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7000 kişilik bir ta ya 
70 mitra öz ·· 

fırkası tamamen imha edilmiş .. Habeşle 
a topu ve 1 kamyon iğtinam etmişler .. 

M lika/le ceplusinde /la/yon mlitla/aa mt~·zilm 
ferin büyük faaliyetini durdur- Büyük Faşist konseyinde 1 vartnda lsvcç KızıJhaç hasta• 

~ mak maksadile harekete geçen ltalyan ordusunun yağmur mev- nesi otomobillerinde çıkan n 
llJllL;oıw.•- Ö R ) bir geçitte ıkı tırıhın bir Jtalyan kolu kat'i muvaffa- siminden evvel baılıca hedef- eandık mühimmat hakkında 

LONDRA 15 ( • 1 - 7 000 klşlllk bir ltalyc n k•yetsiı.liğe uğramıştır. ltalyan- )erini teşkil eden ve Adis ba- görüşmeler olmuştur. 
Royter Ajansı bildir yor: kolu tam11men lmh edil- lar yeniden büyük zayiat ver- b y giden hikim yollar v - 1 veç hükünieti, bu mü\ıim. 

Adls - Ababadan blldi- mlşllr. Bu ltalyan kolu· mişlerdir. racağı Umidleri iz r dil i · mabn Isveç Kııılbaç hastanell 
rlldlğine ~öre, ~==~= nu u r.adl ı kı et, .c! • Ha u uhar tir. Ban görtipııelerine ancak mcmurlnnnın kendi cmniyetle-
kuVVeUerln n ğer ltalyan hatlarmd de italyanlardan 16 ça- nihai zaferden aonra baflana- rini koruyabilmek için arsıuhl-

phesinde 72 saattan bUyUk kor u uyandır- dırla 70 mltralyUz, 3 bileceği mutaleuı •erdolun- sal uılatmalarJa müsaade e6 
::rı yaptıkları harekAt mı tar. ahra topu ve tt kam· maıtur. len miktarda olduğunu bey .. 
bUyUk hir muvaffakıyet- Londra, 5 (Ö.R) - Adis- yon lgtlnam etmlşlerdlr. Rom , 5 (Ô.R) - Dı jıleri ettiği b ide, B. Suviç bu mik• 
ıe devam ediyor. Ras Ababadan alınan bir habere Roma, 5 ( ô.R ) - Hava müsteı n B. Su.iç ile lsveç t nn çok a ılm otdugwunu iddia 

idaresindeki Monnanm fınden dar göre şimal cephesinde Habeş- aytan bildiriyor: elçi i araıındaki Mvadera ci- etmiştir. 
llU""etl" .. tara ··················································•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••···························································~ ............ s·: ...... f ;ŞiSt ...... konseyi~de lngiliz Kralı 

S h · dde kadar savaşta devam için Merkezi Avrupa yara-
on ö:emli kararlar alınmıştır sına teşhis koydu 

Afrlkaya bir sı~: 
gömlekli fırka dah~3yuk 
d rlllyor. ltalya 
b~r harb ihlimaHne kar ı 
hazırll yapıyor. .. _k 

5 (Ö.R) - Buyu 
Roma, .. ak am saat 

Faşist kurulu dun d ş 'kinci 
22 den 24,30 n ka ar JD"çe 

apmıştır. u 
toplantısını y hakkın-
. ve sücl durum 
sıyasa k w a devam 
daki raporunu o umag 

etmiştir. - bu raporun 
Bir saat suren • daki 

okunmasından sonra .aş~fP .. 
t • kabul edılınıştır. 

karar sure 1 beri 
"Ilkkanun ayından . 

hadiseleri inceledı~-
geçen büyük fnşıst 
ten sonra k 

k 
lu Jngiliz - Fransız t~ -

uru . k d - çekın
liflerine karşı ta ın ıgı -

haklı oldugunu 
gen durumun, S }i ve 
~ ~ ştür Kurul oına 
Io~: ceb.helerinde ltalyan or-

rı f dan kazanılan za-
dusu tara ın 1 k . - . d unsurlar o ara 
ferlerı ınus&ı .. ·ıd•w. 

lak ki ve mücadeleye gırışı ~gı 
te tayin etmiş oldugu 
sırada k hususunda 

a )ara varma 
am ç ·ıe azımlı kalır ve böylece 
tamamı d duy 
Italyan ulus ve or usun~o d -

1 
a tercüman olduıun an 

gu arın 
emindir. -

Bundan sonra üç ay suren 

k 
"k muhasaradan ıonra e onomı . b 

iç durumu göıden geçır~n ~-
f Dk Konsey f •tist kalpli )ta -

Mussoli11i ve roşisı lidrrlrr 

yan ulusunun cesaret muka.ve
metini takdir etmiş ve berkıte
)erin vahimleştirilmesi halinde 
Jtalyanın naıı!I bir_ ~e.rilme kud
reti gösterebıleccgım koydet-

mi~tir. 
Bundan sonra finans bakam 

aıağıdaki karar suretini ver?1iş 
ve bu kabul edilmiştir. "Şım
diki durum dolayısiylc kuvvet 
bulan faşist naıariyelerioe uy
pn olarak dıı ticaret meıcle-
aini tetkik. edea Büyftk Ko~ul, 

ecnebi devletlerle mübadele
lerin Devletin kontrolüne tabi 
olması lüzumunu kabul eder. 11 

Söz alan hatipler arasında 
B. Grandi, Ravel, Volpi ve 
Stefani de vardır. 

Duce bundan sonra " Des
perata,, hava filosunun kuman
da ını tekrar üzerine almak 
üzere şarkiğ Afrikaya gidecek 
olan Kont de Cianoyu tebrik 
etmiıtir. Aynı suretle bir kara-

- SDna O ına ay/ada -

Onun tahta cül~sunun dünya için 
uğurlu olacağı ümid edilmektedir 

Londra 5( ô. --~~-. --..,;..........~.----,~ 

R) - Royter 
bildiriyor : 

- Tbe Peap
le gazetesi, se
kizinci Edvar
dın tahta cülu
ıile ba lıyan i
yas 1 faaliyetin 
yıll rdan beri 
bir türlü halle-
dilemiyen ve 
hatta üzerin
de konu ulması 
imkfinı olmıyan 
m eleleri or
tay attığını, 

g nç lngifi:r:Ier 
kralının bu hu-
usta büyük 

bir rol oynadı

ğını kaydedi-
yor. 

Tahta geçer ', M. Sckızilld Fdvartl 
gt!çmcz: merkezi Avrupa yara- da diyor ki : Vis şansölye 
ıına teşhis koyan genç kral, Habsburgların snltanatımn Kü-
dünyaya uğur ve sulh lhavası çük itilafta anlaşmndnn iade 
getirmek vadile ç hşmalarına edilmiyecegi hakkında teminat 
ba lamıştır. vermiştir. 

TUNA MESELESi Netekim Avusturya dış itleri 
Pariı; S (Ö.R)- ,.Petit Pro· bakanı da bir Yugoslav gazet 

Yen~al., Tuna meaelesi hakkın· ( J.~IJtn revıriniz J 



Sahne 2 

Fransada 
••••••••••••••••••••• 

Nisbi temsil 
Paris, 4 (A.A) - Mecliste, 

celse tekrar açahnca S..yüıt 
Brat ile Radikal Sosyalist 

•Hann Klerk de niahi temall 
lehinde a6z .Hylemiı1erdir. 

13wıun Uztrine müzakere ni
U)'tlt .,._.., H kolAiff.pnuıı 

u<WelerW. •irakereleria• 
ıMMe ... i ••kkw4*t ttJdifi 
reye konulmuttur. 

Bti itarar 176 reye kuşt 
360 re,ıe redcledilince &por
tör Miatler Utifa ehlİf •e b
misyon bet ıh zufntda yetti 
bir metin buırlamaia davet 
edilmiıtit'.. 

Gustlofun katili 
Berne, 4 ( A.A • - inipe

cleki Almu mili 80ıyalist gu
rablla.. tefi Vilbel Gutlofm 
katili 26 yatında David Franb
fader ismiıade bu Yugoslavdır. 
Poliae teüa olu katil, komü
nist olmadığını ve fakat Alman 
rejimiıadea nefret ettiğini SÖJ· 
lemipr. 

Goltlof, son •Jlar zarfu.da 
biiyik bir faali1et urfebaekte 
•e laareketi la•klcııwla bwiçre 
lalldiımetime llİI' çok fikiyetler 

b&IL&.-. !.ı! r-----. --··. .. ··--····· ... .-e t.e7 ı ,, ... Aırllilha1um 
v ...... ,. ile akwltederiai 
.. zaeak =at;,atJle oJaa Halla· 
bmg ı-M==+ •eıele • ·. 
,· Mik .. 9k•-racaiw 
.&,le-ip. F'.at ..... --
ele IMa me.e&e & .. k •e.eleli 
olacakbr. Prw Stm~e•ers 
Avusturyanın htikümdarhk preo· 
ıibindell •az geçmediğini p.
tenmiftir. Aaeak kapik Antant 
dnletleriaia ı"ııdiki muhale· 
fetlerini - ejer bir Tma paktı 
Japıhru- baraktUabilecejiai 
ammaktadar. 

ITALYASIZ AVRUPA 
"T emp• .. sazetesine göre or

ta Avrupanın m'iifterek güven
liği ltaJyaaız oJ .. aL fakat iter 
gün giçliilder Pkaran şar
ki Afnb ibtillfı yüzünden 
ltalya dikkatini orta Anapa 
meselelerinden uzaklaıbrmıfbr. 
Romanın yeniden asıl faaliye
tini bu bölgeye ~virmesi için 
ihtilifua bitaeai, kalyanın ye
niden normal ltir waziyete geç• 
meıi şartbr. 

RUSYA ACELE EDiYOR 
"'Proeres de L1on" gueteıli 

dorumu töyle tıülla ediyor: 
Rusya Fransa ile paldanıa 

taaclik edilmesinde acele ecliyor. 
Litvanya Ceaevrenio kendi le
hinde müdabalesini istiyor. Tür
kiye Çanakkale Ye lstanblll 
boğazlarının tRbkimini kabul et-
tirmek fikrindedir. Bulgaristaa 
Balkan antaabna girmemekle 
beraber Y ag'oelaYF• ile miiaaae
betleriai iJileftirmek lae.aİll
dedir. AYUtwJa ütiWljeje 
koru••,. ip. fnua •e 
lngilterellia r•ds mı isti
yor. 8lttıa IMa prGpae· 
ler Anwpar• l.itia IWia
deki Nnfi1le alibdanllr e. 
L•-• :L..: ıı..-. • ..l-t...
- 119~ w ~ ..... 
u: bnuWııır. 7.ira lair t..ıt.. 
Afrikada lwp ~· ele. .. 
ediyor. 

BiR ENDiŞE UNSURU 
Abn•awna lilihlan bir en

dişe unsunadw. Denetler Şark 
ye Tuna paktJiırile taarru 
tehlikesiıaia &llae pçmek i ... 
temiflerdi. Bu proje Alm•
larm reddi we Lelliat.ma ma
kavemeti yiiziaden neticesiz 
kaldı. Şimdi Alauıyama Avua
turyaya kup Yeya Şimaliprld 
istikametinde bir laareketi 
beklenebilir. 

Akdeniz meaelesinde logil· 
tere yalnız Fıransaya değil, fa
kat ayni zamanda Türkiye, Yu
nanistan, Romanya ve Yugos· 
lavyaya başvurmuıtur. Ancak 
Uluslar sosyetesi pakbnın me
todik bir şekilde iflemesidir ki 
ser(Ü&eftlCl'e kartı ciddi bir 

YENi ASIR 
• 

-
> - e Şubat o.,& 

~ 
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HİR B48BRLBRİ 

j 
Neden sonra 

Fırtına · 
Kasırga ile 
karıııktı 

Evve1ki günkü fırtrnadan Hal
kapınarda• ı>amuk iabrikasınuı 
kazaiı dairesi üzerindeki çabm 
uçm•ftur. Fabrikaya ait yazı
hanenin camlan da kınlmışhr. 
S..dık .emini bay Bernar bu 
..-ada büyük bir telalüke se
PrmİllİI'· Yine ba civardaki ıa
yak fabrikası anbarının üstü de 
~- &. •rada ameleclea 
beŞ kadın heyecandaa baygın
lık geç.irmiıtir. Mersiolide iki 
üç küçük evde yıkmh ol
mllfblr. 

F.m.a esaasıada rlersiali 
ile Bayraklı arasında kasırga 

olmuı Ye ortalığı allakbullak 
etmiJtir. Burnandan hareket 
eden bir otobiiı, K•rşıyaka 
Mersialiaine gelince bir tehli
ke ceçİnliftir. Baa. yolcular 
Halmpaurda iaaek •ecburi-
7etilMle ~. _ _._ 

Kültürpark iı1~aatı 
Kiltiirpark iapab ilerlemek

tedir. Mütealıllittarafutdaa J&p· 
bnlmuta olan Kiltiirpark et
n&Haki davarlar yakmda bite
cektir. 

Vapurların 
Teslim alma işi 

Vapurculuk ~irket.i vapurla
nom, deniz yollan işletme ida· 
resi tarafındaa teslim abama 
itleri devam etmektedir. Bu 
vapurlar 17 tane ve gayrı safi 
tonlan 28095 dir. Bir şubattan 
beri, vapurlara birer birer Fors 
çekilmekte we kaputaj yolları 

üzerinde seferlere gönderilmek
tedir. VapUl'culuk .şirketi bis
aedarlart bu ,Yeni vaziyetten 
çok memnundurlar. 

Şirketia kaldınlması üzeri
ae, rakiblik ortaeian kalkaca
ğından, tarif eler in yükseleceği 
hakkında duyulan haberler 
yanlqbr. Çüakii. Da luaaestakl 
kanuna g5re, Vaparcaluk tir
ket.i ve Denizyolları idaresi 
tarifeleri. Ticuet edaları kon
gresinin tayin ettiği murah
haslaruun da dahil buluıMlukları 
lbir komiaf.. tarafından ya
ptlmakta ve hu tarifeler Eko· 
aomi bakanlığınca tedkik ve 
tasdikten •oar• ,ılrürliğe 
... ekte idi. Tarifeler yine 
aJllİ formalite dalailiıade teabit 
Ye tatbik edilecektir. -·-
Dördüncü 
Umum müfettiş 

işe başladı 
Dirdiacü umumi miifettit 

we TUllceli vali ıve kumandam 
:korgeneral Hüseyin AbduUala 
Elime va111uı ve waı.ifesine 
baılamııbr. 

Bu mGfettiılik kadrosu he
men hemen tamamlanmıştır.Vali 
aaariıdiğine Muğla valisi Bay 
Ce•det. baflllişaTİrliğine biriıoci 
umumi müfettitlik başmlipwiri 
B. Fuad Baturay, mektııbculu
ğmaa T okad mektubcuau Bay 
Salim, emniyet müdürlüğüne 
emniyet işleri umum müdürlü· 
ğü ikinci 4ube müdürü B. Fa
ik kökaal tayin edilmişlerdir. 
Tüze bakanbğı, adli müşavirini 
bugünlerde tayin edecektir. 
Tayin edilenlerin harcırahları 
verilmek üzeredir. Yakında 
memuriyetleri ha,ıoa ıidecek-

\ · Gümrük hamalları tarif esı 

Komisyon tarifede yüz
de 50 tenzilitı kabul etti 

~~~~--~----·-~·-------.~~-Gümrük hamalları tarifesi 
lcomisyonca yapılmış olan ten
zilit dail'csiade bazırlaamlŞ •e 
tasdik edilmek üzere lktıaad 
vekaletine göoderilmiştİI • 

Yaptığımız talakikata göre 
gümrik lıamallan tarifw üç 
kısmı ihtiva etmektedir. 

1 - ihracat gümrtiğü 
2 - ithalat gümrüğü 
'3 - salon gümrüğü lıamal

lan. 
Bu kısımlara aid tarife 

ücretleri tesbit edilirken bilen 
tatbik edilmekte olan tarifeye 
aaı.aran bugüukü hayat §art· 
lan. malların fiyatleri üzerin
deki düıüklükler göz önünde 
tutulmuı. İtçİ ve tüccan ko
ruyacak bir şekil teıbit edil-
miftir. 

Eski tarifeye nazara• yeni 

tarifede yüzde elli aiabetiode 
tenzilat kabul olanmu~. 

Salon gn.ı&jtl bammaUan 
İfİ batla başına bir me~zudur. 
Hariçten gelen veya harice gi
den biı' yolcu •alon kapılllldaa 
bqlıyarak wapur gövertesine, 
batta bmaraya kadar üç dört 
eldea •e ayn •rn laamwalfar
dan geçmekte ve eşya• için 
bütü11 bu hamaaUara ayrı ayrı 
ücret vermek mecburiyetinde 
kalmaktadır. 

Bilhusa memleketimize ge
len ecnebiler için bu vaziyet 
çok sıkınbb o1uyordu. Yeni ta
rife ile salon baınallan muaJ
yea tarife ile idare edileceji 
için bu g~bi cıyalar •a purlara 
bir elden götiriilüp getirilecek 
ve bu eıya sahipleri nrn arn 
hamallara le.ret •ermek mec1Ma
ri1etindea bıtardacak.lanlar. 

Dalgalarla ~ mücadeleden sonra 

Bir kayıkfırbnadan ala
bora olarak devrildi 

Dün sabah Bayrakla ve Al
sancak arasmda bi" kaza ol-
11112ıtur. Bir baltkçt bu kazada 

~lüm tehlikesi geçinniştİI' •. Ro
doska AbtMd oğt:a Mebmed 
adını taııyan bu balıkçı Tu
randa oturmakta idi. Sabahle· 
yin erkenden balık avlamığa 
ç.ıkmtt. Turandan kayıkla açıl
mıfbr. f a1{at hir müddet :sonra 
fiddetll poyraz esmeğe batla· 

mıf, babkç.ı kayığım Turana 
doğru götürmek istemişs.! de 
muvaffak olamamıt ve g.ttikçe 
büyüyen dalgaların şiddetinden 

•• 
Od emiş 
mezbahasında 

lkioci kiat111 ayında Ödemif 
mezbahasında 185 koyun, 18 
keçi, 300 kuzu, 12 oğla1'. 10 
manda, 107 öküz, 170 inek, 
17 dua. S malak ıwe i"i deve 
ketıiı.iftV. 

T...-.. mezbahumda da 64 
k.,.a. 200 kum. s oküz. l 
... da. S lteçi. 6 iaek, 3 ma
lak ıwe 29 dua ~eailmiftir. ...... -
Şehir meclisi 

Sdair media yana aat oa 

albcla bdedi1ede Şubat dew

reliailt ikiDci toplaatuuH ra
paca\dır. 

kayık bir aralık alabora oba114, 
bahkça durilea bJ1it• üze
rine çıkarak istimdada başta-
mıttar. 

RodoS.lu Mel.media denizde 
ça,pmd~nı görea Alsaacaktaki 
ibau kimseler telef.ala deniz 
merkezini habudar etmişlerdir. 

Alaaocakta11 '1tcele bil' ka
t'•kJa ve deaiz merkeziaden de 
bir motörle kaza yerioe yet~il
m~. kayıktan daha evvel yeti
şen motör kazaıederi sudan 
çıka~tır. Zavalla kayıkçı mu
hakkak bir ölümden lcu tarıla
rak hastaneye haldmimı~tır. 

Polis yardım 
sandığı 
· Polia tesbilat aa.altit aaıa•i 
heyet toplantıSt dön mlyet 

salonunda Emniyet müdür mua· 

vini bay lamailia bqkaaleğında 

toplanmış ve nizamnamede ba-
a. değişiklikler yapmaştır. 

Ba değif'killdere gire tes
hilit aandağuada iiye olan po-

liale~ fimdikine ouuan daha 
fazla ,ardtaa emek mümkün 
olacakbr. 

......._,. •••• t>r"'lr 

Ceza harçları 
lkiaci UDtlll aynada maktu 

ceza nlaaat huılan. bc.o-aar-
61ab ve aiıedea beledi~ce 
4939 lira tahsillt Japdmafbr. 

EL HAMRA 
SINEMASINDA TEL;EFON 2573 -------BUGON Sinemacılk diinyaauım en büyük iki filiai birden 

NINON 
JAN KIEPURA - JENNY jUGO VE 

MARiETTA 
JEANETT•~ MAKJ)()NALO 

VE 
NELSON EDDY 

Seanslara dikkat 
Saat 3 de NINON 
Saat 5 de MARIETT A 
Saat 7 de NINON 
Saat 9 15 de MARIETIA 

829 
Kedi ve köpek 

öldürüldü 
Son bir ay içinde Belediye 

tarafından tehrin muhtelif 
yerlerinde 829 köpek •e kedi 
aıdiiriilmüftiir. 

.............. 1e .... •-·-· 

Müsadere edilen 
ekmekler 

Noksan ve esmer olduğ•n
daa :tdllrdeki · lırınlardan bir 
ay içinde 823 kile ek•ek aü
aadere oluanmştar. . .. . . . .. .. 
Zabıta haberleri: 

Sal9ho'1uk 
Karataf tramvay caddesiade 

fazla sarlıoı olarak bağırıp 
çağıran Ahmed oğlu Niyazi 
tutulmuttar. 

Btçô ... .,ıa ....... 
Kemel'de Ali 9ğlu lleı..edin 

üzeriacle bir kama Ye Keçeci
lerde Muatafa oğlu Yqarda 
bir baçak bal.-aafl:w. 

v .......... 
Ba1aribaba parkın•• ,ocuk 

baltçm•de aalmc•kta aalaaaa 
12 yqaada Ati luu Fatmaya Arif.._ 17 ,.,..c1a Recep 
çarpm11 ve yldadea rarala
mqtar. 

TeceYllz ......... 
Karutinada MaDMll' zade 

eokajmda lbrahim oğt. Mus
tafaDl1l evine sarbof olarak 
giden belirsiz iki kİfİ badi
aini telulicl eblişludir. 

Evvelce bu evde UJl'Unsuz 
bir kadm oturup iddia edil
mekte, bu dü kişinin bu ka
duu aramak üzeı'e gddikteri 
tabmia edilmekte m de tah
kikata baflanaufbr. 

Manltacıllk 
Birinci Kordooda Poatahane 

önünde Mehmet kızı Fatmanın 
yedi yuşlarında oğlu Sülay111a
nın ko!undan manitacılık sure
tiyle paltosu çalmmışt&r . 

Hırsızllk iddiası 
Alsancakta Hacıpaşa soka-. 

ğanda oturan Selanikli Salmilı 
fınamdan bir tabaııca ile bir 
battaniye ve bir jilet makineai 
çalınmıştır. Hamal Hakkulan 
tfiphe edild.iti için tahkikata 
başlanmıştır. 

Borsa Habetleri 
oa.. aor-... 

Yeptlan Sabflar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alacı Fiat 
79 Y 1 Talit 12 SO 12 SO 
27 S Süleymano 13 2S 14 
14 8 S Alauaki 11 50 ti SO 
120 YekWı 

490692 Eski satış 
490812 Umumi .sabt 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
360 Buidar 6 SO 6 50 

4 M. Dara 8 SO 8 SO 
328 balye pamu'k 41 SO 42 

30000 kilo " 

insanların çoğu neden sonra 
aklını başına toplular; toplarlar 
amma ab alan Oıküdarı ıeç
miş, ateş bacayı sarmıf, ıu 

köprüyü aşmışbr. 
işte o zaman; neden soor• 

akla )}aşma ,~ıenlere: wkeıte~ 
~Y•eL keneli i~ elea bır 
e ; 

- Buyurun cenaze namaıınal 
Diye, onunla hem eğlenir, 

hem de ona (T ahteftUur) bir 
merhametle acıylverir . 

Dünyaaıa içillde delaalar~e 
münferit yaşayan belli başlı kı
filerdea bqka hu 11.aJe uğr•· 
mtyaa kiase yoktut' derse•• 
baaa: 

- Çok faila mibaleta ettiaf 
Demeyia. htenem ilerisiae 

varayım, ba belli ufla yüksek 
dalıiler bile -lllDİ bayabO 
etraflı düşüncelerini .sağl ... 
bir katiycte bağlayıb, hayatıo 
da o diifiiocelerini yer,iae ge· 
tirdiğiai görerek doğu sevinç· 
lerine; kendi lıususiyetleriode 
tabminten.dea aygın baJl~rio 
peyda olmuilr. f&hse• duyduk· 
ları elemi, ezayı çok dda ef 
etmitler. ve aaclirca eş etoıe" 
mitlenlir, lilria oelar da yine 
bu elem •e euyı yaşarlar. So
rarım cloetla.nm size uoıi· 
aiz dü olacak İfİ et'relkisİ 
p.de. dapillip, talmia edip 
düoki ite bir mecra Yerdiııİ'· 
Haagiaiz karta.a çalap da her 
düfiiacem ifime, her İfİl8 dii
şüuceme •yg- olm•fbu' diye 
alnını aça aça 1 Bağ'r'llla gere 
gere! Böyledir d.er .. 

E11 kabada,....z bayatınd• 
kaç defa aldaamqbr .• 

En kabadayımz laayatuıda 
kaç def1: 

- Ada• aea de neden 
sonra ola. ae kıymeti nrl 

Dememi.ftlr .•.• 
Geçmİf ~ cilaaa değer 

hayali •eclea _.. .... 
* • • 

Nedea •Olll'al.. S.; o kadar 
büyük bir mewn ki açd açıl• 
bildiğin kadar. 

Rahatın kadru kıymetini ne" 
den sonra biliriz? 

Paranın lr:adru kıymetiai bi· 
liriz: Neden sonra! 

Bir sevgiain kıymetillİ ani•" 
nz: Neden sonra! 

Bir yaşaJlf&D kıymetiae pah• 
biçemeyiz: Neden SOllnl •• 

Bil' şeyi aalaru: Neden .onr•· 
Bir çocuğummun, bir ao•· 

mıuo, bir babamızın, bir kat1 
ve kocamızın kadrini antant• 
bir kıymeti ve bir kıymetli ~i: 
şinin ehemmiyet ve kabUiyetiOI 
idrak ederiz : Neden sonral• 
Dün geçen ömrü bugiin ani•" 
mak; dünü eğer geri getirseydi. 
eğer dünün kıymetini anlallllf 
buıio1e yaşayan insanlar• 
"din .. ler geri döamüş olaaY~ 
cilı.ao cennet olurdu. Tahlltill 
ve diifüncelcrimiz sonrasınlll 
o .eticeler olmadığını; yaşa~ 
iımız hayatta, kaf&m1za daP• 
dire diye göslerir we akıuoı' 
ba..-za aedea IOllJ'& ıo1irtf 

TOKDIL ----
Kral Güstav 
Beri inde 

.300 Pamuk çekir 2 60 2 65 Berlin, 5 ( ô. R ) - ı.,eç 
250 ton " - ..,.t krala Güstav 8. Hitleri ziyaa-
• 8 etmiştir. 

Para Piyasası Yalanlanan haber 
S-2-1936 Londra, S (Ô.R) - ltalyaO 

Altt Satıı bal Mark 
50 20 

SO 
62 

Habeş ihtilafını sulh yolile 

i 6
Nt SO için lngilterenin ban müza"C"' 

sterlin 620 r.r. , ... 

8 30 
relere iştirak ettiği haberi Y 

Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 95 79 40 lanlanmıştır. • 

Belga 21 ıs 21 2s Maden cevherleri' 
İtalyan lireti 10 10 05 Misina, 5 (Ö.R) _ istefaol 
İsviçre Fran. 40 75 41 Ajansı bildiriyor: Burada ya" 
Florin 85 12 85 37 palan araştırmalar neticesiode 
Kr. Çckoslo. 5 24 5 27 önemli birçok madeni ce\'bet"' 
A•str. 'liai 23 37 23 62 ler bulunmuştur. 
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BiR KARAKTERiN _T , • 

S k. . . Edvard ın sı-
e ızıncı k ? 

sı ne olaca tır. Yasa 1 1 ·nerln tesirine , , nesı 

"Eller sel<izincl Edvard ,r.:;1~ sulhu muhaf:za 
kapıhrsa bu genç ~esoıduMarmı ani amış ,,.,, 
vazifesiyle rnUkelle 

ı. nal fvıfl 
Haşbaı.aıı . bü üklüğile 

Sekizinn Edvard · ~ · kovvetl~rm Y 
T 

1 se ettigı . b. ol oy11ayacakhr. 
" Depeche de ou 

0

1
u .,." mütenasıp .'r rd ı'şlerin idare· 

F · eni rıguız H' ··phesıı lŞ k ransız gazetesı Y d ıç şu k mu"daha!e edece 
K h · · t hlil e en ra mn karaktermı a sine apaçı J . V tarafın-

. 1 ru··etlere F ı t OlJ 
Ve şımdiki siyasa ~a. • a"tı· değildir. aiia . le uyarak, 
nasıl intıbak edeceğıoı ar ~ dan verilen nusa d ""uHtle-

1 kay- . durum a ob 
tan bir yazısında şun arı her vahıı:n , ı hüküınet 
d d • . . ek ve rrıes u e ıyor: verec d" 1 

k dan rını fı dan ın ene· 
''Ne,,.sehronielle,, bu ha ıı:nd. . adamları tara 0 

bize bazı izahat \#ermekte ır· k · 
ler: " Edvard Vlll kendi nes· ce ·ttr. kral harp esnasında 
r . b'bdir Bu Genç hınmuştur. Fransa-
ının meziyetlerine sa 1 

• • f ransad~ ~ ~uıstırapları görmüş-
n. l. .. . müte .. ebbıs kt ı 

es ın ener1ısıne, ., nın çe~ ıg k disine atfedilen 
karakterine ve belkide b_ıı t•• Eger en · b 
ik• . . v d g~ u endı• ur. b. bse - kt un-

ı mezıyetin dogur u . ıneıiyetlere sa '. bep yok· 
ıeye maliktir. Tayyareci~ğıdn, ·· he etmege se 
t L d'w ıca - dan şup l rdenberi ln-
Cqiz telgrafın ve ıger d"'. tur - uzun sene e o'an 

lann doğumunu görnıe ıgı ·rı siyasasının esası b' İ· -. 
d I~k be5· gı ı . dostça iş ır ıgı 

Un yaya derin bir 8 
" a f ransa tle da sarih hareket 

ler. Bugünün büyük meselele- n zamanın . ·ı . e sem- onu k 
rıııe ondan ziyade ı gı v l halini alaca tır. .ı·· Gal iken 
""'ti . h·ç bir gene . prens uo 
- göstermış 1 Gerçı, . Alrnanyanın 
•daın yoktur.;;O, harpta s~v~· VUI Edvard yenı .. hlö bir 
ıan. sulh ·ırin y<>cı.ıyan neshnm . . fını hazan teveccu 

· r- _. ıskişa · tir Bazıları 
tını ınümessilidir.,, d ._.~kkatla taMib etmış . f'll'k 

H Jd a uı b·ır germano l ı 
Sosyalist "Daily era " nı 

B gaıe& bu tavrı • ) saymışlardır. 
•Yni kanaat vardır. u . . - . (Alınan dostlugu barip· 
te, birkaç sene evvel, işs~~~ıgJ: Nasıl ki, e5ki A~ın~yoar:t~erinde 
-1.p yürüdüğli_ ve :.~t~?~~ aböl· )erinin Ingi~~elre~ zıaynı takdir 
-.ıe,,.cud oldugu e a . . söylediği soı e~ e ı'bi olmuştur. 
srelerinde,. bugünkü. kralan ·~~~ hislerini gösterırkg. ·nci Edvar-
Jaşayış şarllari Uzermde şa b nları se ızı 
derin bir anket yaptığını hatlf•l fakat u .. R yb hakkında du-
l t . . ., Bı'r masa dın üçünctua ·,nae yeter olmıyan 
• arak dıyor kı : .. y 
Prensi değildir. Fakat .. g.?rm~ş, ruı.nunu Hakikatte o her 
llltlşahede etmiş, duşunmdu:, unsurlar~ır~e lngiliz ve yüıde 
V•tandaşlarının nasıl yaşa ı. - şeyden ·İ~ dir Hareketi ulusun 
la J • J" m görmüş yüz Ingı ız f. tlarına tabi ola-
nnı an amaga uzu k k ınen aa d 

'9e en kötü tarafların. d~ yü se b menfaatlar a 
. d caktır ve u . ve barışa 

kendisinden gizlenmeınesmı aı- Uluslar Sosyetesıne f at 
-- . . b. d m r nihayet, d ' tler·ın men a • - ıstemış ır a a · b g· lı olan ev ,e 
o daima partilerin üstünde kal- a. b' 1 şmektedir. Eğer sc-

larıle ır e b' ~ oldu-
•ağa dikkat etmiştir.,, . . . · Edvard pek ta 11 

K k geçmış kııınc1 'ilerin tesirine 
ırk yaşım pe . az ğu gibi genç nesı nes'Herin 

olan genç hiikümdarın başlıca l bu genç . 
•- l d O kapı ırsa, t k vaıifestle •arakterleri işte bun ar ır. ' b uhafaza e rne 
gerçek bir duyarlıkla sosy.al sul um ld klarını anlaoıış· 

1 . t mükellef o u • bir şe· 

Y.ENI A81R aahll• a 
sez=~ ............. -. -.. -;-.... • ........ ~ ................ ~.-.. -.~ ...................................... 11111\ 

Son Telgraf Haberleri 

Tarikatçı boz ntuları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kayserili Ahmed, Nakşibendilik tari
katun gizlice ihyaya teşebbüs etti 

~~~~~~~~~~:ZZ/J•~~~~~~~~~~-

Ankara 5 (Radyo)- Anadolu Ajansı tebliğ ediyor: 
Son günlerde matbuatta memlekette tarikat ve üfürükclilük faaliyeti hakkında bazı neşriyat 

görü'mektedir. Bu mesele hakkında elde ettiğimiz maliınıat şudur : 
18 kanunusani 19p6 da lskilipte, Kayserili Ahmed isminde birinin kanunen memnu tarikat 

faaliyetini devanı ettirmek için çalıştığı haber aJınarak kendisi ve arkadaşları hakkında usulen 
adli takibat yapılmış ve aramalarda . filhakika Nakşifik tarikatını muaddel bir şekilde gizlice 
ihyasına çah ı dtğı td~· ~dilf!1İştir. Bunl~rla bu tarikat için temas ve muhaberede bulunduğu 
anfaşılan diğer bazı v1l ltttr~e' da "8lftk~1ar hal.dun da da adli icaplara tevessül edilmiştir. ~ 

~---.~4:..l-----..._ıııııiil~~ ...... D ... ----~~~~~ 

Haliç 'in suları taştı 
Dünyanın dört köşesinde elli yıldan 
beri rastlanınıyan bir fırtına vardır 

~····································· ... ········ 
Çin denizinde yüzlerce gemi 
boz dalgaları arasında sıkıştı 

1 
Radyoda 

-Halk şarkıları 
dinliyeceğiz . 

Ic.tanbul 5 (Özel) - Cuma 
gününden itibaren radyo pro~
ramma mifli havalar ilave edı· 
lecektir. Milli sanatkar tan· 
burcu Osman pehlivan halk 
havaları çalacaktır. 

Tütün piyasası 
Sinop, 4 ( A.A ) - Sinobun 

Gerze ilçesinde Tütün piyası?sı 
açılnhşttr. Kilosu 90 leuruşla 
115 kuruş arasında satılmak
tadır. 

C. H. P. Kamutay 
grubunda 

ANKARA 4 ( A.A } - C. 
H. P. Kamutay grııbu idare 
heyeti başkanlığından : 

C. H. Partisi ka .. otay gru· 
bu bugün öğleden sonra Dr. 
Cemal Tunca'nın başkanlığın
da toplandı. 

Başbakan İsmet lnönü, ge
nel siyasal durum hakkında 
partiye izahat verdi. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ISTANBUL 5 ( Özel ,r- : iki günden beri lanmıyan bir kar fı~tınası orta Japonyayı tehdit it ı 
şiddetli bir lodos esmek~ir.. Hu sabah Haliç'in ediyor. Çinden gelen haberlere göre Tiyençin a ya 
sulan taşmış, Yemiş iskelesinin civarında dük- Jim~m. buz. ~algaJantıin ~ücumu yüzünden tehlü- I 
kanları ve sokakları sular kaplamı~tır. Halk, keh bır şekıl alını~ ve lıman hkanmıştır. Yüz- )Je teciıu an aşnıası 
sokaklara uzatılan tahtalarla bir taraftan öte lerce gemi buzlar arasında sıkışarak kalmıştır. Ankara, 5 (Ö.R) - Türkiye 
tarafa geçebildi. Bunların istimdadına gitmeğe cesaret eden tek ltalya te~im anlaşması üç ay 

TOKYO 5 ( Ö. R) - Elli yıldan beri rast- vasıta yoktur. müddetle uzatıldı. ....... 1·~·:···aiiŞtii .... Aras·· ....... F~~~·~~ ..... k.~hi~·;~~·k·~d·~~1~: 
k rın intibah hakkını tanıdı f ransız Cunıhur baş anı Paris, 5 (Ö.R) - Kabina kurulu baibakamn konağında top-

d
.ıd· lanmıştır. Seçim komisyonu, nisbiğ seçim usulünün savlavlar 

t f dar. kabul e } ) odası tarafından kabulü lizerinc iatifa etmiş olan B. Misthler ara )0 al yerine nisbiğ sisteme taraftar olan Sosyalist B. Bracke'i rapor-

l l b ı 5 ( Hususi muhabirimizden ) - Paristen gelen bir 
s an u ' d k T f'k R .. f' tel raf haberine nazaren, Dış bakanımız o tor av ı uş u 
g bu sabah Elize sarayında Fransız Cumhur başkanı Bay 

Aras, 1 d"I . . 
ebrün tarafından kabu e ı mıştır. 

L f'k Rü tü Aras, Fransız Cumhur başkanının yanında yarım 
Tev 1 ş · h · d' ı · d'I . t' B l 

k 1 
k yakın günlerın a ıse erme temas e a mış ır. unun a 

saat a ara ı · D h k R · · h B Fransız gaıete erı1 ış a an mıLın eısıcum ur • 
bera~a~ !er görüştilğünü kesin olarak kaydetmemişlerdir. 
Lebrunf.ke nR~. tü Aras B. Pol Bonkur ile de bir mülakatta bu

Tev ı uş 

M;~duat kabul edecek 
bankaların sermayesi 

5 (Özel) - Bankaların S '!rınaye, idare ve teşkilatları 
Ankara I an bir kanuna göre, mevduat kabul edecek 

hakkında h1azır a:ermayeleri def!işik bir tasnife uğratılmaktadır. 
l n banka arın k 1 ' . b' 1 • "f 0 a b 1 decek ban ·a arın sermayeıerı, şe ar erm nu u-

Mevduat ka u e · 
.. deg· işecektır. 

törlüğüne aeçmiş ve kadınlara da intihab hakkının verilmesini 
prcnsib itibariyle kabul etmiştir. Komisyon yarın sabah toplana
cak ve B. Bracke yeni sistem lehindeki raporunu hazırlıyacaktır. 

Paris, 5 ( Ö.R ) - Sosyalist partisi Fransa·Rusya paktınm 
tasdiki müzakerelerinde takınacağı durumu tayin için toplanmlşhr. 

Amerika ltalyaya gidecek. harp mal-
zemesi Üzerine ambargo koyacak 
Cenevre 5 ( Ö. R ) - Nevyorktan gelen bir telgrafa göre 

yeni bitaraflık kanununa karşı kongrede bir cephe kurulmaktadır. 
Şimdiki halde Amerika ancak tam manasile harp malzemesi olan 
eşya üzerine ambargo koyacak vaziyettedir. 

Senator Thomas bu ay içinde sona erecek olan mevcut 
bitaraflık kanununun daha bir yıl uzatılması için bir takrir 
vermiştir. Senato dış i~leri bakanının da bu teklife taraftar 
olduğu öyleniy~r. Bu takririn kabul edilmesi i ;}timali vardır. 

Italyada sekiz sınıf asker 
lneseleler üzerine eği mış ır. Hi bir halde, yenı · 
Harp dehşetlerini gördüğü içi~ br. ç · d" Cenevre ku-
lstikbalde bunlardan sakmmak kil alan v~a~:s~ içine gire~ 

suna gore zmıa • ., • 

Boi azların tahki i 
meselesi görüşüldü mü? 

silaha çağrılacak 
Londra, 5 (Ö.R) - "Deyli Telgraf,, gazetesinin Roma 

... _ı m·u·naka•a kabul etmez. ruınunurı 1· itilafından ayrı -
...... , nıuhadenet ı b" t hu-

Etrafında geçen hadiseleri doğ- kt Şahsı, ta ıa ı, 
d 

. l'yerek ve mıyaca ır. k d'ne :uah-
ru an dog~ ruya ınce ı ~ eziyetler;, en ı Ed 

k t asa susı m . ·ı Sekizinci -
Jabrap çekenlerle sıksı em ~ dinamızrnı 1 e ·· 
gelerek benligı· 'ni koruma.ga sus . . Avrupamızın gu· 

d b vard ıbtıyar l 'an bir siya-
;alışmıştır. Nasıl olur a ıze r·. e teme O• d 

? ven ıgın ' l - nı teınin e e· 
Jevimli görünmez· . . . sanm devaın.ı ıgı 

Herkes emindir ki sekız.ıncı 
d a cektir. ss A:N° 

~dvard arsıulusal sahne e v ~ Fıançois de rr.EC 

Havasın siyasi aytarına göre Türkiye 
şimdilik emsal yaratmanın muvafık 
olmıyacağı k'!?!.~~!:'dadır 

muhabirinin bildirdiğine göre büyük Faşist kurulu Uluslar 
sosyetesi petrol ambargosunu tatbik kararını verirse 1901 den 
1908 smıfına kadar sekiz sınıfı silah a'ltına almağa karar 
vermiştir. Bu seferberlik hemen tatbik edilecek ve o vakıt, 
ordunun idaresini ele almak üzere mareşal Badoğlio ltalyaya 
çağırılacaktır. Şimal hududunun takviyesi için yeni bir alp 
f ırl{ası teşkiline karar verilmiştir. 

TAYYARE 
•ilesini iyi yapacak ~~i~ı •41 Şili' de 
Sovyetl D hili karışıklık var 
A 1 1 a (Ö R) _ De· 

fSlll US3 Santiya~u .. 
1
5 . u~urni grev 

. 4 (A.A) - Başbakan sını goruşup görüşmedikleri 
Paras, J T belli değildir. Ancak öyle zan-

Elandeo, dün akşan Cnlgı kı~ 
büyük ..,ıçisi Sir George ar ı nediliyor ki, Türkiye Avrupada 
kabul ederek Romanya ve Bul· diğer bazı mıntakaların tekrar 
_ar kraUar1 ve Titulesko, A- askerleştirilmesi meselesinin ya· 

SINEMASI TELEFON 3151 

y ARIN 7 şubat cuma giinünden itibaren musiki da
hisi Franz Schubcrt'in büyük aşkını mu

savver olan senenin şaheseri. 

•• b J • ıniryolları •.ş~ı ~.rküıneti vaziyete m unase et erı yaptılar. Şilıkhu kundakçılığa 
S t· k koyma ve f k . 

Roma 5 ( Ö. R ) - ov ye . arş~ lmak için üç sını .. as ekrı 
· erkezı manı o d Bugun e -

ler birliği hüki'ımeb, rn l 'Jel silah altına al ı. arak ek-
Romada bulunan beyne mı nıekçiler de grev yap 
t · .. ·· e iştirak et- k ... adılar. arım enstıtusun mek çı arr.u ........ • ........ . ··········--. . . .... ······· . . . nııştır. • .................... :.• k filim ıncısı 

.......................... . . en yukse 9'7':L'Apz:;a 

-

936 senesın~/X.1'7/27//./.~ S 
'(7/,L/1"///$. "'V"' ,A.L 

sc::> N" . KaıniHa Horn ve 
lvan Petrovıç - dk k·ınse Jcalmıyaa 

tutulına 1 1 
............ T 

lzmirde •heyecanına -.:::> z,A...ı. ~ 
~enı TA~k 
.ı . d ilk defa oJara 

Izuıır ~ALE sınernasmda 

:asla yaptığı konuşmaların. n~· kında ortaya çıkabileceği bir 
ticelerinden naberdar etmıştır. sırada boğazlara emsal yarat-

. ~ manm muvafık olmıyacagı ka-Havas ajansının sıyası mu-
ı kt lan naatındadır. h b' · göre yapıma a 0 

mau··zıarkıne:eler başlıca kollektif. ROMANYA KRALINI 
l ZIYARET · t" kurulması mese esı 

emnıye m . 
üzerinde cereyan etrnektedır. 
F dtşbakam Fl:rnden. 
ransız . 

Tevfik Rüştü Aras'la Akden~z: 
de karşılıklı yardım meselesım 
ve Bulgaristanın balkan antan
boa kabulü ihtimalini de ted-

kik etmiştir. 
Bo~xlann tahkimi muele-

Paris 4 ( A.A )- Romanya 
Kralı Karo!, bugün öğleden 
sonra sıra ile, Mareşal Petain, 
Yugoslav elçisi Puriç, Yunan 
elçisi Politis ve Türkiye hari· 
ciye vekili Tevfik Rüştü Aras 
ve Türkiye Büyük elçisi Su&dı 
kabul ctmistir. 

SCHUBERTIN AŞKI 
Arsıulusal şöhreti haiz tenor RiCHARD TAUBER ta

rafından temsil edilen ve Şubert'in ilahi nağmelerile süsle
nen büyiik bir aşk hikayesi. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
AYRICA : FOX " Türkçe sözlü dünya haberleri , 

Mikimavz " karikatür komik ,, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir haftadanberi muvaffakıyetle devam eden ve her 
gören tarafından beğenilen 

S.A.A.1 >ET 
BUGÜN son defa olarak 
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PARDAYANLAR Adisababa yolu ve 
-•- sosyalizm yolu YAZAN ı •ıel z.w-.. 

Navar kraliçesi farkına vardı Grazyani 60 bin askeriyle mi 
neyin farkına vardı deli mi oldun 

_=:;-.. ....._ ........ ~ ... ıc:.::~ ...... .•. Adisabaliayı zaptetmeği kunıyor ? .. 
- ~ .. eaclifeli ela- mak için mitebellimaae ıea- Bu çok hayali bir İlltİr. Hakikat şudur ki ffaL.-..istan 

,.,. • ? o. ... d•leadm. lwli: -r ~ 
a-- ıelib bem.le 1m1...-- - eu tarak .... ne kadar macerası faşizmi bir çöküntüye maruz bulunduruyor 
cl.imclaa doia71 .........._ •· yalapcak. Bir taç gibi baflllda 
aa ulatbm. Ha1di ..... biru. pmlclayacak. Sell bua ae La Replblik ,...tee ilde I 
••ııl-, dllt: t..ı.. dl -- kadar 11,.bna kızma. Pi1er Domiaik ,..'°' ı 
ı.da ~. Yallm.... Aüellerillioiafturuyor bo1· Habeıwerw ıitJid• tela-
llPD'• waıcW. Se••• Pli laif - ltlkl7onla. like6 bW. tekil ...,..... Deaek. 
Wr ..,- ......... ...... Kateria iH iadirdiji dar- llakaHe harbe ....,....... ysl 
.. S... lllflk Wr W.. Ye- \eiain ajlrlajl ile sewiaiıor, askerleri ııe..- bb&aclaa 
-~-p.ı Kral H"m .... lama· Ye laza tetldae tahta1ordu. • • yakın ltat,aa akeriala 
.U. ..... ık iltiror. A...,.r- Tarağı elille alarak panldatar- hayabaa malolmapar. Halllati 

tlelil mi?. O-.... J• k ima ....a __ 0 _.;. t . .-:L B. Baclorli,_.. UnDaJI harb· 
Wdlll M • •z alacak,.a...p. en ,,... _.... eYQll lara daha ziptle yerli lnta an 

p ...,. .elecek. ..... kbul'lr. e-•· .... 
l'ı&e• • ı'ır -..ı..1:1-... "'- IUI Aldl.. pldi. Kra- bize 25 zallitin 61d•~ •• 19 

_,_~.... .. ;- ,_ .... ,..111·• ..... 
.a... _.,,., reald• .,.... _. W JUal•.La.. mlcli-T..-i 
~..:-;..a- ı ... L-~= ._. m''l•ı n ••• -Bir -. ,..... ·-.r-· ••• ,,.._ - -- ucnaucr r Enell il lerin aisbetine dtk· 
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rülua ...... cllrtte .. 
- 1&1• icia N.. 'lii-il:.. .nk •"" IW lmllaUriak de-

t•liaı " il telclftea.;;: • ki: kadar ...... ,.... laalbaki ,.,. 
..a .... llaberler ıWermek - Kanıl ........ ı• gibi rablardu fazla ili var. ıca;
llllı• S.. laeqeJi bildifin 1-reket etti& Araba,. aly- Hin ,_ı 9* cllfen zabitl~r 
içia IMa .. ,.• lüft de ana INliwia ,. .... ..._ ..... mnc:at ... ..._.. aunmah? ,.ilde,..._,,.. Araba JunldL ... IJelrlıd" S..... 44 UWtİll bYf& dıfı 

K.s ~ ........ Kateriaia .... lliri ..... ........ 25 Nh•ı Wr ..Wt 
- Biri nlİ 1 lae..W,le, 1108. 1200 kadar 

••• 1 • * llt-iııe ele neferia 118 •- -1. ..... ..._ bua L--t ••" 8 ..u. - Ent unr baliç.-. -,- , ... _ ,.....,'!'"" 
- M_ ~:'iri ..W adwlarmdaa biri. 8eai a11p pi taMı.ia ettirir. Ba lwabı 

Vakbw pk ._ " laJ• ....._.,_......._Ara- Japukea ~e zabitleria nefer· 
aetl•, H•• Plecek· _.., ~ ,.. lere nazara ilci miali kayip 
81n!. Bir mt - bı • la hiklyeJi ulattun. Pro- •umit olclağaau kabal edir•· 
önibade ltir yol arabua •ıeca1rr hlıtll• olmak ietetlip.i iM- rn. 
-. K'nliter• ,-....,. im- .ı lawdai--. .. ...... Oktir, bta rabm bo~a 
-dar *'atle sldwkeia. Sk· leaiilaya kaçblwww .e,ledim. muar pr•; ._ada ~--
lerimi lJi clialel. S... ild Kraliçe Mm" kaW etti. Alt fail eaki bir HYqçtchr. Fraa~11 

tar.ı.. ....... : L 1 cephesindeki esiri arp rablil• 
..-. NriJIG!IW mil tül. - Krdçeaia aclam _. lan 11111 hab,..dadar. 
w Yencejia laedi1eleri iti- .. Mi 7 U. ıabmlar, bllli, b---
,. Wr Muketle bal- -r,--r 
PJ• ..... -.c .. M. ·- - A1e tilledi : Da alt aeai- muu tcayıpluım elıem.i rtıfli 
.. waia ~ oU .. C9Y4'P, Yertli.: .... fi it!Yk~ 
•necek afak Wr hedi..-ı- ~~ '!!'~ .-. Ojreaeme- ltaiyanfar, Ha~ teri ·t-

,- • ....-.1. "~ Aa.1!M9! bizden mıı oldukl•11tll ~otl4~ .P~-
dir. Bm.. .... ~ ı.iııiw ~ ......._.....__ ki kllL Fakat takib etmiyorlar. 
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itin etm N 
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ietedipa sibi Jalaa uycl....a.i· dayd-. Nawar kraliçetife ara- mif oMatuna bildiriyor. Y aliaaz 
lnia. Eldi•ealere pliace: yel- lllZlll iyi oJdaiua ljTeaclim on bin mi ? Ya Habeı karma· 
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nltlaatla: .J....I •• •eriıldedir llİ, Lıııı.r.a-
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Harp gemil 
Kmblanka, 5 (Ô.R) 
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ta ..... ,. ıeldiler. 10 
kadar barada kalwaklı 

CAWlttank, S (0.R 
....... Loadc.ve 
kaatalilrleri bizmetleriDl 



Roma, S (0.R, - Son ltal· 
Yan tebliğinde bahsı geçen 
hareketler V'e Muyeocli kö1il· 
nün itgaU hakkında Komada 
ıu izahat verilmektedir: 

Maıyendi k6,U ilk defa ola· 
rak 22 son tetrinde bir yerH 
ltalyan kolu tarafmdaa itra! 
edilmişti. Bu bareketia gaye'! 
Magaro iizeriaden Caba nehri 
ilzerindeki ltalyan mevzilerine 
doğru sarkmakta olan Habet 
tehdidini bertaraf etmekti. 
Yerli ltalyan kolu sık or
lllanhklar içinde iki gece 
yürüytışten sonra Habeşle
re hücum etmiş ve tayyare· 
lerin de yardımile onları mağ· 
lup ettikten sonra yioe hareket 

noktasına dönmiiştil. 
iT AL YAN KIT ALARININ 
CEKILISI 

son safhada 
Henüz tehlike geçirecek 
bir derekeye düşmedi 
B. Venizelos siyasal alandan çekildi

ğini bir daha tekrar ediyor 

Ü{ tıp k t 
/talvan hatıarNda ras_tlantJll derek 1 tar. Aoıte farkası h~e ·~ es· 
ve burasını tekrar lfgal ~-..:-ti- oaıında temaJO~ dtm~ilc· 
oraya bir garnisOll yerlct-- Eritre cephellD • 
fer. Buraı1111n tekrar ltal1a: cek bir fef yok~~ERLERININ 
tarafından iıgali ba b6lg . iT AL YAN A MANEViYATI 
HabOfleria mukaYeaaet kuvveti 
kalmadtfiDI ltir ken'• clalıa BERLfN, ~ (~-~) - Almdi-!1 d" • tibNıat claıresmın aytan -
teyit etmekt~U RESMIC ter ecnebi gazetecilerle bir-

US NUM TEBLIÔ tikte ziyaret ettiği .~.akalle 

Ô 1 
IS 

88
• cepheaindea göoderdıgı tel-

Roma. 5 ( .R) ::: ırafta ltalyan askerinin ~ane-
marah resmii te6Jig. 1 viyatını yOkıek gasterdıkten 

Somali cephesinde geoera SODr~ ,ualan ilave ediyor: 
Graıiaai kıtalan Ue~ Seıtbrya "Hareketlerin bir duraklaıM 
ileri hareketine yeaıdeo ~: devresi geçirmesinin ıebebi, 
lamıflardır. Bir kol Lus.elinı iaşe ve malzeme merkezleriyle 
k" ii e hücumla burasını ışgal münakalib temin için yeni yol-

oy. ~ · l(ol buradaki hububat )ar yapılmaıından ileri gelmek· 
d~~s:~u zaptetmiştir. tedir. ltalyan kıtalarıoın zap-

:;. ... bir kol mukavemet •ettikleri bütün noktalar tab· 
ıger ğe yelten dikten soora kim edilmiıtir. Ahali inkıyad 

gös~ermek ... a mecbur edi· göstermektedir. bünunla bera· 
zayıatla açmag . k ı k kovmak · H b kıtasına tesa· anı hare et ere artı ı-
Jeo bır a eş . 1 üzere yerliler daimi bir 11esa· 

. i tir. DÜflllan esar er, • dacbrlar· .. 

900 
Yaralı ltalyaya 

döndü 
Portaid, S (0.R) - (Gra

irsta) hastane gemiıile ( 900 ) 
basta ve yaralı ltalyaya dotru 
kanalclaa ıeçmiftir. 

8 . Ve11izelos 
Atina, S (Ô.R) - Liberal GENERAL DMESTIHASIN 

" Neoı Koamoı " gazetesinin BEYANATI 
Paria aylan, Yunanistan itleri Atina, S (Ô.R) - Atiaaclaki 
~~kında B. 'fenızeloıun fik. ikinci farka kumandam general 
noı 6frenmek ıatemiftir. Giritli Demeltilau fa beranatta ba-
dC:Vl~t adamı fU cevaba Yer- lunmuttur : 
mııttr : ·o d ela h " . . r u kanuaa aylan a· 

- Yuna:ı aşlerı hakkında reketler hakkında çıkanlaa 
matbuat vasıtaaiyle hiç bir ae- haberlerin eaua& masallar ol-
beple biç bir beyanatta bulu· duğunu eylemekle ıll bakam 
namam, zira birçok defalar general Papagoı hakikahn ti 
söylediğim gibi faal siyasadan keacliaini ifade etmiftir. Tama· 
çekilmi!J bulunuyorum... mile aakeri itlerine ga,,.etlerini 

. ÇALDARISIN TEBLlt.I haaretmit olan zabitler, taııya-
Aıiu S ( O. R ) - Halk bilecekleri aiyasal kanaatler ne 

partisi baıkanı B. Çaldaris ta· olursa olsun, kral tarafından 
rafından neşredilen bir tebliğ· siyasal meseleye verilecek 
~e, ı~n ıeçimde anti Venize· herbanfi bir bal şekline baı 
üdena serek topladıkları rey, eğmefe karar ıreımlflerclir. 
!'~re~ ka~ndıkları. saylavlar ORDUDAN ÇIKARıf.AN 
ıtibanle eskı cumhunyetçi par· SOBA YLAR 
tilerden. !azla o_ldu~larını ve "Gerçi askeriğ mestle, yani 
bu~un ıçın kabıneyı yapmak 1 Mart isyanı dolayııile ordu-
vaz!fesinin bu partiler birliğine dan uzaklqhnlmıı olan bazı 
verılmesi lüzumunu kaydet· ıübaylarm yeniden kadroya 
mek.tedir. abnması ordunun bliyllk bir 

L~be~al partisi çevrenleri ise kısmında heyecan uyandırmak· 
p~eno ayn ayn ıeçime gir· tadır. D6ş6ncesiz hareket 
~ıt.~lmalan buebile böyle bir eden gayn mes'ul bazı unsar-
bır~gıa babı konusu olamaya· lann ba heyecanı şiddetle 
c~gıaı ve ea çok saylavı olan ifade etmelerin• de ihtimal 
Liberal partisinin kabinayı yap· Yardır Bananl• beraber yi· 
maıındaa batka çakar yol ol· ne bir haki kattır ki uk · i mac:bğma bidirmekteclirler. meıeJe berinde de, kmm. e;:._ 

MET AKSASIN SÖZLERi rafmdan olursa olıan, ne ırakıt 
Faala olarak B. Çaldariıin oluna olsun gösterilecek mu· 

Anti Venizelistler aruında say· halefet temayüllerine rağmen 

~İl h&r fikirliler partiai baş· ·ordu bülünlfiı!iyle bu meıeled; 
aın B: . ~etaksaı kendi.sinin de kralın karar ve arzusuna 

ve partıunın böyle bir birliğe itaat azmindedir. 
aokalm 'b' ·ı • • • Uf gı ı göıten mesi "Ordunun harekete geç.erek 
·~~ kims~ye aalabiyet vermedi· müdahale edebileceği bir tek 
gw Ye •JUUınm ancak lua!- ihtimal vardır: Tabbtl tehlikeye 
~ temellepleaini iatibdaf d6p1eai ihtimali, bununla bera-
ettifW, laalbuki kralhjm Ya- ber blyle bir halin bugftn me•· 
_....., iki haaım raruba cud olmadığı ıanılabilir 
aynlm&Madaa bir fayda r&re- B.SOFOLISIN T AVSİYESI 
miyecetini ve zaruri olank Atina S ( Ô.R ) - Ubenl 
ergeç bunJann aruında ezile· partilİ batkanı 8. Sofun., bq-
cepi bildirmiftir. bakan B. Demirciae aaylavlar 

Banan için, ıiyaıuına aadık oda11nm toplanmağa çağınlma· 
kalan hllr fikirliler partisi, sının tacilini tavsiye t:bnİftlı 
fırkalar ara1U1cla~. pab yç- Oda. başkanının se~-: 
mak tetebbOalennın dıpnda hangı parti namzedinin kazana· 
kalmak niyetindedir. • cağı g&rlilecek ve bu da ea 

Aakerl meaeleye gelince, B. kuvvetli parti • han • . ol-
Metakau ordudan çıkarılan- cfug" 0 h kk daua • b.P.

1 

la 
· k a ın a eyı ar ifanıt 

rın yıae adroya ahnma11 tetkil d k k .-L- kab• 
el 

• • d e ere r&1111 1De 
meı eauun cevcu olmadığı buhranını halletmesini kolaylq-
kaaaatıadacbr. bracakbr. 

Amerika 
Deniz kuvvetleri 

Vaıington, S ( Ô.R) - Se
uto deniz komiıyonu başkanı 
Senato-Kampbel Amenka de
niz ~unetlerioin a~tmlmuı için 
6 mılyar dolar venlmeıini tek· 
lif .tmeldeclir. 

ltalyan müdafaa 
Kurulu 

Roma, S (Ô.R) - ltalyaa 
yllksek m8dafaa kurulu B. Mu .. 
solininin başkanlığında 18 i 
devresinin ilk celsesini ya 

mııbr. 
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Petrol ambargosu 
Italya k;~·df ii~ .... 70ö~ö·öö ... ;~;iı petrol 

mübayaa edecektir 

Müslümanların 13 Anası 
• 

slam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 
Bölem sayısı: 29 Yazan : Tokdil 

Şimdi sen! Bu işten kimseye bir şey sezdirmeden Kuba 
halkını silahlandır, meçhul bir gazaya gideceklermiş 
gibi hazırlandır, uzun zaman yetecek erzaklarını al .. 

Ambargo komitesi, Italyanın gizli petrol angajman
ları yaptığını tespit etmiştir 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cenevre, 5 (Ö. R) - Petrol Petrol ambargosu tatbik edi- vali, ltalyan donanmasının ibti-

Diye insanhk şuurunu veren 
Muhammedin icraatını kırmak, 
Bedirdeki muvaffekiyetini kör
letere k onu perişan etmek 

J isteyen mekkelilerin bu son 
kalkışlannı Abbas; Muham
aıede ,. Semerkant ,, dan ge
len ipek bir kağıt üzerinde 
anlatmıştı: 

- Şimdi sen! Bu işten kim
seye bir şey sezdirmeden 
"Kuba,, halkını silahlandır, 
meçhul bir barba, bir gazaya 
gidecekler gibi hazırlandır. Uzun 
zaman yetecek erzaklarını al.. 

- Naam ya seyyidif 
- Benim sana gönderece· 

ğim bir sai kısaca .. Vadek " 
kelimesini sarfeder etmez bir 
an bile fevt etmeden Medineye 
bütün kuvvetinle ve bütün hı
zınla yetiş! 

- Bu tedarike şimdi başlar 
ve emrini derhal yerine geti
ririm .. 

Muhammed tatlı bir tebes:. 
sümle Sidın alnından öptü, 
elini sıktı. 

- Eğer size Sudeyi bırakır
sam buna ihtimam edin. 

- Karımı, evlatlarımı, akra· 
bamı ve bütün "'Kuba,,yı onun 
emrine veririm. 

- Allah senden razı olsun, 
haydi kardeşim! Ben yarın sa-

bahleyin Medineye gidiyorum. 
Sen de müteyakkız ol! 

. . . 
. . . . . . . . • 

- Sudel Bir mecburiyetle 
yarın Medineye gidiyorum, sen 
burada rahatını al! Şu temiz 
havanın içinde sıbhatım yerine 
getirirsin! 

- Sonu Vaı-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Marsilya cinayeti dava-

ambargosu hakkında tetkik- lirse ltalya Milletler Cemiye- yacını karşılamak üzere 250 
lerde bulunan askomitenin ça- tinden çekilecektir. Bununla bin varil gaz möbayeası için 
lışmaları devam etmektedir. beraber Roma hükümeti, pet- petrol kumpanyalarma teklif" 
Böylece eksperler komitesi rol ambargosunun tatbikini bir ler yapmışbr. Bu tekliflere 
hafta sonuna kadar raporunu husumet eseri suretinde değil, nazaran ltalya satın alacağı 
verebilecektir. gayri dostane bir hareket sa- t l ' . ade-

Bu rapor tamamile teknik yacaktır. pe kro ~n ~ardasını '!,edş~n Zi 
1 

bir mahiyette olacak ve lta1- GAZ GEMiLERi KiRALANDI me myvetın e degd 11
' ld r 

11 yanın petrol ve petroldan çı· "Nevyo~k, 5 
0

(Ô.R) - !ta)ya ltalyanın geçi~ekte 0 • uğ e 
kan maddeler mevcudunu, gizli hukümeti Meksika 1. örfezınden mali buhran peşınen tediyey 
yoldan yapılan ithalitan ne petrol taşımak üzere on t1ç imkio bırakmamaktadır. 

ti . t'f d d b'l .. . • gaz gemisi kiralamıştır. Bu BATUMDAN GAZ MI sure e ıs ı a e e e ı ecegını . .. k " . 
ve petrol yerine diğer madde- petrollar büyu trostlere dabıl YÜKLENECEK? 
)eri ikame imkanlarını g3ste· olmıyan husu~i kum~anya~ar Bunu~la beraber JtaJyanıll 
recektir. Komite ayni suretle tb~a!ıkndakn venlmektedlır.I Zıra satın aldığı petrollar için ver: 
it J k" .. k ki uyu umpanyalar ta yamn digv i para, cihan piyasasındaki 8 yanın omur .. ayna arı~ı normal mübayeat miktarından 
ve stoklarını da gosterecektır. fazlasını vermekten istinkif petrol fiatmın fevkindedir. 
ITAtY A ULUSLAR CEMJYE- ediyorlar. Nevyork petrol tacirleri, dört 
TiNDEN ÇEKiLECEK. PETROL KUMPANYALA- büyük gaz vapurunun Batuoı~ 

Roma, (Ö.R) - Havas ay- RIN A. TEKLiF Y APJLDI dan 450,000 varil gaz nalıb 

.. Sevgili yeğenim,, diye baş
lıyan mektup; Kureyşin daha 
doğrusu Mekkelilerin Kızıl de
niz sahilinde yaşayan bedevi 
•Ehabiş,, ve ,. Kenane ,, kabi
lelerini de kendilerine uydura
rak üç bin kişilik bir ordu 
kuvvetile Medineye doğru yü· 
rüdi?klerini, silahlan, erzaklan 
çok olduğunu ve Muhammedin 
bir an evvel, onlar Medine ya
kınlarına gelmeden evvel ha-

nrlanmasını bildiriyordu. .I d •• d d d•ıd• 
Hasta Sudenin baş ucunda 1SJfia 00 e evam e J } 

tarı bildiriyor: Vaşington ltalyan ataıana· için kiraJandığım yazıyorlar. 

Senatör Borah Prens Pol oturan bedenen ve ruban dinç 
Muhammed bunu temkin ve 
Yakarla okudu, boynunun şah 
~amarları kabarmıştı, gözle· 
rinde şiddetli bir ateş doğmuş 
ye birdenbire heyecana kapıl
mak isterken, Sudenin, kendi-
Iİnİ takip eden gözlerine gözü 
ilişince derhal kendi.ini top· 
Jamışb: 

- Ne var ruhum \bölme, 
k6tü birşey mi okuyorsun? 

Diyen hasta kansının alnına 
elini götürüp tebessüm ederek: 

- Hayır, Sude! merak et
me.. Meraklı bir haber değil, 
ıonu iyi olacak birtey oku
yorum .. 

- Muhammed, eğil senin 
ıözlerinden öpeyim, ben •.rtık 
iyi olamıyacağımı anlıyorum. 
Sana Allah yüksek ihsanlarını 
esirgemesin .. 

Muhammed Sudeye eğildi, 
tath ve çok hazin buseler teati 
ettiler.. Sude kendisini tuta
~adı, hazin, merakı. bir ağ
lama gözlerinden ılık yaşlar 
akıtıyordu. Muhammed, zaten 
Çok heyecanlı idi. Kendini zapt
e_demez oJdu. Coşkun . bir halle 
gözlerinde~ da~~lar saldı. 

- Sen rahat ol Sudel Sen 
Jıüsterib ol! Allah sana cennet
Jer vadediyor. Ben de mukad
d_es v~z.ife~i ye~ine getirir, sana 
yeti_şirjm. 

~ . . . . . . . 
Muhammed "Kuba., nıo reisi . . . . 

"Sad bini ebi Rabiau mu ya-
runa koştu, onUr evinin yakı
nında vakalıyan Muhammed 
kolundan tu~arak çekti: 

- Sana gizli bir sözüm var. 
- ~ll!ret!. Eve gidelim, ora-

~~ konuşahm. 
- . Göt~r beni, ve önı: düş! 
Sid P4upammedin emriyle 

o~un önünde yürüyerek evine 
kadar geldi. Ve yatak odasına 
Muhammedi aldı. Muhammed 
etrafa bakındıktan sonra: 

- Bizi dinliyen kimse olmaz 
değil mi? 

- Hayır ya Muhammed!Her 
tarafı kapalı bir oda içindeyiz .. 
Allahtan, Resulden ve benden 
başka kimse yok .. 

- Dinle şimdi.. Ben Mek· 
keden bir mektub aldım. Bu 
mektupta Kureyşin bize karşı 
ayaklandıklarını ve Bahrı Ah
mer kenarında yaşıyan k abile
leri de yanlarma alıp Medineye 
doğru yürüdüklerini okudum. 
Ben Medineden u2aktayım, 
sahabem Medinede.. Hakkın 
tecellisine bakın ki mektub 
burada geldi ki senin de bi
zimle bir hazırlanmaklağın için .. 

- Emret! 

Paris, 5 (Ö.R) ._ Bu sabah. Yugoslav kralı Aleksandr ile 
Fransız dış hakanı B. Bartu'ya suikasd yapmakla suçlu olanların 
muhakelerine devam edildi. . 

Mahkeme sa!onu içinde ve ~ış kısmında zabıtaca sıkı te . tibat 

••••• 
Gelecek intihabatta Amerika cumur Gumur başkanile 

alınmışb. Saat t~m dokuzda suçlular mahkeme huzuruna 
getiriJdiler. 

başkanlığına namzetliğini koyacak görüşecek 
Paris, 5 (Ô.R) - Yugoslaf 

Kral Naibi Prens Pol buırü0 

Elize sarayında Cumur başkaoı 
B. Lebrüo'ü ziyaret edere1' 

Suçlulardan İvan Reich :ıayıflamışh. Çehresindeki sarılık bunu 
belli ediyordu. Bununla beraber bütün suçlular temiz ve dikkatli 
giyinmişlerdi. Hepsinin saçları muntazam taranmışh. Yüzlerce 
gazeteci mahkemeyi takib ediyordu. 

Başkatib itbamnameyi okudu. Bir saat kırk beş dakika bu 
suretle geçti. Saat 10,45 de filen muhakeme başladı. · 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i. 

B. Faşist kongresinde · 
Son hadde · kadar savaşta devam için 

öneınli kararlar ahnınıştır 
-'--~---..-•-· - .. p 

- Baştarafı 1 nd say/ad11 - !atlarına bağlı bulunan gençlik 
gömlekliler f1rkasımn kuman- organizasyonlarının genel kur· 
dasını alacak olan parti genel may emrine ve kontroluna bağ-
ıt-kreteriyle şarkiğ Afrikada Janmasını teklif edecektir. On 
bir hava filosuna girecek olan 
eski genel sekreter B. Farinati 
de Ducenin tebriklerini kazan

bir yaşından otuz iki yaşına 
kadar eli silah tutan her 
faşist bu yeni kurumda vazife mışlardır. 

Roma 5 (Ö.R)- Kont Ciano alacak, silah kullanmasını öğ-

Vaşington, 5 (Ö.R) - Se· ı 
natör Borah gelecek cumur 
başkanı seçiminde Cumhuriyet· 
çi1erin namzedi olarak namzet
liğini koyacağanı bildirmiştir. 
Amerikada Cumur başkanı ıe
çimi önümüzdeki Son Teşrinde 
yapılacaktır. 

Nevyork, 5 (Ö.R)-Nevyork 
Nev-Jersey, Pensilvania ve 
Cincinaü Devletlerine mensup 
500,000 işçi 7 Şubat saat 14 
ten itibaren grev yapacaklar-

dır. işçilerle patronlar .arasın.: 

deki müzakereler akim kalmış· 

br.Cuma günü işsizler grevinin 

umumi bir şekil ahp almıyaca
ğına karar verilecektir, 

Nevyork, 5 (Ô.R) - Hazine 
idaresi bugün Fransaya üç 
milyon ve Holandaya 1,129 
bin dolarlık albn ihracına ruh-

sat vermiştir. Son 48 saat 

içinde çıkan altın miktarı 15 
milyon doları bulmuştur. 

•*···········································~·············· ••••••••••••••••••.•••••... 

lngiliz - Mısır · görüşmeleri 
••--•-ıtr 

Mısırlılar, lngiliz askeri 
işgalinin ilS!'asını istiyor 7 şubatta şarki Afrikaya gide- renecek ve icabında 24 saat 

kt. B d zarfında seferber bir hale ge- • -·-· • 
ce ır. asın ve propegan a Kahire, 5 (Ö.R) - lstefani Mısır arasında yeni başlıyacak 
bakanı olan kont Ciano muha· tirilebilecektir. ltalya bu su-
samat daha başlamadan gö- retle dört milyonluk bir cephe Ajansı bildiriyor: olan görüşmel~rde btiyftk Bri-
nüllü yazslmış ve ilk kanunda gerisi kuvveti hazırol vaziyette Deyli Telgraf gazetesinin Mı- tanyayı dıt bakanlık ve ordu 
bir ameliyat görmek üzere bulunduracaldır. sırıda Jngiliz askeri işgalinin bakanlığı danıımanlariyle lngi· 
jt ... Jyaya do-nmüştü. Partinin devam ettirilmesi hakkındaki . d .. Faşist kongresinde görüşü- k 1 b d dd 1. k' )iz yüksek komisenn en müte-
şimdiki genel sekreteri Ochille len olan önemli konulardan ma a esi ura a şi et ı a ıs· şekki! bir heyet temsil ede· 
Starace ile eski genel sekreteri ler uyandırdı. cektir. 

biri de ltalyanın Akdenizdaki Elb ı v El k dd 
de onunla birlikte hareket ede- e ag, mu a em gaze- Kahire,5 (Ô.R) - Hükiime-

deniz silahlanmasına '/ .000,000 t ı · ı ·1· • lin' · d ceklerdir. Her üçü büyük faşist e erı ngı ız ışga ınm evamı 7 p 
sterlin tahsisat istemesi mese- · · ı tin 1CJ36 • 3 bötçesi ortıaitte 

kurulu üyesidirler. ltalyan tehdidinin nebcesı o - k b' k k k 
ı ·d· j ocaman ır uça urağı u-

Roma, 5 (Ö.R) - Müdafaa esı ar. mııdığım, ngilterenin öteden· ... u................... .................. rulmasını gözönünde bulundur-
komitesi dün bay Mussolininiri Kral Aleksandırın beri takip ettiği bir siyasetin maktadır. Bu maksatla 701000 
başkanlığında toplandı. devamından ibaret bulunduğu-

Mısır liralık bir kredi verile-
Roma, 5 (D.E)- Hükômet, katilleri nu iddia ediyorlar. 

Faşist kongresi huzuruna yeni Kahire, 5 ( Ö. R ) - Mısır cektir. Biri lskenderiye, diğeri 
Dahmorah yakınında hDyük 
diğer iki tayyare kurağı yapı
lacaktır. 

bir süel teşkilat projesile çık- Paris 5 (Ö.R)- Kral Alek· bük6ıneti, B. Eden tarafından 
mıştır. Arsıulusal durumun ne: sandmn katilleri olan üç usta- ·. Yerilen notaya cevabını yakın-
zaketin1 göz önünde tutan duçe ıinin muhakemesi Eks'de yeni- da verecektir. logiltere ile 
Faşistleri Ba. ve diğer teş~i- den başlamıştır. , 

ı•JIMIDLm+~ NAZARI DiKKATE 
TURAN Yag Fabrikalarının 
MarsiJya, çamaşır, mutbah sabunları 
Nefis zeytin yağları, kokosin, Turyağ 
Açık ve koyu renklerde bezir yağları 
PERLODENT diş macunu 
Verda, Rozınari, Bath, Fatma, Turan, Hurma tuvalet 

sabunları 

Şampuan, Baronya kremi, güzellik yağı 
Traş sabunu, Traş kremi 
T ursil, eğe tozu, politut ve saire 

Bilumum zengin çeşiUerini 

H 2 Pa. Pe. 5 - 12 (82 

Büyük Kardiçeli Han Omega 
Ticarethanesi ittisalindeki 

S. KALOMENI 
Tecim evinde bulursunuz. 

Telefon·: 275t 

görüşecektir. Prens Pol bug~P 
Kral Karol'la da ayrıca bır 
mülakatta bulunacaktır. 

Y ann (bugün) Belgrada ha
reketi muhtemeldir. 

imparatoriçe 
Zita Pariste 

Paris, 5 ( Ô.R ) - lmpara" 

toriçe Zita 'nın Parise geldiği 
doğru ise de Prens StehreP" 

berg ile görüştüğü hakkuıd• 
hiçbir haber yoktur. PreP11 

Otto da Paristtdir. 

Fransız 
Üniversitesindeki 

hadise 
Paris 5 (Ö.R) - Ünivers<te 

rektörü hukuk fakültesinde baŞ~ 
gösteren hadiseler hakkındaki 
raporunu kültür bakanı e. 
Renyeye verdi. Bakan bUtiiO 

kurların serbestçe devam ede" 
bilmesi için üniversite konse" 

yince ittifakla alınan tedbjrferi 
tetkik edecektir. Bugün hukuk 

fakültesi başkam 8. Aleksi ile 
görüştükten sonra kararın• 
verecektir. 

Meme) meselesi 
Londra. 5 ( A.A) - Ede11 

Avam kamarasında Meoıel 
hakkında sorulan bir suale ce" 
vap olarak, durumun iyileşti" 
ğini ve direktuvarm diyet 
meclisinin müzaheretine aıaı
har olduğunu bildirmiştir. 

, - • 1' 

BONO 
..... p ;n ... 

Mübadil bonosu, banka 
hisse senetleri ve bilumuı:n 
hazine tahvilatı Ergani, Si
vas dahili istikrazı satın aJar. 

Adres : Izmir Keınar 

aHı Hacı Hasan otelin" 
de 60 numarada Ca\'İ" 
de müracaat. 
TELEFON : 3909 

8-30 (107) S 7 Pa. Pe. S. 
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Haftalık piyasa durumu 

U .. · sasında gevşeklik vardır satış miktarı 
zum pıya 

0 
haftadan çok aşağıya düştü 

geçe · · · ı dkl ·· · · • :ıuk ihracatçıların yem sıparış a ma ı annı gosterıyor 
işlerdeki durgu d bir hafta evelki sa- 33,S kuruıtan eski satış kay- ı Geçen haftanın en son gü-

. • . Zahire 

1 

Bun. an kilde idi : diyle 4000 kilo zeytin yağı sa- nünde teıbit edilmiş olan fiat-
Şehnmn: Tıcaret ve . 936 taşlar ıse. şu '63s Sl 43 hşı olmuştu. Geçen senenin bu lara göre hafta içinde yine bir 

borsasıma 29 kinunu-;; ta· f>reae 1 "cı ba. 175 42 43 sıralarında borsada yağ üzeri~e ıoiktar düşkUnlilk olmuştur. 
tarihinden d6rt şuba.t olduğa .. " va. 000 53 42 43 sabş olmamışb. Düşküalfik miktannıo rakamla 
rihine kadar beşrebnlf 100 kaba ha. 810 53 Zeyt in yağınan son haftaya ifade~i için 28-1-936 ve 4-2-936 
horsa listelerine nadıara•pılallf Yekôn . bu sıraların- ait piyasa vaziyetinde geçen t "hl . 
hafta içinde borsa a !a "ktar Geçen sene~ n pamuk ~· haftaya nisbetle değişilrlik yok· ar1 enne aid fekirdeksiz 

1 l J • evı iDi ela L--ada yal'ua k y 1 • d ~ üzü~ fiatlarını acag· ıya derc-o an muame e enn 8 ' k n 119S'" • -iktar no ta- tur: a nız pıyasa an yapbğı- ., 
- en yu • ......... 8evı ve ... h "k . f edlyôruz: ve haftalık en qagı ve '""..... 1 "di · mız ta kı at nabcesinde ha ta 

fiyatleri apğıdald gibi toplan· suıdaal ~y..:. ı siz 50 53 i9inde piyasada az çok mua- Fiatler 
k d Prese CI 235 48 45 mele -olduğunu anladığımız 28-1-36 4-2-36 

:: ~a ·~·kta b,aftahk fiyab " " va. 8 53 53 halde borsa bültenlerinde buna No az çok az çok 
vı :uv.i eo az enaçok : ~ b:;., 84 49 SO dair bir işaret yoktur. Piyasa- ' 7 12.25 12.SO 12 12.25 

Buğday 4729 6.SO 4·2s 919 dan yaptığımız tahkU±abn 8 12.75 13.00 12.50 12.75 
Arpa 90 4,2S s''1l Ytk6P .. d borsada pamuk verdiği netice: filhakika • .,ytin 9 13.00 13.25 12.875 13.00 
Bakla 30 5,

50
02 5•75 ff~fta :...:r __..da g~ze yailarının bors~da sablmadığl 10 14 50 15.25 14.25 15.00 

Mısır darı 14S 5, .ı;so ifle" P de bir faali- ve piyasada yapılan .satışlann 11 17.00 18.00 16.75 17.75 
Akdan tte> :·rs 16 50 çarpacak ..:ere:de utıı mik.. da keıa borsaya ya~dırılmadığı 1934 seneıi ıub•bmn 4 üncü 
Suaa,.. 304 ~s:so 13:50 yet ~:ftalli miktan geç: manasını vermektedır i(i meıele gününde borsada Gzüm fiatleri 
Mercimek 

8 
8, tarı g. eç f" t·•erd .. de terakkt her hangi noktadan tetkik J 

A k 6 ıa ı ~ J şu suret e cereyan etmiıti: 
ra a • sO 1l 50 mem•t· kaydedilmiflir. edilirse eailSin bizim anladığı· Fiat 

Bµlgur 3 ll,, fi 1eıiae ted-tcrioin mübayeatta ı mız borsa mefhumuna aykarı 
, . Pamuk balJ. ~~ 41.. ' ihraca~ ev nmalan ve yerli bir harekettir. N6°· am çuk 

., harar 'lO 2 75 soğuk 1~n da mal Binaenaleyh palamut k11mın- 11.25 12.25 
Pa. çe 712017 ki 2,7S 650· dokdm& fa oda g6ster- da da işaretlediğimiz gibi dai- 1 12.SO 13.25 
Palamut 1406 ke 4SOOs 9'25 müba~~·.~·::~uk sabcıla- ma miistabsilin ~rarıra inkişaf 8 13.50 14.00 
incir 240 ç 7, 16• diklerı dh5cİ·~ r gibi olınuş eden bu halin ıanüne geçilme- 9 14.25 14.SO 
Çke. llzüm 99S 6•

75 
7',sq naı te~a d u~atlerde geri· lıdir. Aid olduğu makamların 10 15.00 16.00 

Sahife 7 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas No. Yeri Ne. su Ne•'i Depozitcı 

T. L 
207/3.4.5 Kokaryalı tramvay caddesi 831 

39 
14 

1681182 
104 

ahır 

dükkn 377 Osmaniye caddesi 
406 Karataş Hilal sokak ev 
11512 lkiçeşmelik caddesi dnkkln 
873/l Darağaç Paralı köprü depo 

629/3 
599 
354 
338 
669 
728/1 
c. 60/2 

Mukaddes mezar caddesi 
Karataş Orhaniye sokak 3 ev 
Bornova yıkık Minara 26128 ev 
Alsancak Mes'udiye cadd9 128/1 dlikklo 
Bayraklı Menemen caddesi Y.75.taj93 ev 
Gaziler, Bedava sokak 22 ev 
Alsancak ikinci Kordon 273 dildüın 
Manisa Devec.iyan M. 6 ,, 
saraçhane sokak 

C. 7111 Manisada Saray M. Binadan •Jfl 
bahçede iki oda 

SC 
35 

1 

1 
1 
1 
1 

c. 10 
c. 78 
c. 70 

Büyük Tubfjyeciler çarşısı 82 mağaza 2 

c. 71 
383 
401 

403 
404 
409 
654 
681 
747 

782 
'J.27 

228 

236 
303 

Manisada Hüsrev ağa M. 
Manisa Alaybey Hendek 
kfhve S. 
Mapisa Saray mablleai 

ev 
ey 

e• 
R~şadiye tramvay C. 983 e• 
Üçüncü Kar,taı Halil Rifat Y. 243 " 
paşa 

2 Karata, Mahmut Hayati S. Y. 213 .. 

" " .. 4 .. 
Karata, Duygu sokak Y. 6 .. 
Karataı Aunlllr .. E. 23 • 
lmariye ıkinci bOrç aokak Y 7 .. 
ikinci Süleymaniye Kimil 120 T ... 
paşa 

Üçüncü Karatq Yeni dayp S. 43 ., .. 
Hasan Hoca M. 0.1111aaiye Y. 33126 oda 
Sokağı 

Hasan Hoca M. Kara 091Dan 26/32 .. 
oğJu H. 
Hasan boca Mirikelim hanında 12132 " 

" "(ol bedC8teniServili Y. 55110. 
han üst bt 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

R!lza\u üzllm 60 , ~· 7,'JIJ ve bu yu~ e:kle berabel": piya· nazara dikkatlerini Hu noktaya 11 16.50 18.00 
· Sıyah ilıtlm 78 A' aeı.e g3r

1 
m dan geri kafıoıJ- celbini faideden hali görmüyo- Geçen ve son baftamo yu- /07 rpa aaya ma arzın . ruz. karıya işaretli fiatlerine göre, 

• mAmıfbr. k pİY,~ J • soa hafta içinde üıüm fiatle-

,, Hasan Hoca Yol bede.- 26128 • 
t nı Osmaniye kara ouaaaojla 
han1Pda 

Hafta içiBcle ~~ 1'::i Gerçi A.;:ie 'fi:ı~rimizd; OClr rinde hiınl olan ye11i dütkün-
retlediiim?. 90 çu4,2S kan1fta11 wal~n-: 81 

kMldik mevcut ise Borsada son haft~ için<le lük m-ktarı oo pa..-a raddesin-
mal olup kiloaWn •tipç içia bans bıT, de &atlerde giS· satıldığını yukarıda işaretledi- de4i_.. 30-l-936 da husule gc-
aablmba 1• .. :..e~ . de ,.an -3-d....-.. !'düşmelerin doğ- ğ\mi,z 240 çuva} focir paçal Jan bu tenezzülden başka hafta 
•a JU ı;? b~ •••el ayıll rüien te ıı_cı düşkün fiait· olup kilo.su 7,05 il~ 9,25 kuruı içinde fiatlerde değişiklik ol-
' Bundan ~ 4,S kuraftan rudan dogruya tafb bulu arasında satılmış~. Bundaa nıamıt ise de muamelitta fev-

neYiden yek" osu lalıt ve Oh ı le inal satmaJı• ı de ·ı : baş~a incir ~şi o1rnamıştır. kalide gevşeklik görülmüş ve 
50 ·çuval arpa ıa~;.!k kilosu er lann mevcu iyetin n 

1 
en He. 1 pfandıgı· na g,-re bu sene t "kt b ft 1 'b ki aJı o ... • nan 1 ktadır · sa ·~ ..,.,, sa ış mı arı geçen a a ara 

yan e r nı 150 çUYW 'arpa ıelcliii anlafl ma 936 k mevsim başından •j>n tarıbe nispetle çok aşağıya düşmüştür. 4
•
375 ka~detan lmafhl· Pamuk piyasası ~2 )-1-~ ~ J"7.i89 ı :Ay bidavetleri olmasına ra~-muamsle11 o -•-~- l;or· 41 kuruıd• ye 9 ~ç kadar borsada :?';ı, r. çuva . 

1 
l ıoo 

. Geçen sene g--ı-arpe· ~ olarak kapanmıştır. incir ve 17413 çuvt1l hurda ki men ıı er e görülmekte olan 

. sad& yerH •• ~ ae .... 11ca p ) mut ~emıuı 214962 çuval incir ı&atıl- durgubluk ihracatçıların yeni 
Jardan ,66 ~vAI arpa: 37?- 3 3 ..., ve .ge•İf milryuta siparif al-

. oloıuttu. u .. k ıaallan4 ._._: .... n • "uıde borsada .. tı1- mıştır. "h k '.J lnamış olduklan4a dtlit olarak 
• "uıur" H fta .,. mi Ge,.en sene bu tarı e auar .... 1 kt d" 

3,80, yerliler ıı~ ' .. a kanda işaretlediği ~ "' ioru me e "· 
aahlmııtı. . . sile ba• dıgını 1" tal palamutun ne••: 1934 ınahsu ünden satılmış .013

•
0 Bu ~üzd~n fiyatlarda bir az 

itlere per•ken~e I~ IDevlİ- 1406 ken ve fiatleri ber.veçbı mallar 1536&7 çıvah ıncar daba tenenül hasıl olacağı ib-
kılmakta .-e 

2
1J91. arı::ı ,wekild• ~:r ve 7506 çuvah 'hurda olmak tipı.ali mevcut olmakla beraber 

mine kadar lf"erm b '--etli ati : Fa. ü 161193 çuval olarak he- elde mevcut iıtok arın azlag· ı 
.1_ ~ •---•a .. u...... k zere · l · d h"li 
1119Yam edecvg• ....- ,. kental az ço 1 ıtb İncir lf en a ı bu noktadan endite edilme-
b t..A..-d N S 650 ıap anm . .. ulunmaıu• ır. B k) ev 1 

...... at 1188 47 sarfiyat için yapıldıgından müs- mesini intaç etmektedir. Şu sı-
8 8 T.....d. " 153 470 590 takar bir piyasa yoktur. Pera- ralarda işlerde mabslis bir gay-

L--•cla aablaa Kaba 3. " 6 450 450 1_ d ı"ılere münhasır o!an ri tabiilik görtılmektedir. Nor-Hafta ip.ele uııuıı- • et• " en ın 59 450 450 ILen e .
1 bakla miktan yakanda ı~val Rüfüı " 1.1\L. üb e'atta hakiki ne•• er GZe-• mal vaziyetin avdet edeceği ve 

ledig-imiz gibi y06ala2ıSz k30 .!...... Yeküa 1~ • ~--..la ınn·neafi~a:t tesbiti DJÜmkün ola· işlerin yakın zamanda yeniden 
5 u......-- h fta se DOPllV açılacağı ümid ec\ilmekte<!ir. 

olup kilosu , G-en Geçen a ı le y,~· -'-maktadır. I b" "d . eli k!-..1 •~ 
muamele görm6Jtilr.36 '""Yval palamut üzerine muame .... " •• •ııı n ısar ı areaı l . çe İruem:• 
hafta 4,625 kuruştan ç: ea pıJmaınııtı. daJd' Çekirdeksiz UZ Um siz mallardan 6 - 7,S kurut ara· 
mal sahtı yapılmdıı v

1
e ! çbır" Geren uıbn bu ııratar~od k"ı _,,1 • - aında fiyatlarla 139 çuval {J,75-

a Dl• "' ., a B ah• b1Ute01erıne g9- " ~ k t 60 • ~• .__ yılın bu ...-aların a Y f' tla sa· ıamut utaflan ise aıagı orsahaftav ı...:nc1e borsad• .,,";) urut an çuv.. raz~1U 
çuYal bakla S kurut ıa pa tu· , . n '901l' "'~ _.:1Lk • il _ ve 7 .. '1,S kuruıtaa 78 ~uval 
hlmıtb. . surette olmllf · 6.7' 390 450 he~ atı18n çrlkirue .:~z ild~~ da ~yah üzüm sabo almıştır. 

Bakla istoklarlA!~ wfı!:: Tırnak pata111at 2028 ~lS ''3oo ~iktarl~B- 41M'4a,.. g Fr ıgt B "'d 
kar11 ~bili ihti~~daa göa· ~pa : 67· l85 ·~to gı1·bi~ibr: Çuval ug ay 
ZUireca e9nafı cleb bakla ~ l10 310 an • 31 Yukanda hi.. kalemde gii•· 
terilen Wtek Y~ _.a,...,.Jmeler .. b ........ .,, • 29-1-9% 

161 
lerdiğimiz butday sabfJarı ne-

fiatlarıacla tedncı Y~ clir \li k ~ 1 •n " u vi, miktar ve fiyat noktum-
baG~~~~=yı:::;~ .r~: • e :~ut ·re~~;e;'U::a':~ n .. .. · · 2fı dan şu surette cereyan etmift.,.: 

iniş ve yeni mahs~D 11tiblle neki ook..Dhfl ·r olm;at 'ye 1 ~ ., 299 Nevi M.kan C. u Fi. ço" 
line kad• ltakla ıhracab .. · kuvvetle milePi ' elti ·we 3 " ... 193 Otak yumupk 1080 7.SO 7,75 
metgul evlerin. ~:.:~da tt ffıtlerde her ıtın' · Y_ ı ~ ·ı b1· 4 u " " " a 120 7 lS 7 7S 

ki IDID euu l 1 re aau 995 va e. , , . 
rünmiyece erı . ahmltia ku~etli ileri eme e 'V ekün . " sert 975 7 ,25 8 
mekte ise de yeaı ,:kan aç attar • BaDdaa bir hllfta eY•elkı sa- Mersin 400 7 7 
ele geçmelİ .... İ1 a müte- • p ~ut Ozerine yapılaa ...- k6nu ise 1388 çuval ola- Oiyarıbekir 9S 6,7S 6,75 

810 
298 
299 
300 
301 
601 
766 
975 
976 
229 

233 
234 
235 

" " .. .. 26-41 .. 
Buca belediye caddui S2 T. dllkkla 

" , , ı,. 54 .. .. 
,, " .. 56 .. " 
" " " S8" 

Bornova Kürt Ömer sokak Y .. 35 
" 

.. 
Ahmet ağa M. limoncular 11 .. .. 
Kasap RIZlr M. kuyumcular 41 • • 

" " .. 43,. • 
Huu Hoca M. Oiiiiaaiye S. Y. 49-47 mafaıa 
. T. 43 

., ,, ,, Y.4ST.41 .. 
" .. .. Y. 64 • ~ .. 
,. Yol bedestanı Y. 52-12 .. 

Selvili hanında 
393 Kuzuoğlu Şalvarlı hanında Y. 63-7-8 .. 

1 

1 
2 
1 

Mevkii ve numaraları yukarıde yaıılı gayri menkullerin: Bi 
aenelik kiralarının ihalesi 18-2-936 sah günü saat ONDA yapıl 
mak fizere artırmaya konulmuştur. 

btekli olanlar hizalarında yazalı pey akçelerini veznemize y 
tararak artırmasa na girebilirler. 6-15 305 (183) 

lzmir kiremit 
şirketi ndeıı; 

fabrikası T. A 

10 Mart 936 Salı günü saat 10 da şirket merkeıiode zirde 
nmameyi mtizakere ve intaç etmek üzere umumi heyetin Keneli 
ldi taplanhirnt yapması kararlaştmldı. Binaenaleyh şirket hiss 
darlarının malik olduklan hisse · ~enetlerini içtimadan bir baft 
t:vvel 'irket kasasına vernie1eri 'Ve duhuliye varakası almala 
içtima saahnda esaleten ve1a vekaleten hazır bulunmalan ri 
ve ilip oluP.ur. 

RUıNANE 
ı - Mediai id~re ve murakib Hporlarının okunması 
2 - Pilançonan teikiki ve "aballyfe meclisi idarenin ibrazı 
3 - Kazanan ne suretle ve ne vakıt verileceiiaia tarini 
4 - 932 ve 933 senelerinde fabrika hali intada olduğunda 

temettu verilmiyeo kuponlann iptali 
S - Meclisi idarenin yeniden seçilmeıi 
6 - Mütakip seçilmesi va ücretinin tayini 
7 - Fazla olan kuvvei muharrik en in sureti iıtimali 

meclisi idarenin teklifinin tetkiki 333 
ay kadar bar zaman ide a .. .. niinüoe bor- tıı ye l 
vekkif buJundupnfidatlan nne da aınelelkerind gutt"n~~m:diği glriil· rak buaplaamıt we geçen ya ın Birecik karufil !35 6;,50 6,SO E ) A k E b 
k 1 !.-&-.L "baki* • AY• ay e ı • . b tarihlerinde aatılall iiıUmler Can. ak.kale••.· 1724 7,125 7,125 m a ve ytam ankasından 
~ mlf ~va .. , ___ .__ler ola• Her ..... yeDI yeDI u ak b"t d 0 l d4elı cıf vad-1! 

gun geçtikçe yu~,..... ktaclır mekteclit. • J:rA pre 860 çuval olar tes ı c ı - aa J 1- ld "1 J 
cağı kat'iyetle uaaulm• D ~ yiikıehneler g~r&Jd& ... ne kay· ift" Yeknn_ 4~ stanu u a ' a atasarayda J~ vr 

Bakla mahsulihılin geçe.d ak lamat. iflerinın boru~ m B~ suretle 1935 seneai çe• Bugday faatlen .. balta • k • 
nelerden daha erken 

1 
r •• pad tt"riJmellle9İ ve alik~ _._L.:I h-.._& . içind.e bir ~ dllfklallk gla- p8 p858Jt ta SJtle S8tlltktır • hluJlin kemmı e 1 iJd k · m~· lrirdeklİı izim nıa suna• 0 ıı- termıf ve pıyaaya fazlaca mal 

;~;ıe~:ğik:~~~ noktalanada_n bil~ass~ -=b~ab~ı ye fiatlaraa· tihsaJ ve piyasada ıatqaaa bat· arı.edildijinden epiyce mua- .. Bankamızı~ malı olup lsta~bulda ~alatasarayda yirmi iki d .. 
diğer senelere faik otacar lenn pıJ . kalınası meınle· !andığı taıibten ~2-936 akşa- meleler olm'lfhu'. Buğday itleri k~~· ~üıte~~l Av~up;. pas.aıı namıyle maruf çarşı bedelinde 
kanaab hemen hemen umamıi' dan ~abe~~znoktasından mah· mana kadar borsada sablmıı tedricen normal halini iktisab bmncı taksıtı peşm ve gerı kaJan yedi taksiti yedi senede v 

"b"d" ket tıcare 1 alam t 0647 1 d k b" · t ö t k c tl t f · · k" ~· ı ır. Pamuk 
1 

b 1 nduğundan p u olan miktarı 49 çuva ve e e.ce ır vazaye g s erme - yU sure e amamı aızsız se ız müsavi taksitte ödenmek tartil 
zur u u u normal senelerde 4141 torbaya bal\ğ olmuştur. tedır: . . ve kapalı zarf usulü ile satılmak üzere artbrmaya konulmuştu 

Son hafta l
"çinde bors.adatlsa· soaldbuşg~aurıngı~bi .derhal bdaorsoadyaa 1934 senesi mahsullinden ~ar hububat ve ıebaır. fiat- ihalesi 26-2-1936 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat o 

k d Jerınde pyuı kayd bır hal dörtt A k d · d l' · · tıldığını bir kalemde ışare e· k ydettirilınesı hususun geçen yılın bu tarihine a ar olmayıb yalnız Turan yağ 1 tek ·111 .ara ab ı ~re m .. ec ısamız huzurunda yapılacaktır. 
diğimiz. muht.e!if ~amukJ~~d:ki v: borsamızın faaliyet gö~·ter- · e borsada 279220 çuval ve fabrikasının gaaterdiği müba- 5 e lı erm şu emıze muracaatla tafsilat ve bir lira mukabili 
vi ve fıyat ıtibarile apf · · k lüzumlu telik 1 et- 9

15
71 torba çekirdeksiz üztim yea harareti karşısında pamuk ~e şartnam·e· ala. rak _şartnamede yazılı hükümler dairesinde bed 

şekildedir : mesını pe l b t b b d 
Balye Ha. fiab mekteyiz. ptıldığı tesbit olunmuıtu. çekirdeği fiatlerinde geçen ın eş e .m nıs etm e "34,400,. lira depozito ve teklif me 

Nevi az çok Zeytinyağı Bundan iki üç hafta evvel haftaya nisbetle 10 santim ka- tuplarım nıhayet 22-2-1936 cumartesi günü saat on bire kad 
. 670 41 42 üzüm fiatlarında görülen ted- dar yükıelme olmuı ve kuv- tubemize vermeleri ve yahut 26·2-1936 tarihinde saat on d 

Prese 1 CJ ha. 63 41 42 Hafta zarfinda borsada zey- rici düşkünlükler J>u hafta da vetli satıılar da yapılmıştır. yetiştirilmek üzere posta ile -iadeli taahhiitJü. olarak Ank 

k•aba : h:· ~ 35 41 41 tin yağı üıerine nıuanı.ele koillma· devam etmi•tir. Abdi Sokullu genel direktörlüğümüze göndermeleri. it 11.lS 330 ( 
" " va: 000 13 41 41 mıstır. Gecen hafta ıse oıu .., 



SahHee 

Gümüş kupalı 

i Z Mi R 

TAVLA 
Şampiyonluğu müsabakası 

Alsancakta 

GÖKÇEN 
Kıraathanesinde başlıyor 

Hemen yazılınız 
Şubatın birinci gününden 

itibaren müracaatlar ka
l bul edilmiyecektir . . 
1 9 - 15 (81) H 3 

( 
{ 

' 

--------· lzmir Belediyesinden : 
- Metre murabbaı 200 ku-

ruştan üç yüz seksen sekize 
eUi metre murabbaı yedi yüz 
yetmiı yedi lira bedel• mubam
menle 68 sayılı adanın iki 
ıayılı arsası baş sekreterlikteki 
ıartname veçhile ve peşin pa
ra ile 18-2-936 salı günü saat 
onda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için elli 
dokuz liralık muvakkat temi
nat makbuzu veya Banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte komisyone gelinir. 

2-6-11-15 (159) 
Gerek lzmirde imal edilecek 

ve gerek hariçten gelecek ma
karna, şehriye ve sair hamur 
itlerinin 14-11-935 günlü Yeni 
Asır gazetesinde ilan edilen 
ve aşağıda tekrar yazılan ev-
safta yapılması mecburidir. 

Bu mecburiyete riayet etmi
yen amillerin bu malları istir
dad ile beraber lzmir urayı 
hududu dahilindeki amillerden 
1608 numaralı kanunun birinci 
maddesine dayanılarak elli li
raya kadar nisbi ceza alı rı a
caiJ ve üç günden on beş gü· 
ne kadar ticaret ve san'at 
ictasından menedileceği ve bu 
vasıflar haricindeki hamur iş
lerini satan ve depolarında 

bulunduranların mevcut hamur 
itleri müsadere edileceği ala
kadarlarca bilinsin. Bu hüküm
let ilanın ueşri tarihinden mu
teberdir. 

1 - Sert buğday irmiğile 
yapılacakbr. 

2 - Sarımtırak renkte, mü
tecanis manzarada, maktaı cam 
gibi olacak, bükülme ve par
maklar arasında tazyike mu
kavemet edecek. 

3 - Kokusu, lezzeti iyi ola
cak, acılık olmıyacak, küf ve 
kokusu tufeylat bulunmıyacak. 

4 - En az yirmi dakika 
pişirildiği vakıt çatlamıyacak 

ve dağılmıyacak, su içinde tar
tılmıyacak miktarda pek az 
un bırakmalıdır. 

5 - Su miktarı yüzde on 
ikiden aşağı olmamalıdır. 

6 - r miktarı biri11ci ne
v.ilerde v,ıu G.dan ikinci ne
vilerde 1 G.dan aşağı olma
malıdır. 

7 - Asiditesi asid sülfrik 
hesabile birinci nevilerde yüz
de O,OS G. ikinci nevilerde yüzde 
0,16 G. den fazla olmıyacak. 

8 - Glotenleri kolaylıkla 
ayrılabilmelidir. Manzarası mü

tecanis ve beyaz sarımtırak 

veya açık esmer olmalıdır. 

Kokusu iyi ve metin ve elas
tiki olmalıdır. Birinci nevilerde 
ayrılabilen gloten (kuru hesa· 
bile) yüzde on iki ve ikinci 
nevilerde ondan aşağı olmı
yacak. 

9 - Boyalar talimatına gö
re boyanabilir. Bu halde tali · 
mat mucibince (boyalıdır) şek· 
!inde belli olacak tarzda eti
ketine yazılması lazımdır.Boyalı 
olduğu halde ve etiketi olmı
yan veya etiketinde işaret 
edilmiyen makarnalar müsa· 
clere edilir. 

10 - Makarna ve diğer ha
mur işlerine muhafaza mad
deleri vesair madeni ve kim
yevi madde konulması yasaktır. 
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En beyaz dişler 
onl!n d işlerid'r, çiinkü sabah akşam 

RADVOLiN kuliaıııyor 

RADYOLIN 
"Tartr., dediğimiz kir tabakasını eriterek dişleri göz kamaş

tıracak kadar temizler ve parlatır. Mikropları ağzı yakmadan, 
diş etlerini tahriş etmeden öldürür. Diş eti hastalıklarına mani 
olur. Bütün bu meziyetlerinden başka fevka lade mütekasif oldu
ğundan iktisadidir. Fırçanın üzerine konacak ufacık bir parça 
ağzı ve dişleri temizlemeğe, nefesi tatlılaştırmağa kafi gelir. 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene piyasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 1 O kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşi t ye
mek baharlarımızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, lspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

.... "W' ~ ~Mi 

N estle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

Kars südü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalarını (Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayınız. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya
larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3i382 

ÇABUK 
RAHAT 

TRAS OLMAK 
İSTER SENİZ 

POKER-PL 

ALINiZ. 

' '\ - ,:.f" .. 
ı-. as -ı: ::s 
~ as 
lll .... 
GJ -as 
> ::s .... 
GJ 
> .. ... 
lllo 
as 
E as 
<.» 
ı:: 

2 
.t: 
•111 -::s 
E as ::s 

ı-. 

j 
ı:: -!:I 
~ 
(';! .,, 
as 
ı-. ::s 
~ 

N .. 
ı: -as 
>. 
GJ -.... ( 
~ 
>. ·--N ::s 
(.) 

::s 

En Güzel Renklerde 
~.ı/////LJ~.L//.LZZ/.7ff/7,,,c;/€L/ZZ/LL//////L//Z////LLJ 

En Güzel Kalitelerde 
CLLL./~..=/.LLX..r.fi////.Z//LL///LL/~L/LLLnV..////////LLJ 

En Ucuz Fiyatlarda 
Cillll.!r/-.':UA'""iln-P'~..!'~ıı::cı:cn•//////Zi!'I.//l 

Yeni kumaşları çıkarmakla yurddaşların geyim 
zevklerini tamamiJe tatmin ettiğine kanidir 

BAYANLAR VE BAYLAR için Tayyorluk, Pardesölük, Elbiselik, 
En yeni ve en zengin çeşitler geldi 

Her ölçü ve her renkten en cazip desenlerde mükemmel Isparta halıları 

BiRiNCi KORDON ÇOl AK ZADE Halı Limited şirketi vit-
. • rinlerinde teşhir edilmekte 

Toptan ve perakende satılmaktadır 
ct:z:XcLXT~Fn!i iiC ""V.c&i!7.Jif-Z:.tZa<JYJY..//ZX.OllYiJl:ZfLZ7.&/~Zili7i&Z1':.C .. lllZI ... 

D;vle~. memurlarına ve resmi teşekk~I me_nsupiarına Tırht!.rıt:.CLL.1'/UJ6//l/Ai.~· :z:;ıı~ 
V//~ 'LZZL7~l!JlJ/Jti'Zfr:II!ZT~.LZY.LZTLL1'7JY/Z akııitle Kumaş ve halı verir 

~~ "JIU'~.JiUT!CplYZr'../2ZL7z:zZ:r~z:arzzz.;ı:ı;.ı:;;.Cd.z;ısqlllllıslı:U!11151!lımll;:.aıııİ2:iızıillriİiliİilıııii;i:imi 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
Al ÜTEHASSISl 

ür.Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyahatın

dan dönmü~tür. Hastalarını 

her gün 11,30 dan saat on 

üçe kadar Beyler sokağın· 
daki kıliniğinde kabul et
mektedir. Telefon 3990 

(S.7) (3601) 
.... ..,., ... lllİİiıiiıılıılliİİİıiiiiıfııı ... 

ÖDEMİŞTE 
Doktor 

Ramiz 
Gülıdoğdu 

H. 3 (50) 

Sobalarınız için halis 
·························~························································ 
~Zonguldak krible maden. kömürü~ 
~Sömikok : Antrasit kömürü E 

~Ingiliz: Antrasit komürü ~ 
'"'''i(o'i(''''"'öoiM'A"'"'8A'iiÇE:'''''';. 

Kestane pazarında Bardakçılar ıokak 
kin yani ma azasın da bulacaksınız, 

··············································-······················ .. . SIHHAT Balıkyağı . ~ 
. . 

Norveçyanın h11lis Morina balık yağıdır 

iki defa süzülmüştür 
Biricik Satıf Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZHET 

Sıhhat . Eczanesi 
• • • • ---• • • -........••...........••......•.•..•............••••....•.••••••..•••. .: 

Hastane cadde~ııı<leki mua· 
yenehansinde her gün saat 
10 dan 17 ye kadar hasta 

;::::;:~~:::;~,;·-. (Karahisar Maden Suy 

Göz Hetirnl 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 
· Numara: 23 

. Telefon: 3434 
~ (229) 

Kuşadası Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Kuşadası Büyük cami ura

mından lbrhim kızı Pembenin 

lzmirde Elhamra ~ineması kaf

şısında şoförler cemiyeti tah· 

sildarı kocası Hidayet aleyhine 

açtığı ihtar davasının yapılan 

duruşması sonunda: Dava olu

nanın bir ay içinde müşterek 

evlerine dönmediği takdirde 

medeni kanunun 132 madde

sine göre dilevcinin kanuni 

yollara müracaatla hakkı oldu

ğu dava olunana bildirilmesine 

karar verildiği dava olunanın 

yeri belli olmadığından usulün 

141 ve 142 nci maddelerine 
göre ilin yoluyla bildirilir. 

328 (186) 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

lzmir Vilayeti Delterdarlığ ndan: 
!~sının. vergi. ~o~cundan. ötürü tahsil emval yasasına göre 

hacız edılen bırıncı Sultanıye mahallesinde lkiçeşmelik cadde
si?,de kain 51~ sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren 21 gün 
muddetle satılıga çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin Def· 
terdarlık tahşilat kalemine gelmeleri. 

6-10-1,,4:-18 332 (18&) 
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• V. J Oliver Ve Şü. J Sa on, yenıek ve yatak odalarıı ızı llaraççı 

F ratelli Sperco . f. H. Van Der LIMITET a.rdesler 1 · · J ·ı ·· J • • 
A 

.. ıno n ye erı e us eyınız .•. 

Vapur Acentesi Zee & Co. pur centesi 
ROYALE NEERLANDAIS ANGORA v~puru241!0 ~°:. CE DELi HA BtRİNCI 

KUMPANYASI kanunda bekleAıyor. Rotter· KORDON TEL. 2443 

G 
27 2 nuna kadarb nversve' Bremen THE ı:-tLERMAN LINES LTD. 

ANY EDES vapuru • - d Ham urg t-
36 beklenmekte olup y~künil an>, µk aJacaktır. L!E BIAN vap ru 8 ub tta limanlarına t' ı ş b~tta 
b~ ·y~ oora overs-Rot- ANC! OS .;ap~:aı ar L'veraoot ve Sva ~an e-
t r~a sterılanı v Ham· bekJenıf.PRotterlam, Hambu;g lip tabtiyede bulunacak ayni 
bur lim lan ~m ıyük alı· Anvers. liaı nlarıııa yuk ~· a d Li erpool e Gt 
cakt.r. ve ,BrenıcP alacaktır.. E t Line va yük alacaktır: 

CERES vapuru 10-2·936 da Amerıcnn :xpor 2 EGYPTIAN 
Ex 

ourH vapuru .ş~· vapuru 10 U• 

gelip 15-2-936 tarilamde Aa· b tta beklenİJOf'· Nevyork ıçm batta Londra, Hull ve Anvers
•ers-Rottenlam-~aaaterdaın \fC a r ittir ten gelip tabii ede bulun cak 
Hamburg limanlarına hareket yük ıyece · Warren Lineı Johnston Liverpool ıyni zamanda H\lll i . fiik 
edecektir. J 

M rk : 
İzmir 

1kinci Beyi y r 
Nu. 102 "i 

Tıi. Ti 

S N
E 0anMOJU~ apur llJacaktır. 

VENSKA ORIENT LI ~-·~'adva beki iyDr· Liverp ola· 
HE LAND m t r 5.2-93 kdaı- .. k çıkarıp purgas,\'111"@ ROUMEIAN vapuru 14 şu- Doktor 

ta ·h· d _1.t lup an yu · İ" yük alacaktır batt Uyerpoo1 e S:v n eıtdan 
rı ın e bekleDIDe.a e 0 

1 J(östePce • .~.~•-rı' ge e " ·· ·· li el a An· y-:.~ . .ol rıD ısımw • gelip· tahliyede bulunacaktır. Kemal Şatir :1 ıı u ta · Yf. ep sonr ..-,.·• navlun tarifeleri 
~er -Rotter m·Hamburg- Co· t.aribled "b- bir taabhiide gi- THE General Ste•m Nav:ga-
Penhage-Danzig-Gdynia - Oslo hakkın a ıç tion Co. Ltd. 
Ye lıkaadinavya Jimaalan için riş~V. W. F. Haııri Van Der LAPWİNG vapuru 14 şu· 
Yük alacaktır. . Zee & Ço;, rdon Tdefon No. batta gelip Londra için ytik 

SERVIC MARİTıME RlJ(JMAlN Biri•0 l'ı>o l cakbr. 
PEI.ES vapuru 6·2-936 da ~'1:007=~·;2008;;--~~~-il!! NOT : Vünıt tarihleri a-

gelip 6·2·936 tarihinde Malta DOKTOR purl nn istmleri ve navlu~ üc-
retlerinin eğişı · erinden me Marsitya ve Barselooe için d "klikl 

Ylık alacaktır. ~ 1 ı [ 1 k • 
1 

d!'-
Y olcu kabul eder. u UA Si re suliyet .:u e uwez. 
llindaki hareket taribleriie , 

n il vlunlardalc:i değişikliklerden 
•centemiz mes'uliyet kabul et· Sinir hastalıklan 
ctlez. 

Fazta tafaillt için ikinci ~or· MütehaSSIShl ... 
donda Tahmil •e T abJiye bnıası p rdao ınada er gu "' aza h~ • Be ler 
•rıtasında 72·4 numarada dörtten sonra uuue& y 
FRATEU.1 Sperco ,.apor ~c~a- kağında 81 numarab m • 
talığına müracaat editıauı rıca sa hane inde bastalannı 
olunur. t:::ı eder. ( 3436 ) 

Telefon: 2004-2005-2663 

·ı· ilacı 
bmirlilerio Sevgı 1 

·zoL KEMAL KÜR 1 •t ibi bastahklara karşı 
Grip, oezle, bronşı g bütün ınikropları 
agu: ~e burunda ya~a~ao bir 
anide öldüren çok cıttıg 

DEVADIR 
d her cepde bulunmahdar 

Şu mevsimde her ev e 

DEPOSU~ 

çifte i.spiralli 

LU 
Lamb lannı kullanımı. Bu merk emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyathdır. 

y • t 1 fi 

Efektrik, telefon ve malzemeleri deposu 
Ve Siemeııı fnbrikalan mümesSili 

Peştemalcılar 77 - 79 Tel. 3233 

lzmirliler Istanbulda nerede buluşurlar 

Beyoğluoda is ol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
~in nıOsteciri Tlirklerden en e ki otelci 

ve herkese kendisini evdiren b 1 O r LOi
o dlr. Bay O er Lütf~ lı;mir Askeri otelinin mü _ 

• "dar" Kırk bir se elik tecrüb i id re i i herkes 
:idi • "ki bilir. btanbuld ber ı otcld ko khyacald r kendi 
evlerindeki rabab bul c Wardır. 

B bu fet'kal dclikl i v ten fiatlar 
thİş ucuıdW' 

ı~ınir ithalat gümrüğü üdür-
lüğ;. nde : 

Giiınriiğe gelipte kanuni üddetini ik eden veyahut kaça 

olarak tutul o veya gümril ~ terk edilen vey but boz 

telef o1111ak tehlikesine ın rw: f:>ulunno eşy 1ann k n i müddetin 

bitm inden evvel tılma kanuo h 

butunınakt dır. 
Bin enaleyh masrııf sarfın we beldemeie tab mm lü olmıyan 

eşyaların sabşlan Pu rtes~ Çarşamb , Cum eri o 
üıere b ftada üç gün lzmir ithalat GümrüğU levazım v 

servisinde ve saat 14 den itib ren yapılmakt dır. 
Bu kabil eşyaların satılması için yapılan kapı ilônlannda 

GB p 
Bütü ğ n, ıu ve nalan derh l dindirir. S .. ok algıolıklanna, 

gripe, romatizmaya, baş ve öiı av rılanna, nezleye, inir, ad ele 
e bel ğnlarile kmkhğ karşı bilba aa müessirdir. 

AL TIN DAIV:LASI 
Eczacı b ·şının 
büyü ·~ şaheseri 

Koku 
e 

•••••••••••••••••••••••• 

YALNIZ 

O yapar 
Bent.er isimli 

• • T en ı 
Şiddeti ,red ediniz 

Um. DEPO: 

Pastil Antiseptik 
K.A.r-qZ-0-K 

ithalat Gümrüğü levazım f~ ayniyat aervisile yolcu lon 1 
GWnrüğü knpılarma yapıştınlmnkta oldu w d alakadar \'O f 
isteklileri m lümu o k limre keyfiyet il n olunur. 307 {184) =~~;;;:;:;-------
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Bu müzakereler U. Sosyet~sinin prestijini arttıracakbı 
---------------------------11111111------------------------

Almanlar görüşmelerden hoşnud değildirler - Macarlar Italyanın iştiraL 
olmadan Tuna paktı olamaz diyorlar.Avusturya K. Antanta yaklaşmışt 

Bütün bu görüşmele~de Türkiyenin çok önemli bir rolü olduğu beyan ediliyor 
Paris,5 (Ô. 

R.)- Diplo
matik görüş
meler bugün 
de devam et
miştir. Yapı

lan ziyaret 
ve mülakat
lar şöyle hü
lisa. edilebi
lir: 

Avusturya 
vis - şansöl
yesi Prens 
Starhemberı 

Fransız dıı 
if leri bakanı 
B. Flandeai 
yemeğe ka-
bul etmiıtir. B. Tevfik ROştıi · Aras Yugoslav dışbaka111/ı 

Kral Karol deniz bakanı B. resmiğ "Politik ve Diplamatik 
Pietri ile ve Türkiye, Yunanis- Korespondenz,, Tuna havzasın-
tan ve Yugoslavya elçiJerile da durumun berkitilmesi ve 
g6rii.poüıtnr. Tuna paktı meselesi etrafında 

Kral Boris prens de Bour· Pariste şapılmakta olan görüt· 
..beaun ve Cumur baıkanı B. melcri sert bir dille tenkid 
Albert Lebrunün ziyaretlerini etmektedir. Bu guete diyor ki: 
kabul etmiıtir. ..Pariste hazırlanan pro1eyı 

Yugoslavya krallık naibi yapanlar işe kötü tarafından 
prens Pol, kral Boris, l>aşbakan 

başlıyorlar. Bunlar ekonomik 
B. Sarraut, De•let bakanı 8. 
PaUJ Boncour, dışişleri bakanı güçlükleri halledebilecek tabiiğ 
B.Flandin ve Yunanistan' ,lçisi bir hal yolu arayacaklarına 
B.Poidisle g6rüşmüştür. menfi bir ıiyasaya saplanıb 

Türkiye dııiıleri bakanı Bay kalmaktadırlar. Çünki siyasal 
Tevfik Riiştü Aras ticaret ha· menfaatlerin sınırladığı bir 
kanı B.Bonnet tarafından Jıa.. çerçeve içinde iktisadiğ zaru-
bul olunmuştur. retleri haps Ye tazyik etmek 

Kral Karol bugün Sü bakan- istiyorlar. 
bğına giderek harb madalyasını MACARLAR NE DiYORLAR 
alacaktır. Peşte, 5 (Ö.R)- Resmi ma-

S.S.C.B. ulusal müdafaa halk hafi) Paris görüşmelerinin 
komiseri Mareşal Tukaçevaki ehemmiyetini küçük düşür-
ıelmiştir ve Çekoslovakya baş- meğe çahtmaktadır. Siyasal 
bakanı ve dışisleri bakanı B. çevrenlerde sölendiğin..: göre 
Hodza da haftaya Parise gele- Tuna havzasmda ltalyanm işti· 
cektir. raki olmaksızın hiç bir pakt 

ULUSLAR SOSYETESiNiN yapılamaz. Arazi meselesi ye-
PRESTiJI niden görüıülmedikçe bir uz-

Londra, 5 (Ö.R) - Gazete- )asma o!amıyacağı ve Tuna 
ler Paris müzakerelerini ve meselesinin kat'ı bir surette 
Ulu!tlar sosyetesinin prestijini halledilemiyeceği kanaah var-
artıracak yolda yapılan beya- dır. Aynı çevenler, Tuna paktı 
oatı çok iyi karşılamaktadırlar. etrafındaki görüşmelerde ltalya 
Bununla bera!>er uluslar sos- yerine başka bir devletin ikame 
yelesinin şampiyonu diye ta- edileceğini de iddia etmek-
mnmış bazı gazeteler Pariste tedir. 
bazı hususiğ anlaşmalar imza Bu iddia sarahatle anlaşll-
edilme:.inden ve bunun ileride dığı üzere Sovyet Rusyaya 
sosyetenin prestij ve tesirliği aiddir. 
üzerinde fena bir tesir yapması F ANSIZ GAZETELERiNiN 
ihtimalinden korku göstermek· VERDiKLERi HABERLER 
tedirlcr. Parh• 9 (Ö.R) - Gaze-

ALMANLAR HOŞNUD leler B. Flandin'ln Avus-
DECIL turya vis - şansölyesi 

Berlin, 5 l Ö.R) - Y.arı prens Star.bzmber.a'Je 

Ktiçftk Andlapnaya ilgili ı 
terecek ilk devlet olmuı ı 
rektiğini kaydederek diyor 
"Kiiçük Anlaşma timdi Moeka 
vaya teveccüh etmiıtir. Faka 
Moskova garb blokuna \ıiç ilı 
göstermemektedir. Bunun içi 
Romanın önünde yol serbesti 
Statüko ancak Jtalyan ve K 
çük Antant arasında iyi b 
it birliğile temin edilebilir. F 
kat ltalya şimdi Afrika ibtill 
file mefgllldur ve bu iş bf 
harekete mani olmaktadır. 

ltalyanın orta Avrup 
da rolUnU oynayabilme 
için, .. Petlt Parlslen,, ıl 
fikrince ltalyayı bu harll 
den kurtarmak llzımdır 

Pans rrı ö11enıli müzake1ele1in mr.rkezi oldu Bu gazete diyor ki: "M 
yaptıAı mUIAkata bUyUk de meselesinden arllk zakerelere yol açalı 
bir ehentmlyet veriyor- bahsetmlyeceAlnl blldlr- ve Avrupa sulhunu kor 
lar. Hiç bir karar veril dlll zannedlllyor. Avustmya şaıısölve.si Şuşllig yahm." 
mit olmamakla beraber, "Matin" gazetesi de bu ha- geç aktediıecek ve Avustur- Paris, 4 (A.A) - Royteri 
Avusturyanın pan-ger- beri teyid ediyor. yaoın istiklalini, orta Av,up• iıtihbarına göre, Prens Sta 
manisi lstllAsına kar,ı .. Petit Joumal 

11 
daha ileri statükosunu ve diğer buna hemberg, Avusturyanın küç 

lstlklallnl sa.Mılam bir 9Uw • d k ı S h benzer meseleleri halledecektir. antanbn muvafakatı olmad 
!!I ~ı ere şansö ye c uschniğin ltalyaya gelince bir Tuna Avusturyada monarıik idare 

rette koruyacak bir Tu- raga yaptağı ziyaret netice- paktının bu devletin iştiraki iade edilmiyeceği hakkın 
na pakti yapıtd·Aı takdir- ıinde Avustu~yanın. ~~çü itti- olpıaksazın yapıJabileceğine ih- ~ilçük itilifJa anlaşmalar a 
de Avusturyanın Habs- faka yaklaştıgını bıldırıyor. Bu timal •erilmemektedir. tine amade olduğunu 8. F• 
bvrgların saltanatını la- gazeteye göre Tuna paktı er- .. Jour " gazetesi ltalya~ın den'e bildirmittir. ......... ıtaıy······an····finıver·sıteıııerı··············F~~~;;d;···· 

••••• 
Ambargo kararını protesto için Ro- Şeçim sistemi 

değişti .. 

d b• •• t • k • t d• Paris, 5 (Ô.R) - Bütün g ma a ır gos erı. yapma ıs e ı zeteler ıeçim sisteminin deği 
mf'Sİ ve nisbi sistemin kabu 
lehinde saylavlar odasının kı 
rar1nı ehemmiyetle tefsir e 
mektedirler. "Nouveliste ~ 
Lyon,, gazetesi her parti 
kazandığı reyler nisbetin 
saylavhk temin edecek ol 
bu sistemin adilane olacağ 

ltalyan hükumeti, bu gösteri hareketine 
Londra, 5 (Ô R) - Petrol 

· ambargosunun tatbikini ıöı ge· 
Jişi eden Reuter aytarı Roma
dan şu telgrafı gönderiyor: 

- Petrol ambargosunun sık
laştırılması halk arasında artık 
gizlenmiyeo bir endife halinde 
konuşulmaktad!r. Bu konuya 

en fazla hassasiyet gösteren 
üniversite gençliğidir. Bugün 
üniversite gençlerinden büyük 
bir grup, bu kararı protesto 

maksadiyle bir gösteri yapma· 
ğa karar vermişse de bundan 
zamanında haberdar olan bü
kümet bu gösteriye mani ol
muştur. 

BUHRANLI GÜNLER 
GEÇiRiYORUZ 

Londra, 5 (Ö.R) - Siyasal 
==ııahafil. Avnpanın umumi 

mani oldu 

yazıyor. 

.. Eclaireur de J'Est,, gazet 
sine göre ise seçim sistemi ' 
islibı için geç davramlmıt 
iki üç aya kadar yeni seç· 
yapılacaktır. Bu vaziyette ye 
bir sistem kurmaktansa eld~ 
kisini islah etmek daha do 
rudur. 

Italya anlaşmak 
istemiyor 
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Şimal ordusu kunıandaıılaruuiall Ras Oei11şa 

Paris, 5 (Ô,R) - Havas A 
janıına göre ltalya barba 
anlaıma ile nihayet verce 
bir hareketi ne dilemekte. 
de aramaktadır. Ancak ask 
hedeflere vardaktan sonra it 
ya harbın nihayet bulabileceJ 
kanaahndadır. GALA MUSAMERESi OLARAK 

SiLAH 
ŞAHESERLER 

EL HAMRA 

SENENiN EN BUYUK FiLMi 

BAŞINA 
ŞAHESERİ 

SiNEMASI 
8A YIN IZMIR HALKINA TAKDiM iLE fEREF DUYAR 

harptan spora geçirdiği en müı
kül ve buhranlı günlerinin ge
çirildiğine kanidir. Bununla 
beraber, lngiliz kabinesinin 

aldığı ğüvenlik tedbirlerine ef
karı umumiye sıkı sıkıya bağ

lanmııtar. 

PETROL KOMiTESiNiN 
BILDIRIGI 

Cenevre 5 (Ô.R) - Petrol 
komiteıinin topladığı istatistik
lere göre ltalya 1934 yıhndan
beri petrol ıtoklan kurmağa 
J»aıla•ıııa da petrol mevcudu 

y~d' sekiz aydan fazla ihtiyacl 
karşılıyamaz. Bununla beraber 
komite petrol ambargosunu ne 
tavsiye,ne de sakınılmasını teklif 
etmiyecektir. Zira bu, hüku-

metlere ait olan siyasal bir 
karardır. 

Petrol komisyonu umumi 
celsesini yaparak hafta aonuna 
kadar raporunu verecektir. 
Bundan sonra on sekizler ko
misyonu ıubabn ikinci on beı 
gilnü içinde toplanarak bu 
raporu tetlu"k edecektir. 

Amerika 
Bitaraflık kanun 

Nşvyork, 5 (Ö.R) - Şimdi 
bitarafhk kanunuun bir se 
daha uzatılacağ• çok muht 
meldir, Zira gittikce daha fa 
mukavemetle karııJan yeni k 
nunun tanzimi için kafi de 
cede müddet yoktur. 


