eş· 
refpaşa ile Bornova takım· 
laranı karşılaşhrmağı düşün

müş ve bu oyunun galibine 
verilmek üzere bir kupa 
koymuştu. 

Dün saat 16,30 da hakem· 
lerimizden bay Sabri'nin 
idaresinde baıhyan Bornova 
Eşrefpaşa arasındaki bu ku
pa maçı çok heyecanlı ol· 
muştur. Her iki tarafın ha· 
zırlanarak sahaya çıkardığı 
takımlar kuvvetli idi. ilk 
kısmın başlangıcında Eşref
paşa penaltıdan ilk golünn 
kazandı. Bundan sonra Bur· 
novablan çok çalıştılar •e 
gol yapmak için btitlln gay· 
retlerini sarfettiler. Fakat 
Eşrefpaıa haflarının ve bil
haaH orta yardımcısı Nurul
lahın gayretli oyuna karşı· 
sanda sayı yapmak imkanını 
bulamadılar. ilk kısım da bu 
netice ile bitti. 

Konferans! 
Ingiltere yeni bir 
barış andlaşması 

teklif edecek 
Londra 24 (A.A) - Bu· 

rada dolaşan haberlere gö
re, lngiltere yeni bir barıt 
andlaşmasını görllımek üze· 
re genel bir konfransın ya· 
kında toplanmasına teıeb· 
büs edecektir. 

SON oAKiKA: Deniz üruüleri komisyonu bulunduğu yerlerdeki:mümes· koymuş bulunduğunu söyle· 
balık endüstrisi sünıercilik sil azalar1nda selihiyet ve mittir. 
ve tatlı su bahkcıhğımızın vazifelerini haiz olması. Bu görliımelerden sonra, 
inkişafı çarelerini araştırıcı 3 - Odalar ve yapılan finans bütçesinin fasıllarına 
müzakerelerde bulunmuş, istatistiklerin ilmi esaslara geçilerek, bu bakanlığm 
Kurultay genel heyetine ve· göre, tensik ve tevhidi. masrafı kartıhğı olarak 13 
rilecek raporu kabul etmiş· 4 - Tacirlerin verdikleri milyon 799 bin 113, düyu· 
tir. kayit beyannamelerine mar· nu umumiye için 46 milyon 

Dilekler komisyonu bugün kalarının da ilivesinin usul 492 bin 563 tapu ve kadas· 
öğleden sonraki içtimaların- ittihazı ile hukuki mueyyide- tro için bir milyon 131 bin 
da odalardan gelen muhte- lere bağlanması. 770 gilmrük ve inhisarlar 
Jif dilekler ünerinde dün 5 - Hususi simsar ve tel
başhyan müzakerelerine de- lillar hakkında emniyet ve 
vam etmiştir. Bu arada beş ihtisas bakımından odalar 
senelik programlarının tan· tarafından tetkikat yapıl· 
ziminde göz önüne alınması dıktan sonra ruhsat veril
teklif edilen muhtelif dilek· meainin usul ittihazı. 
ler üzerinde kararlar itihaz 6 - Ticari ahlika uygun· 
etmiştir. Bundan başka ıuz iş gören tüccarlar hak· 
memleketimizin maden ser- kında baıka memleketlerde 
vetlerinin tetkiki ve maden tatbik edilen uluslar arası 
kömilrü sarfiyatının artırıl- kara liste esasinin tesisi. 
ması hususundaki dilekler 7 - Odalar bankası için 
hakkında da kararlar almış- odaların bütçelerinden ayrıl· 
hr. iskele resimlerinin yük- makta olan yüzde onların 
sekliği hakkındaki ıikiyet· şimdiden sonra ayrılmaması 
ler ve bilhassa lran transit ve birikmiş olan paralarm 
ve Trabzon 1un hususi vazi- ekonomi bakanhiı tarafından 
yeti üzerinde iÖrüşülmüıtür. ienel maiazalar ve buna 
Dijer muhtelif dileklerin benzer kurumlar teaiıi itinde 

kullanılmak üzere ve her 
odanın birikmiı parası niı 
betinde hissedar olmaıı esası 
dahilinde sarfı . 

8 - Odalar arasında mın· 
taka birlikleri kurulma11 
tecim ve endüstri odaları 
umumi maiazalar komisyonu 
bugün saat onda toplanarak 
genel mağazaların ehemmi
yeti tesi$ ıartları tecim ve 
endlistri odalarının bu mües· 
seselerdeki rolleri genel 
mağazalara kabul edilmesi 
lazım gelen maddeler bu 
kurumların nerelerde açıl
ması İcab ettiii hakkındaki 
raporu kurultay ieneJ ıek· 
retıerlitine sunmuıtur. 

Italya, Haheşistan
la Anlaşıyor Mu? 
İstanbul 24 ( Hususi - gece yarııından ıonra ) - Ce· 

nevreden haber veriliyor : 

Roma ve Adis Ababa hilkümetlerine bir uzlatma for
mülil verilmittir. Bay Lavalın, lngiliz, ltalyan ve Habeı de
legelerile yaphğı yeni konuşmalar sonunda ltalya ile Ha· 

beşistan arasında bir anlatma elde edileceği llmitleri be· 
lirmittir. --··· Italya Kralı Viktor Emanoel Hi

caz Veliahdııu kabul etti 
lslanbnl 24 ( Hususi: Gece yarısından sonra )- Roma

dan bildiriliyor: 
Mussolini, Hicaz hilkılmetinin dış bakanı Fuad Hamza 

ile iki saat kadar görütmüştilr. 

Eritre'nin karşısında bulunan . Arap htik6metile ltaly.ı 'nın 
çok iyi geçinmek istediği anlaıılıyor. 

Hicaz Veliahdı, Kral Viktor Emanoel tarafından kabul 
olunmuı •• aıkerlerin maneualarında ba11r bulunmuıtur. 

ikinci devre birincİJ' 
daha heyecanlı geçti. 
kısmın iJk anlarında 8 
•alılar tazyiklerini arta 
Fakat for hatlarının 
acelesi yüzünden gol 1 
mıyorlardı. Nihayet Bo 
da bir penaltıdan bera 
golünü yapmağa mut• 
olarak oyundaki beye 
artmasına vesile oldu. 

Bundan sonra Bo 
ciddi tehlikeler yaratll 
iyi fırsatlar kaçırdı. 
Eırefpaşa kalecisinin -tt 
dafilerile orta hafı• 
tesiri vardı. Nihayet 
az kalan Bornova kale 
bir hatalı hareketinde• 
refpaşa ikinci ve gali 
golünü yaptı. Bundan 

Eıref paşa for hattının 
daha açıldığı ve d 
oynamağa baıladıiı g6 
Buna mukabil çok 
Bornova defansı bu 
durmakla uğraııyor. 

for hatları bir taraftan 
sızhk, bir taraftan da 

oynaması yüzünden 
yapamadı. 

Mllıabaka bu netice lif 
Eırefpaıanın 2-1 gali 
ile bitti. Maç çok teaaif 
her iki tarafın samı 
ile bitmittir. 

Bornova ma;Jüb o 
rağmen mükemmel bir 
göstermittir. Oyundan 
Halkevi spor komitesi 

yazganı bu maç için k 
kırmızı· beyaz kordelık 
payı gelib Eırefpaıa 
nına vererek kendileriol 
evi namına tebrik etaa 

Gençler, C. H. P. ti 
vine teıekürlerini bildi . 
kaptanlarının bir iıar•tl 
Halkevi ve ıpor ko111it 
ayrı ayrı (Yaıa) larla IO 
bele ederek ıelimlalO 
dır. 

Bu maçtan evvel Ot 
lu - 9 Eyini takımları 
sında husuıi bir maç 1 
mııtır. Bu maçta de111' 
eaaı kadrosundan bit 
oyuncu noksan olma110~ 
men maçı 2-2~ 

Halkevinde 
Parasız dikiş de 

gösteriliyor 
Hılkevlnden: 

!amir ılnger kumpıDf,,. 
merıltı 11loouodı Hılketl 
ları nımını dı para11• 
nıkıt n örlmG kona • 
tır. Dereler cumarteıl ~ 
pereembe gGnlerl ıabtlt 6 
9 dan 12 ye Ye 2 de• 
kıdar ıClrer. lıteklilerlD 
k4tlpllglae lılmlerlal her 
kaydettirerek derelere iti 
edebilirler. 

• • • 1 
Hılkevl bıhçeıl çok • 

n çok ocuı olarak l1111lt 

ıçılmııtır. Az m11raf I• 
e~leacell ••kit geçlrlll'• 
yen ntaudrılar bılke•İ 
ılae her nklt gelebUlrlel• 

-......: 


