
ak'ta havala,. birdenbire 
umuş ve Grip algını art· 
ştır. Bütün ilk ve orta 
ktepler birer lıafta müd· 

tle kapatılmıştır. 

'
. r . . . 
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• U L~USAL 
• B 

I 
• Kahire civarında Azbe kasa

basında yantın• çıkmıl:' ve 140 
evle bir kadın yanmıştır. Açık· 
ta kalan halka, l(abire'den ça· 
dır ve yiyecek gönderilmiştir. .. 

izmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 
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Irak Kabinesi istif asını Verdi 
.. liiiiiii::::Z:==~.::=~======~~~::=:==~==~~~~=-s~~·cc;5;;:X =,~YX~)~~~,A~=&i5!1iiilm1DiiiE7ıi&i&~Xtf~X~r~~=-uc:~~~~iii:iii~i!E'i'!!:~~CCX:::i:iiiiillrS:~Zliiiilii~~~~~~~Eiiiii:i<~l!55i'iiEll!i5!S!555i~i!l8illil<:::ı:::-

Bay Laval, ltalya, Almanya, Lehistan elçilerile görüştü Azbe Yeni Halk evleri 

giltere dış halianı Sir Con Kasabasında 140 lzmir dün tarihi 
Simon Berlin' den sonra Kahi:v_~:~edc~varında bir gün yaşadı 
Mosliova'ya da gidecek ~~~::.:d~lih~;:~~~.~·~.~~:; 

140 ev kimilen yanmıştır. 

Yaniın birdenbire geniş
lediiinden önüne geçmek 
kabil olamamış, telefon ve 
telgraf hatları da bozuldu
ğundan, Kabireden imdat 

ravda gazetesi; Avruıla'da sulhu temin için ileri 
ı·ülen yeni sist ·ıııi karma-kaı·ışık etnıeğe matuf 
~ıaıı Faşist planı 111ağlubiyete uğramıştır, diyot· 

~----------------------------------------' 
istenememiştir. 

Bir kadın ateşler arasında 
kalarak: diri diri 1 ( yanmıştır. 
Evleri yanan yüzlerce halk 
açıkta kaldıiından, Kabire
den çadır ve yiyecek gl>n

rin, Londra itilafları hakkın
da olduğu anlaşılmaktadır. 

Muhtelif müzakerelerin sı
rası hakkında Pariste kati 
-Devamı Jüri.üncü sahi/ada - derilmiştir . 

~~~~~----·-~·~-----~~~-
1\f nbim bir rapor 

Amerika aleyhinde 
ki propagandalar 

JJerlirı 'den bir manzara 

Pariı 22 ( A.A ) - Bay ı Almanya, Lehistan büyük 
Talın bu sabah İtalyan, elç.ilerile yaplığı görüşmele· 

Irak · Iran hudut ihtilafı 

Irak kabinesi is
tifa etmisdir 

' -· ral, Cevdet Eyyubiyi yeni kabi
neyi teşkile memur eylemiştir 

·- . ..._,-
Raporda~ Almanya, ltalya ve Rus 

sefiri mes'ul tutuluyor 
İstanbul 22 ( Hususi ) -

Amerika Reisicümburu Bay 
Ruzvelt, Hitlercilerin, Ame· 
rika 1 dahilinde yaptıkları 
propağanda hakkında ted· ; 
kikatta bulunmak üzere 
kongre azasından mürekkeb 
bir bey' et teşkil etmişti. Bu 
bey'et, bir senedenberi yap· 
mış olduğu tedkikatı ikmali 
etmiş ve raporunu vermiş· 
tir. Hey'etin verdiği rapora 
göre; Almanya, ltalya ve 
Rusyanın Amerika sefirleri,: 
Ruzveltin, Amerika serma· Buy lfo:t•clt 

• 

yedarları için yapmış olduiu roller oynamışlardır. Bu pro-
kanunlar aleyhine miibim - Devamı 4 ncü sahifede • ..... ~ .... 
Dün lik ınat;larına 

devam edildi 
--Irak başbakanı General (..., Ö • ) t k 

Nuri Sait, Romadan Baida- ., ztepe, SeneDID go 3 ma re Orun U 
~~ş t~k1~!1 vi~e ~:;~i~ k!~~nş- kırarak Türksporu 9 .-r-0 yenmiştir; 
maların neticesine dair vü
zera · meclisile, meclisi mebu'· 
sana izahat vermi,lir. 

Irak hükumeti; Iranla olan 
hudut ihtilafı uluslar konse
yinde halledilemediği taktir-
de Lahey adalet divanına mü· 
racaat edecektir. 

İstı~.nbul, 22 ( Hususi ) -
Bagdattan haber veriliyor: 
Irak kabinesi, istifasını 

kra l Gaziye vermiştir. 
Kral yeni kabineyi teşkile l 

Cevdet Eyyubiyi memur eyle· 
miştir. Yeni kabinede iktisat 
ve muvasalat nazırından ma
dası gene yerlerini muhafaza 
edeceklerdir. 

Kabinenin istifasının Iran
la olan ihtillfın hüsnü su
retle intac edilememesinden 

Dün Alsancak sahasında tile neticelenen ma~lara de-
11 nci hafta lik maçlarına vam edildi. 

-·-· Dün, yurdun nıuhtelif yerlerinde 
yeniden 23 Halkevi Açılınıştır 

Jlal!.-er.ı binası 

Halkevlerinin açılışının vinden sonra bay Apti ve 
üçüncü yıldöoümü münase- bay Ferit Hilmi tarafından 
betil~ dün şehrimiz Halkevin- çaykovski'nin, Sammartinin, 
de merasim yapılmıştır. Halk Keller bela'nın eserleri çalın
evi baştanbaşa donatılmıştı. mıştır . 
Bütün lzmirliler, dün öğleden Musiki muallimi bayan Su· 
sonra Babribabadaki Halk- zan Asker annesi; dünyayı 
evinde toplanmışlar ve bu dolaşan şarkı ve solvegin 
mes'ut yıldönümünü kutlula· şarkısını piyano ile birlikte 
mışlardır. taganni eylemiş ve çok al-

Saat on altıda merasime kışlanmııtır. 
istiklal marıı ile baılanmış Konser saat 18 e kadar 
ve bunu müteakip Cilmbu- devam etmiş ve konıerden 
riyet Halk fırkası viliyet sonra bir çay ziyafeti veril· 
idare hey' eti reisi Yozgat miştir. 
saylavı Bay Avni Doğan bir Gece: 
söylev söylemiş; Atatürk'ün Gece saat 20,S de Halk 
yarattığı bu eserin faydala· evi musiki kolu tarafmdan 
rından bahsetmiş, Halkevle- bir mandolinat konseri ve· 

rinin şimdiye kadar yaptığı rilmiştir. Bu konseri müte
işleri tebarüz ettirmiştir. akib Bayan Süzan ~ tarafın-
Bay Avni Doğanın söyle- - DP.ı•amı 4 üncli ıırılıijide-

Hulgar. Yugoslav münasebatı 

'feşekkül edtn komis
yon çalışmağa başladı -Bulgar başbakanı Bay Zlatef, Yıı

goslav delgelerine bir ziyafet verdi 
Sof ya, 22 ( A.A) - Bul

gar-Yugoslav komisyonunun 
mesaisi bugün dış işleri ba
kanı namına umumi katip 
Bay Kristof tarafından açıl· 
mıştır. 

Bay Kristof hükümetin 
konferansa muvaffakıyet te-

mennisini bildirmiş ve ken
disine Yugoslav hey'eti mu
rabbası · reisi elçi Bay 
Tzintzar Markoviç cevap 
vermiştir. Konferans bundan 
sonra çalışma programını 

tesbit etmiştir. Yugoslav 
delegeleri öğle vakti dış 
işleri bakanı Bay Batalof 
tarafından kabul edilmiş

lerdir. 
§ lstanbul 22 (Hususi) -

Sofyadan bildiriliyor: 
Sofya' da teşekkül eden Irak Kralı Gazyiilcvt el 

lıtanbul 22 ( Huıuıi ) -
Ba;dattan bildiriliyor: ileri 1ıeldiii ıöyleaiyor • ve seremoni yapılmak ıure· -Devamı diJrdanca sahif edı -

Bulıar • Yuioılav komisyo
nunun çalıım•i• baılamaaı 

Naibi Saltanat J>ren Pol 

münaaebetila, Bulgar Kralı 

- DetJ«mı 4ünıü salıifede -



Sahlf e 2 

Tarihi Tefn"ka: 231 23 Şubat 1935 

ittihat ve Terakki Peygamber 
--

Davudun Sevdası 
d 

b 
Lo 

Kilo Gram Cinsi eua Kıymet 

Lira Kr. 
5 700 Ağas saplı liıtik damga 4 50 
1 800 Ağaç ıstapa o 50 

479 000 Demirle mürettep pirinç karyola 400 00 
56 000 Manyezit mamulitı lamba beki 230 00 

542 500 Yekun 635 00 

G. yukarı 
1 220 Basma halinde merserize pamuk men-

sucat metre murabbaı 150 G. kadar 
o 075 Kasarh pamuk mensucatM.M.70G.kadar 
o 250 ipliği boyalı ' pamuk mensucat M. M. 

1 SO G. yukarı 
o 130 Basma halinde· pamuk mensucat M. M. 

150 G. yukarı 
2 150 Kasarh pamuk mensucat parçaları 

M. M. 150 G. kadar 
o 885 ipliği boyalı pamuk mensucat fasunalı 

M. M. 150 kadar 
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livier ve şüreka l~lllllllllllllllllll!lllllllllllllllll!l!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllt'l1 Fratelli Sperco Vapur Acentası Ulusal 

.; 1 Limitet vapur lzmır yun mensucatı; ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI Birlik 
T 

- " ORESTES " vapuru 23 şubatta beklenmekte olup yü-

- ürk Anonim şirketi~_- künü boşalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence için 
yük alacaktır. 

acentası G'llndelik siyasal gazctc

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

- Bu mOe sese, iki yQz bin lira sermaye ile = ıı GANYMEDES " vapuru 26 şubattan 28 tubata kadar Neşriyat müdllrü : 
Hamdi Na:1ıeı 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel. 2443 

Tbe Ellerman Lines Ltd. 
" MARONIAN ., vapuru 

21 şubatta Londra, Hull 

- teşekknl etmiş ve Di Ory ental Karpet Manu.§ 
fakçöı'ers Limited (Şark hah) ~irketiue ait § 
izmirdc Hnlknpınnrdaki kumaş fnbrikaemı satan § 

Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yük 

alacaktır. 

" ORESTES ,, vapuru 10 martta gelip 14 matta Anvera, 

Telefon: 2776 
Adres : iz.mir ikinci 

Beyler sokağı 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

almıştır. Fabrika bntnn teşkilat ve tesisat ve mns- § Rotterdam ve Hamburg limanlara için yük alacaktır. Abone şartları : = tnhdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani l 935 ta· ~ SVENSKA ORIENT LINIEN 700 kurut senelik 
400 .. alh aylık 

" EGYPSIAN ., vapuru ay 

_ ribinden itibaren yeni irkct tarafından işletil· § 
mektcdir. Her nevi yün iplikleri, kumaş, batta- S 
niye ve çorap imal edilecektir. lamulahn emsa- ~ 

sonunda Liverpool ve Svven- line faiki)eli her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. ~ 
seadan beklenmektedir. Bu mamulut Pe"temulcılar başında eski Orozdibak ~ 

"THURSO " vapuru mart ittisalindcki sergide teşhir edilmekte ve s&hf fab- := 
ortasında Londra, Hull ve 

rikn içinde yapılmaktadır. E 
Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda Posta kutusu: 127 = 
Londra ve Hull için yük - Telgraf adresi: lzmir - Alsancak = 
alacaktır. = Telefon oumarası 2432 ve 3564 ~ 

"FL A M 1 AN ., vapuru mart • 111111111111111111111il111111111• 111111111111111111il1111111UI11111111111111111111111111111111 ~-
ortasında LiverpoolJve:Svven
seadan beklenmektedir. 

Not: Vurul tarihleri ve 1 değişikliklerden 
vapurlarm isimleri üzerine kabul edilmez. 

mes'uliyet 

Tt:.:J R K iYE 

ltRLılıT 
BANKASI 

t 

.DARA 
BiRiKTiQEN 
RAl-'AT--~DbQ 

" HEDRUN ,, vapuru 28 şubatta Roterdam, Hambura-, 
Copenhagen, Oantzig, Gdynia, Goteburg, Oılo ve İskan-1 
dınavya limanlara için yük alacaktır. 

NATIONAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
lzmir Nevyork arasında~ayda bir muntazam sefer 

"TAMESIS " vrpuru 12 Martta lzmirden doğru Nevyork 

ilan şartları 
Resmi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare-
için yük alacaktır. hanede kararlaştirilir 

SERViCE MARıTıM ROUMAİN Basıldığı yer: ANADULU 

Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam .sefer ._m.a.tb•a•a,.sı------·• 
" ALBA JULYA ,, vapuru 12 Martta gelip 13 Martta • 

Malta, Cenova, Marailya, ve Cezaire hareket edecektir. 
" PELES " vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, 

Cenova, Marsilya, Barselon ve Cezaire hareket edecektir. 

Kitaplanwza Gnzel Bir 

Cilt , Hatıralarınıza Şık 

Bir Alhnm, Ve sair 
Cilt işleri Yaptır· 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamiı: lıindaki hareket tarihlerindeki değiıikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez.} 
mak isterseniz : 

Fazla tafıillt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentabğına mllracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 

* YENı KA V AFl~AR * 
Çarşuında 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
N. V. 

v. F. b. van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE~LlNlE 

"ULM" vapuru 19 şubatta 
bekleniyor, 21 ıubata kadar 
Anvers, Rotterdam, , Ham-

burg ve Bremen için yük 
alacaktır . 

.. Aquila"· vapura 23 ıubatta 
bekleniyor, Hambarj' ve An
•ersten yük çıkaracaktır. 

.. THESSALIA " vapuru 
5 martta bekleniyor, 1 marta 
kadar Anvera, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
ytlk alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
" HANSBURG " vapuru 

25 ıubatta bekleniyor, Ham· 
burg ve Anversten yük çıka
rıp Anvers, Hamburg ve Rot-
terdam için yllk alacaktır. 

JOHNSTON LINE L TD 
"KENMORE" vapuru 25 

ıubatta bekleniyor, Liver
pul ve Anversten yük çıka· 
rıp Burğas, V arna ve Kös· 
tence, Galatı ve Braila için 
yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"EXMINSTER., vapuru 20 
şubatta bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markala az kullanılmış 
bir motör satılıktır. Taliple-

Mücellitbanesine uğrayınız. 

Istanbul ve 'frakya 
Şeker Fabrikaları 1'flrk Anonim:Şirketi 

Sermayesi3,000,000'"fürk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

hat halık yağı 
Norveç halık yağlarının 

en halisidir 

iki defa süzülmüştür 
Y eğilne deposu 

Hamdi Nüzht 
Sıhhat Eczanesi 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

--Sümer Bank-.ı 
• " EXARCH " vapuru 2 

Hamza Rü.sıem beyin f oıografhaneJi. /:mirde en 
fotoğraf çekmekle ıDhreı bulan bir san'aı ocaRıdır. En 
m~külpe.senı olanlar dahi, burada rekıirdikleri foıolaaJ· 
lardan memnun kalmı~lardır. 

Ji'abrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

F e ane kumaşları 
Beykoz kunduraları 

D O K T O R Martta hekle.niyor, Nevyork 
Ali Agah için yük alacaktır. 

Geliı tarihleri ve vapur-
Çocuk Hastalıkları lann isimleri üzerine meı'u· 

Miitebassısı lizet kabul edilmez. 
ikinci Beyler Sokagı f\ . 68 

Tell'ron 3452 Birinci Kordon, telefon 

Ham:a Rüstem beyin, fot-0gr-a1 malremui salan ma· 
ğa:ası da mulııerenı müşterilerinin İne6 zevklerine gllre 
her ÇeJİt malları, f oıograf makinelerini bulundurmalaa· 
dır, Bir zıyareı her ~eyi ispauı lcajidir. 

(lzmir - Baştu~ak caddesi, Refik 
:1· • No. 2007 - 2008 

............. ............................. .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ............ iiiiiiiiiiiiiii 
•• 

PURJEN AHAP 
Bakırköy bezleri O kadar zararsızdır ki kalp, böbrek, basur memeleri rabatsızlarnıa, ge-

Sümer Bank yerli mallar pazarı belere, çocuklara ve tansionları yükselmiş kimselere doktorlar yalnız 
-·l•z•m•i•r•ş•u•b•e•si.u•d•e•b•u•l•u•r•s,.u.n.u.z_ .. ı ( Pnrjen Şahap) mOshiJ pastillerini tavsiye ederler. 



23 Şubat 915 
4 (Ulusal BlrU....,!t...,) _________________ ----------

Surye ahvali 

SON ·· TELG.~AFLA~ . . ·. , ., ...... · -
Samda hii ün 111 
' -Atrika'da bir harp patlaması muhakkak ğazalar kapatıl~ 

Italya hükô.nıeti, on dokuzuncu fır-
kayı da Afrika'ya sevke~~cek 

- ~ Trablusşamda bir gaz borusu 
mış: bir çok kimseler köı· olınıı 

Berultan yazılınor: Bir gaz borusu P 

29 ııncu fırkanın ihtiyat 
yorlar. Napoli'den 

efradı Mesina'da toplanmış hulunu
Fransız fevkalAde komseri Trablusşam'da bir g __ ,...,.. 

Kont de Martel, bu ayın 28 rusu patlamış ve birÇ. 
inde Paris'e gidecektir. le bayılmış ve göılerl. 

yeniden sevkiyat yapılacakmış .. Komser orada Hariciye na- mez bir hale gelınitl 
zıriylc diğer icabeden ma- ameleler hastahaneye 
kamlar'la temas:ederek Su- rılarak tedavi altına 

Roma 22 (A.A) - Doğu Afrikasında aıkeri kuvvet 
ve levazımının takviyesine matuf askeri ihtiyat tedbir· 
lcri muntazaman de,·am etmektedir. Şimdi Floransada 

• bulunan 19 uncn fırkanın halen 29 uncu fırkanın 
ınh,it edilmit hulunduiu Afrikaya mfttevecciben ya· 

kında hareket cdcceıi anlaşılmaktadır. 29 uncu fırka 

ihtiyatlarının tehacQmfl Meaina'da . hir kalabalık. lıaı·ekcti 

doğurmakta ve bu kalabalığı limanda Jmlunan harp 

gemilerinin tayfaıı da artllrmaktadır. Napolide dönen 

~ayialara cöre yarın 

re ket edecektir. 

daha mnhim bircok mnfreze ha· • 

riye, Lübnanın siyasi ve ik- )ardır. 
tisadi vaziyetleri hakkında Yahudilerin Suryeye 
görüşecek ve lizımgeleo ye- leşmeleri işi: 
ni talimata aldıktan sonra Yahudilerin hukuk 
Mart nihayetine doğru Bey- rupa'da müdafaa e 
ruta dönecektir. olan bir heyet, Fraı:ı~ 

______ ...._..-.-•. 
Bakanlar Grip 

Uşak'da mekteb
ler kapatıldı 
Uşak 22 (A.A) - Hava 

çok soj'udu ve grip çoial
dı. Bu ıebeple orta ve ilk 
mektepler birer haft• tatil 
edildi. 

Don lik maçları-
na devam edildi 

Ba~ıarafı 1 inci ~ahijede -
ılk maç öğleden evvel ıark 

sporla-Izmirapor~B. takımları 
arasında idi. Bu:maça Şark 
sporlular ıelmediiinden b· 
mirspor ıercmoni yaparak 
hllkmen a-alip geldi. 

ikinci maç bmirspor·Şark 
ıpor A. takımları arasında 
yapıldı. Güzel bir oyundan 
sonra bu maçı-lzmirsporlular 
4-1 kazandılar. 
Öileden ıonra saat 14 de 

G6ztepe ile Türkıpor takım· 
)arı karşılaıtılar. Bu sene en 
kuv•etli takımları mağlt'ıp 
eden Türkıporluların, Göz
tepe karş11ında ne netice 
alacaiı merakla bekleniyordu. 

Oyunun ilk anlarında Türk 
sporlular Göıtepe kalesine 
bir iki akın yaptılaraa da 
hiçbir netice elde edemedi
ler. 
Oyun bundan ıonra tama

men Göıtepenin hakimiyeti 
altında cereyan etti. Gözte
peliler bir-biri arkasına 9 gol 
yaparak bu senenin rol re-
korunu kırdılar ve maçı 9-0 
galip bitirdiler . 

Günün en heyecanlı maçı 
Buca ile Altay araaında oldu. 

Oyunun ilk devresin de 
Bucalılar çok a-üzel bir oyun 
ıöıterdiler ve Altay kalesi 
bu denede mühim tehlike
ler atlatdı. Birinci devrenin 
ortalarına doğru Altaylılar 
ilk ıolü yaptılar ve devre 
1-0~Altayın ıalibiyeti ile bitti. 

ikinci devrede Buca'lılar 

daha ziyade çalıııyorlardı. 

ilk anda Altay'hlar Buca 
kaleaine endiler ve ikinci 
rollerini de yaptılar. Buna 
Buca'lılarda bir a-olle muka
bele ettiler. Bucalılar mağ'· 
}(ip olmamak için çok çalıı-
tıiı görülüyordu. · 

Yirminci dakikadan sonra 
Altay hakimiyeti temamen ' 
ele almıştı. 

Otuzuncu dakikada Al-
tay üçüncü a-olüde yaptı. 

Bunu dördüncü a-ol takip 
etti. Oyunun sonlarına doğ· 
ru Bucalılar Açılmaia baı
ladalar ve Altay kalHinı bir 

Bay Laval, Italya, Almanya, Le
histan elçilerile görüştü 

Baştarafi birinci salıif ede -

biç bir fikir ıerdedilmemek· 
te ve fakat her müzakere
nin ayni zamanda intacı 
şart olarak kotulmaktadır. 
Şurası da ilive ediliyor ki, 
muhtemel anlaımaların me
riyete konulması hey'eti u
mumiye hakkında nihai an
laşmaya baihdır. 
Sir Con Simonun Bırlinden 
sonra Moıkovayı da ziyaret 
projesi milaaid bir surette 
karşılanacaktır. Bay Göring 
ile Bay Berger V aldeneg 
Londra anlaşmaları hakkın· 
da yarın Franıız Bakanları 
ile ve gelecek hafta zarfın-
da lngiliz Bakanları ile a-ö
rüşeceklerdir. 

Londra 22 ( A.A) - Eyi 
malumat alan ve Moıkova
ya bir z·yaret ihtimali hak
kında tefsiraUa bulunan ln
giliz mahafili, SovyetlerMos
kovayı ziyaret için İngiliz 
hükümetine resmi bir davet 
yaptıkları takdirde bunun 
iyi bir surette : karşıla naca· 
ğını bildirmektedirler. Bu· 
nunla beraber ayni mahafiJ 
lnriliz bakanlarının Lehiı
tanda tevakkufları imkinı 
hakkında V arşovadan tim
di ye kadar hiçbir iı,ar alın
madığını ilive ediyorlar.Lon-
dradaki kanaat Moıkovaya 
cevap verilmesi lizım geldi· 
ği takdirde buna Pariı ile 
müştereken karar verilmesi 
ve müıterek ve yahut ayrı 
şeklinin tespit edilmesi mu-
vafık olacağı merkezindedir. 

Soyyetlerin Londra vePa-

iki tehlikeli akın yaptılaraa
da vaziyeti değişdirmeie 

muvaffak olamadılar ve oyun 
4-1 Altayın a-alebesile ne
tice' endi. 
Halk eahaıında: 

Halk aahaıında da dün 
heyecanlı maçlar oldu. Sa
bahleyin aaat 10 da Göztepe 
ile Türkapor B takımları 
karıılaştılar. Bu maçı Göz
tepe 5-1 kazandı. 

Altay-Buca B takımları 
arasında yapılan maç ta Al-
tay'm 6·0 galibiyeti ile 
neticelendi. 

Gayri federelerden Tu
ran-9 Eylül arasındaki maç 
çok heyecanlı oldu. Her iki 
takımda ıalibiyet için çok 
çalıştı. Fakat 3 • 3 berabere 
bitti. 

Eşrefpaşa • Tepecik Türk 
yurdu takımları araıındaki 
maçı, iki haftadır iyi neti
cel4;J' alan Eırefpata'hlar 4-3 
kazandılar. 

ris sefirleri tarafından veri
len nota Londra mahafilin
de çok iyi karşılanmıştır. 

Moskova 22 (A.A) - iz· 
vestiya gazetesi, (Sovyet hü· 
kümeti ve lngiliz·Franıız an· 
laşması) başlığı altında çıka
rdıiı bir bat yazıda diyorki: 

"Londra anlaşmasını imza 
etmif olan d~•letler ltalya· 
nın, Sovyet Rusyanın ktıçük 
itilafın ve Balkan itilafının 
yardimlarile bu anı amada 
bulunan ayrı ayrı noktaların 
bir birinden ayrılmasına mü
aaade etmiyecek olurlarsa 
it yalnız muvaffakıyete er
mekle kalmıyacak ayni za
manda pek büyDk ahali kit
lelerinin hararetli mllıabere
tine de mazhar olacaktır. 

Sovyet efkirı umumiyesi 
bu noktaları ayırmıya çalışan 
Alman manevrasına karşı 

olduğu kadar, bu manevra 
önünde kuvvetli logiliz mat
buabndan bir kısmıaın aldı
iı vaziyete kartı da emni
yetsizlik göstermektedir ... 

Bu emniyetsizlik ancak Lon 
dra anlafmasını imza etmiş 
olan iki büyük hükumetin 
bu anlatmayı~ tamamile tat· 
bik edebilmek için kat'i bir 
mtıcadeleye ıirişmelerile or· 
tadan kalkabilir. Şüphe yok 
ki Londra pllnının hey'eti 
umumiyeıine karıı muhalif 
vaziyet alanlar mıntakavi 
mütekabil yardım misakla· 
rının arzularına raimen imza 
edilebileceiine emniyet edince 
bu misakları akamete uğrat
mak teşebbUsünün mea'uli
yetini üstlerine alacak yerde 
muvafakat etmenin daha fay· 
dalı olduiuna kanaat hasıl 

edeceklerdir '" 
Diğer taraftan Pravda 

gazeteıi diyor ki: 
"Avrupa'nın ıarkında ve 

binnetice bütün Avrupa kı· 
tasında emniyet ve sulhu 
temin için ileri sürülmOş 

olan yeni siıtemi bir hamle 
ile karma-karışık etmeğe 
matuf olan Faıist diplomasi 
planı şüpbeaizki mağHibiyete 
uğramııtır. Buna rağmen 

Alman Faşizminin hedefle
rinden vaz geçtiği iddia 
edilemez. Vaziyetten çıkan 

yegine ders, bütün vasıta
larla mıntakavi mütekabil 
muavenet misakları imza 
etmek ve her şeyden evvel 
şark miıakını vücuda ıetir
mektir. Bunu dütünmek 
bilbaısa lnıiliz Iİyaıal ma
bafiline dGıeu bir vazifedir.,, 

lleyeti başbaka
nın reisliğinde 

toplandı 
Ankara 22 (A.A) - icra 

vekilleri heyeti baıbakan İs-
met İnönünün reiıliii altında 
toplanarak muhtelif işler 
üzerinde görilımelerde bu
lunmuş ve bu itlere ait ka
rarlar vermiştir. 

Bulgar· Yugoslav 
münasehatı 

Komiserin dönüşündeSur- riciye~naz1riyle yaptıjl 
yede mühim değişiklikler rüşmede Yahudilerin 
olacağı şimdiden söylenmek- ye hicret etmelerj b 
tedir. müsaade almağa 11111 

Kont de Martel'in Tunus olmuştur. 
Ummi Valiliğıne ve yerine Buna göre Surye'ye 
de Tunus Ummi Valisi Bi- edecek olan Yahudi'! 
roto'nun tayin edileceğine zengin olmaları, LA 
dair Şam'da bir şayia çık- Fransız hars ve li 
mışsada bunun doğru ol- öğrenmeleri ve bütüı:ı 
madığı yapılan resmi bir ve nizamlarına riayet 
tekzibden anlaşılmıştır. leri şart konulmuştur· 
Şamda maaazalor kapatıldı Bundan başka ser 

nin mühim bir kısDJ• 
Tütün reji imtiyazının bir di~er tarafından "' 

Fransız ıirketine verilmesini şartile bir Fransız. A 
protesto maksadiyle Şamdaki Yahudi şirketi t 
mağaza ve dükkinlar;bir gün 

edecek ve bu şirket 
ınüddetle kapatılmıştır. Ah

gölüyle ovasını kurll 
nan şiddetli tedbirler neti- çalışacaktır. 

B~tarafı 1 inci sahifede ceıinde hiçbir hadisenin çık- Kurutulacak bu ye . 
Boris ile Yuğoslavya Naibi masına meydan verilmemiş- dayette on bin mub• 
saltanatı Prens Pol araıında tir . hudi iskin edilecektir· 
telgraflar teati edilmiş, ko- Suryenin ithalatı : Bu haber Suryede 
misyona muyaffakiyetler te· Geçen 934 yılı içinde Fran· bir teessür ve infial 11 

menni edilmiştir. sadan Suriyeye 104 milyon mıştır. Yapılan protesl 
Bulgar Ba,bakanı Bay 199 bin franklık ithalat ve Su- sonra Kont Dömartel bd 

Ztatef, yugoslavya Deleıele· riyeden Fransaya 28 milyon her ne kadar tekzib 
ri şerefine bir ziyafet ver· 433 bin franklık ihracat vu- ise de bunun kat'i 
mittir. ' kubulmuştur. kararlaştırıldığı muh• 

~----------'\ --·····~-----ölilm 
Belediye Başkanı Dok· 

tor Bay Behçet Uz'un kü
çük kızı Mübeşşir; müptela 
olduğu hastalıktan kurtu
lamıyarak, dün akşam 

hayata ıözlerini ebediyyen 
kapamııtır. 

Pek küçük yaşta olan 
ve henüz hayatın hiç bir 
zevkini tadamıyan zavallı 

yavrunun ufulu haberi, he
pimizi teessüre garket
miştir. 

Merhumun cenazesi, bu 
gün öğleden sonra Göz· 
tepe'deki hanesinden kal
dırılarak medfeni ebedisi-
ne tevdi edilecektir. 

Kederdide ailesine sa
mimi taziyetlerimizi beyan 
eyler, teessürlerine iştirak 
ederiz. 

~----·---# Mühim bir rapor 
- Baştara(ıbirinci sahi/ede
paianda, Amerikanın da
hili işleri için hasımane ve 
çok mızır telakki edilmek
tedir. 

Amerika hiikümeti, Rusyayı 
mes'ul tutmakta ve Ameri
kada komünist propagandası 
mayapmağa dair vermiş oldu· 
iu ıözü tutmamakla itham 
etmektedir. 

Heyetin verdiği raporda, 
General Plater'in, eski mu
hariplerin başına ıeçmesi ve 
Vatingatona yilrümesi için 
bazı bUytık teıekküller ta
rafından davet edildiii de 

Yeııi Halkevleri 
-Btljtamfı 1 inci .oıulıifedc -

dan bazı parçalar taganni 
edilmiş, keman!ve piyano 
konserleri verilmiştir. Kon· 
ser gece saat 22 ye kadar 
devam etmiştir. 

Dün, yurdun muhtelif yer· 
leridne 23 Halkevi daha açıl-
mıştır. 

On iki 
Adada son vaziyet 
Atina 21 - Oniki adadan 

kadın, erkek birçok muhacir 
buraya gelmiştir. Bunlar, Ka
limnos adası halkının vazi
yetini feci gösteriyorlar. 

Muhacirlerin anlattığına 
göre; Italyan donanması on 
iki adadan ayrılmıştır. Ya· 
lınız orada iki ltalyan torpi
tosu kalmıştır . 

ltalyan jandarmaları, hal
kın toplanma teşebbüslerini 
daiıtmakta ve her gün ufak 
tefek hldiseler oJ maktadır. 
Bu hadiselere kadınlar ön 
ayak oluyorlar. 

Kalimnoı'da Rum kilise
leri kapalı duruyor. Kilise 
direklerine matem alameti 
olmak üzere siyan bayrak-
lar çekilmiş bulunmaktadır. 

tesbit olunmuştur. 
Kongre heyeti, Reisicüm

hura bazı tavsiyelerde bu-
lunmakta ve hükumeti de
virmek için tertip olunacak 
hareketlerin mürettcplerini 
şiddetle cezalandıracak bir 
kanun çıkarılmaıı lüzumunu 
ileri ıilrmektektedirler. 

Sansa 
Ve 'filkiler ıİ 
li müstahzıı 
avlanmaya 
Av derilerinin dıf 

larda gerekli fiatlarl• 
maları ve memlekC 
nevi kendine münh••" 
delerinden olan Saı:ı 
ki gibi post hay~• 
haiz oldukları}mü111e 
sıflarını düşürme111elı 
bunların zehirli müst 
avlanmalarının öni1111 

mesi icabetmektedir· 
zda avlanan hayvani• 
rupa piyasalarında d 
rinden çok aşağı 

satıldı&"ı ve hatta b• 
müşteri bulmadığı g6' 
alınacak~olursa buı:ıd• 
lekel ve köylünün S 

düiü muhakkaktır. ~ 
Bundan başka bu ~ 

ların bazı köylüler tar 
yaz mevsiminde avl 
görülmektedir. Bu ı0• 
avlanan hayvanlarıı:ı t 
dökmüş olmaları b~ 
tüccari bir kıymetle 
mıyacağı malumd\Jt· 

Binaenaleyh, a~ ~ 
dolayısile, gerek zelı1 

van avJanmamasıı:ı•11 

~:~~:de~:~::. ç•~;;r 
Ankara Türk ofisi ıO 
den allkadarlara 
mittir. 


