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Italya 
izinli ve Tehdilhavalı Efradı 

Silah Altına Çağırıyor 

Fransa ile AJmanya . anlaşıyorlar 
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çamurdan Hare at Durdu .. 
r . ' 
Uaheş'ler Harekete Geçmeğe Razıt·-
dırlar. ltalyan'laF Makalle Cenu-

buna Toplar Yerieştirİ)1orlar 
'·----~----~~--~--~~·----~~--~~--------/ 
Bir Son Harhde Bir Albay, 2 Subay, 

• 
M ünasehetsizli k 

F. U. Atay 
Le J urıınl gazetesinde dıı po· 

litika bahielerini yazan Saint·llrice 
yeminli düomanlanmız 11raıına gir· 
di. Senelerdenberi bu adamın Tür· 

ltiye'yi, uzaktan yakından ilgilen· 
diren hiçbir yazısında vicdan!eer· 
bestliğinden eser görülmez. Esef 
ettiğimiz nokta, kendisine, Le Jurnal 
gibi yüıbinlerce satan bir gazetede 
•ütuo verilmiı olmasıdır. Bizi ce· 
vap vermeğe ıevkeden eebeh de, 
Saint·Brice'in şahsiyetinden fıızlıı, 
içinde yer buldugu gazetenin 8°Jtı~· 
themmiyeti'dir. 

Saint • Brice, Sovyetlerle ara• 
11111.da dostluk andlaımaeıoın on yıl 
için uzatılmasından söz açarak di·J 
yor ki: cBizdeki Moskova hayran· 
ları bu haberi fıraat bilerek he· 
111eo, - g~rüyoreunuz ya, Sovyct• 
lerle devamh bir anlatma kurmak 
\re bu anı.omayı teblikeııiz, hatti 
faydalı kılmak imkanı da varmış ... 
diyeceklerdir.> 

Fakat i~in ulı acaba böyle 
lbidir? cEeki Rus çarlığı ile Oe
lılanh İmparatorluğu kadar lıirbiri· 
ile ausayao dütmanlar yoktu. Bugün 
Oamaolı imparatorluğu parçalan• 
ıı:ıııtır. Ondan artayan Türkiye ise, 
lOçı1kaeya üstüne kıvrJlmış J 6 
111ilyonluk küçük bir J devletten 
ibarettir. İııtanbul artık bir lı..öprü 
haoından baıka birıey değildir. Bo· 
~•ılar aç,ktır.> 

Ve boğazlan yeniden ııilAhla· 

lllak iıtediAimiaden bahsederek : 
«Eekiden Büyük Britanya, Rusya• 
tıın önftnG kesmek için, Oımanb 

i111paratorlulunu korurdu. Şimdi 
ise kftçftcük Türkiye Rusya namı· 
tla ç.nakkale'nin bekçiliğini yapı· 

)'or ve Büyük Ruaya vasiliği altın• 

dadır. Çünkü kuvvetleri bu kadar 
tıiıbeııiz iki devlel araeındaki itti· 
rak, bundan haoka birıey o~amaz.• 

Saint·Brice'in üatünde garez \'e 
hınç köpilren bu düıüncelerine 
lıerze'den baıka vasıf bulmak güç· 
ttır. Saint·Brice ne yeni Rueya)ı, 
~e de yeni Türkiye'yi, ne de bu 
•iti iokılAp memleketi araeıoda, 
•tıcak hanı v~ insanlık hayrına 
de~am eden, kuvvet ,.e samimiyeti 
lıer giln daha artan, daha genişliyeo 
d.oatlok ve yakınlığın hueaei de.ğe· 
l'i11i biliyor. f eni Rmya ve yeni 
l'tırk.iye yalnız kendileri için değil, 
buuıu dinya milletleri için hak 
'tidliği davaıında oldnkların,, her 
rıraaua, bütün enternasyonal toplan· 
111olarda ilan etmişlerdir. Bizim 
doatluAumuz çoktan iki cle,•letJura· 
lıtıda bir politika münaeebeti ol· 
"-aktan çıkarak, halk yığınlarının 
~alı, ve, yakın oarkta, sareılmıız, 
tdanmu:, kararmaz bir banş ve 

•llk:ün nizamının temeli olmuştur. 
. Bir yıırt•8Ömürge olarek çökiip 

&iden Oıımanlı imparatorlu~unun 
~fı ilt', milli ''e coğrafi lıirligini 
•yıdeız ve şartsız bir erkinlikle 

1~tnanılıyan Cuınuriyet Türkiye&i· 
::; hiçbir hayal ve tecrübeye İat· 
~ ve cesaret vermiyen, kuvvetini 

1
11.. etmeAe kllkıtm:ık budala· 
•it olur. 

300 ltalyaıı Askeri "öldü 
•• 

lstanbul. 22 (15::-el) - Adis·Ababrı'clrm bildirildiğine giirc. 

Mukallc 'nirı kuzey doğusunda son günlerde lıalya11 'larla Ha· 

beş 'ler arasında şiddetli bir mulıarebe olmuş ve bir lıalyun 
albaxı ile 2 zabiti ve .WO askeri ölmüştür. Jlabeş•fe.r ayni za
manda 30 makineli tiifekle _ 81.biu J..urşurı elef geçirmişlerdir.1 

Hubeş imparnıoı 11 japon elçi.\İ) le ko11uş11yor .. 

lataöbul :l2 (Ôzel) - Pado 
go bHkınında yaralanao l:Jabrş 

ooba,ıaı OlmQştftr. 

İetanbol 22 (Özel) - Habet 
reami tebliği: 21 teırlnlevelde 

Makalle'olo kuzey do~ueund11 
Ankerut blUgeelnde vukubullD 

göğOı göğthe çarpıtmadı 3' O 
ltalyan nııferl ölmftştOr. Bun· 
in ar111oda ılbay ve iki eubıy 

da vardır. Makllle'ye doğra 

kaçan ltalyan'lar 200 ttlfek, 
38 mıkinah tQfelt ve eeklı 

bio mermi bırakmıştır. 

Mogıdlsclo, 22 (A.A) 
Somali cephesinde tl~detlt yağ· 

morların devam etmrkte olduğa 

ôğreollmlştlr. .Mtıthlt fırtınalar 

bütflo Ogaden ve yolları geçil 

mtz bir hale getlrmlıtlr. 

Aı.Hs · Ababa, 2t (A.A) 
Reamlğ bir blldlrlkte Bab şls · 

tao Vf! Somali balkının Habtt 

lmparatoruoun Ü.Jıden cephe· 

ılndekl seyahati eınıııında ken· 

dlelnı:ı kareı bığhlık ve ihlas 

gösterileri yapm'f oldoklan be· 

yın edilmektedlr. Necati kıtı 
lara nişan •ermlo ve ordunun 

ku nelmannlyealolo y llkaeldl 

ğlol görerek fevkalade mGte 

basalı ohııoştor. 

Blldirlkte lmparıtoron yap 

mıt olduğa bu seyabıtın hal 

yan blldlrlklerlnlo bir takım 
şehirlerin ve bllh11aa S111be 

nek ıehrlnlo 11ptedilmft olduğu 

suretinde vermlo oldukları ha· 

berin yınht olduğunu göster· 

mit bulunduğu Uh~ olunmak· 

tadır. 

htanbol 2~ (özel) - llabet 

imparatoru Cenob Ct'pheeloln eilel 

ve ıfyaeal durumundan mem· 

nun oldağuou ııôylemlştir. 

- Sonu 4 oca yazde -

.................................................... ~ ....................................................................................... . 

Yulwrulrı sağıla: /Jiy anbehir istasyon m111tahasmda yem mşa<ıt, solda kcleMerle Dicle 11elıri 

üzerinde nwruf lrnı.:1111. karpu zlar se.ı ·kı•dilirken .. ------------Yeni Ağlarımız Bu Yoldan Sınıra Varacaktır! 
--------·--·----------

Fevzi Paşa-Diyarıhe
kir Yolu Dün Açıldı 

'Bu Hat (60) Milyon Liraya Çıkmıştır.' 
Yine Bu Hat üzerinde önemli Birçok 

DiJarıbekir: şarbayı 
Şeref Uludağ 

Köprüler de Kurulmuştur. 
\...--~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~--

Ankara, 22 (özel) - Fev 

zlpışa Dlyarıbeklr hattı, bugün 
Anksradao giden bir heyet 

huzurnod'! ve bfnlerce kl~tllk 

kalal alığın haruetll teubıirlrrl 

aruında hııyındırlık bakanımız 

Ali ç .. ılnkaya farafınd ırn nı;ıl 

mıştır. Bakanım ız hu vrııilf' ilı> 

lıir föylev vırmlşıir. Halkın 

sewluclne aon yoktur. 
Fevzlpaşa, 21 (A.A) - Ana 

dolu ıjıoeıoın özel ayları bil 
diriyor: Bundan evvel ayni yol parçası i'izerirıde yapılmış bir 

Yarın Dlyarıbeklrde ıçılmıe törende ilk şimendifer gelirken. , 

tört:nl yıpılıcık olan Fevzlpaşı · noktaeındayız. Bordan başlıya · ı cumurfyet ldareılnln ilk gda . 

Dlyarıbeklr hattının baılaogıç rak ft~erlnden geçeceğimiz bat, - Sonu 4. ncü yüzde -......... ~.~ ............... ~ ..................... ~.~· ....... ~ ............... ~ ..... ~ ...... ~ .... ~ .................................................. . 
Mısır'da Karışıklıklar, Çarpışmalar 

Devamdadır. Vaziyet Düzelmemiştir -----------..... 

Mısır"lı (7) Polis Vuruldu. 
( 50) Kişi Yakalandı. 

'Bazı Ingiliz Gemileri Dün Portsaide 
Geçtile, üniversite Kapatılıyor! 

Londra, 22 HA.A) 
•kaynaktan blldlrlldlğloe 

Özel 

göre 

dflo Kablrede birçok hAdlseltr 

olmoıtur. Kargışalık aralık ver· 

meden devam etmfetlr. Göste
riciler birçok defalar pollele 

şiddetle çarpışmıelardır. Bunlar 

şiddetli bf r tenktle maraz kal 
maktan kurtulmak. için önle 

rinde çocuk k11fil.>lerl göıüril 

ynrlardı. Polis bu çocukla rı 

zorla komyoolı11a blodlrm .. k 

mrcburlyeıiod" kalmıştır. nıı 

tün mngazalar kepalı idi . Gece 
hemen hemen bütün caddeler 

ı~ ı ks,z idi. Çünkü lambal11r 
kırılmıştı . 

lerlo merkezi önünde 200 ka· 

dar tezabnratçı pollslere bOcmm 

t>derek bunlardan yedlılnt yara· 

laraışlardır Balk. bundan sonra 
dağılmı~tır. 

Tramvaylar J ve otobüslere 

hücum erlllrii~i zaman da bazı 
yo culıır yaralııınmıştır. Akşama 

doğra şe h\r 84kin bıllol yeniden 
alnı ı ,tır. 

İttanbul, 22 (Ôzd) - Mısır 
lıükumetl Eıber camii medreııe 
ile üniversiteyi 29 Teşrlnleanlye 
kadar kapatmağ11 karar nr· 
mloılr. 

logillz Barkley zırhlm, Bra· 
son ve Dlton muhrlpltrl lıkea· 

- Şonu ıt nca )'Üzde - Sagda Adis·Ababa telefon smıtralı, solda bir llabeş neferi • elemetre kullam)'or .. 

Kahire, 21 (AA) - 6ugün· 

ka tezahürat eenasıoda elli klol 

tevkif oluumuwtur. N1170D1llıt· - $011u dürdiincü. J ii:ıdt: -: 



B!~lııc;~~ı.~~iı~iliiUHlllUIHliluT.'mllıhlıllılıııfııT.lııllltilihliillilllliilllilı 
Marsilya Cinayeti 

1 Günün TeDyazo HabeırDeırü 
Yugoslavya Kralı . . . . Uabeş'let" 

Nasıl ··ıd·· .. 1 .. ..?lngıhz Fabrık~sı, Demır veMadenEn-
o uru muştu. .. . . . . Taarruza 

dustrımız lçın Teklıtatta Bulundu.. Geçmiyecekler Kahvehanede Bir Toplantı, Bir Bavul Silah ve 
Milhimmat, Meçhule Karışan Kadın ve Erkek .• Fabrika 

Y o g oalny a lı::ra lı 
Alekeıodr ile Fren· 

ea dış işleri baka· 

nına Marsllya'da 
yıpılan eolkaedın 

mohakemeei Mar· 
ellya'da l:ıaşlamışhr. 

-Mümessilleri, Fabrikalarının Tesisatını Gös
teren Film Bugün Seyredildi •. 

letanbul 22 (özel) - HabeO 
lmparatoronon cepheyi tef ıtGI 
mdoasebetile Habeo taarruzun na 
başhyacağı hakkındaki eaylalır 

yalanlanmaktadır. ÇGnkCl Habeş 

komaodınları ltalyanları çete 

harbi ile yıpratmak niyetinde· 
dlrler. 

Bo arada Parla 
Solr gazetesi vak'a 

hakkında çok öoem· 

U bir röportaj neş· 
retmektedlr. Bunda 
deniliyor kt: 

1934 seoeaf tt'Ş · 

rlnl enellntn ee· 
kfzlode, akşamın 
eaaf sekizine doğra 
Eksen Provtnıı eeh· 

rlnln kahvelerinden Soldan sağa Paspisil, Raıiş ve Kruli 
hirl!lne Clç yabancı birleşmiş ko · bile tıkadıktan sonra, katillere 
nnşoyorlatdı. Donlardan birisi bir bavul dolusu ııllAh ve md· 
Negrkost lkll!ll de otel modernde hlmmat verdi. Ve: 

oturmakta idi. - Saat 13 de Marellya'ya 

Bo ftç adam, tarihin aımda bir otobas gidecek, bono ka· 
bir olarak aocak kaydettiği çırmayın•z? Emrini verdi. 

mfthlm bl r aut kast 6.zerine mO. Ve, Petaran arkadaşı V od-
ı:alrere ve miJuakaşa ediyorlar· 

dı. Bunlardan birisi Ltyona, 

diğeri Parlso gidecekti, •e bo 
ftç adam, kralın Oç katlll idi. 

Kvaterolk reisi, Veliçko ve 

Krall de icra vasıtası idiler. 

Pe11te'den hareket etmişler, 

VJyana'dan İnlçre'ye geçmişler, 

ve Inlçre'de B6ı'deo, Leman 
glllano. Badece aeo ve mes'ud 
adaml11111 mabıue ıııanılan şık ve 

beyaz vaporcnkla Franııız hıı· 
doılarını aşmıolardır. 

Zftrlb'de bunlara bir adam 
yıklıımış ve ,, Bu mektubu 

elze gösterecek adamın emirle· 
rf uf hiç itiraz etmeden yerloe 

getiriniz~ parolasını vermiştir. 

Bo emirde Poğlavnlk imzası 

vardı ki bu Hırvat dtlf nde 
"Ycıksek şef" demektir. 

Bo 'llç klol. bu ao kişiyi 
ıevk ve idare edenler, eulkaed 

için Fransa'yı en mOsald bul· 

moılardı. Burası, hürriyet 
memleketi oldoğn için Fran 
ea'yı cinayetlerde de hilrdyet 

bıbeeden bir memleket mi san 
mışlar?. Bono kat'i hilen yok! 

Do Oç suikastçının pasaport· 
ları çok mftkemmeldt; yavaş, 

yavaş Genuba doğra in meğe 
başlamışlardır. 

Yngoslavya Kralı Alekııandır 
9 teşriclevvelde Marellya'ya 
V{lsıl olacakta. Solkasdçılar 6 da 

Avloyona ve 7 de Marsllya'ya 
vardılar. Bir şehir plaoı ala · 
rai: ' miikemmel surette tetkik 

ettiler. Böyle slya&i ziyaretlerde 

poltsln otellere gelenleri sıkı 
bir taraesdd altında bulunda· 
rıcağını bfldlklerl için civarda 

Ekııen Provense yerleştiler. 
lşte, 8 te11rJnlevvelde bo ke 

sabanm kahvehanesinde bo su 

raeek adlı kız dı, henüz ya· 
takta idi ve: 

- Hayırlı mııvaffakıyetler 
karde11ler! dedi. 

• • • 
Bundan az zııman sonra, 

Marşllya'da Kral Alekaandr, 

Frenl!IB Oı~bakaoı Bartu öldft. 

rüldü; General Jorj ağır surette 
ynalandı. Halk arasından ya 
ralauanlar ve ölenler oldu! 

Vehlçko cinayet yerinde &l · 
dürüldo, Krall f lrar etmiş fa 

kat yaralanmak Ozre idi. 
Vehlçko, Raytlk, KraU, Po 

vellç, Kvaternlk, Poepuçlf, 

Pereeviç ve kim oldukları hAlA 
meçhul Petör ve karısı Vod. 

rasek Frauea'ya nereden gel
mişler, kim tarafından gôode
rUmlşlerdi?. 

Malum olan şey bonlarm 
hepslnJo de Hırvat olmaları 

idi. Ve hepsi de "İhttlAl,. de · 
mek olan "U~ıaot,, gfzH ve 
tethlş cemiyetine meneub idiler. 

Bunların relal, b41eo Torfno'dı 
mevkuf bulanan doktor Anle 
Pavellç'tlr. 

Bo tethfo cemiyetinin mak· 
sadı, hınatları yabancı boyan · 

durağandan kurtarmaktır. Bu 
maksada vusul lçfo en ziyade 

başvurulan yollar. kaoh lethlt 
} otlarıdır. 

Bu cemiyet erkAuınlD çoğa 
Macaristan 'a Utlca etmişler, bir 

kısmı da kral Alekeandr tora· 
fından mahkemelere verilmiş ve 
mabkıim olmoolardı. 

Doktor Pavellç, kral Alek:· 
sandr'ı reisi olduğu cemfy.,tln 

öldürtmedlğlnl iddia etmektedir. 
Fakat Fraoea'da halen mohake. 

mesi görülmekte olan eulkasd 

maınonlarmın hepsi de Ustatl 
cemiyetine mensupturlar. 

retle yerle~en bu ~elenin 15 saf balarını meydana çıkaracağı 
gftndenberl reisi K voterntk idi. umulmakta ve b~lkl bundan 

Muhakemenin birçok tedhiş 

Ve ar kadaşlarıoa, sonra, doktor Pavellç'i de lıalya 
- Ben gidiyorum, biliyor adliyesi, Fransız adliyesine ve· 

eoooz ki kr"l yarıo geliyor, ve recektlr. 
siz de Marsilya'ya giderek kralı 
öldüreceksiniz!.. DeJI. Mısı 'da 

Dördüncü bir canf esrar D · uy unu englz Petar bo lkl adama sll4b 

ve maiıımmat ıedarı1t eut. Umumiye Davası 
9 Tearlnlevvelde, bu eacar htaohul, 22 (özel) - Mmr 

englz [ve hakkında hlçbtr me · duyunu umumiye davaeı, İs 
ldmat elde edllemedlğl için kenverlye mabkemesfndc:ı 25 
men'J muhakemesloede karar Teşrlnfsıtnlde gc')rftlecek: ve çok 

vertlen) Petar iki eulkıısdcıyı mühim olacaktır. Davauıu ıy· 
Negr Koıt otelJnde kabul ettf; larca sfireceğl tahmin edilmek· 
oda kapıaınıo anıhtıır dellklerlnl tedlr. 

~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~ 

Aokara 22 (ösel) - Korla loglUz fıbrikaeı, bdUln demir madeni endftstrlmlzl yapmak için, 

hükumetlmlze miiracaatta bolunmottur. Fabrika mClmeeatllerl, tendi fabrlkalarımn tesisatına alt 
bir f Uaıt, bogdo Başbakanımızla Ekonomi Bakanına ve bakanlık rfleııaııına gösterdi. 

Şirketin uzun vadeli tedlyat mukabUinde yapacağı tesl@at arasında demir, çelik, benzin, sulfıt 

ve kok gibi itlerler de vardıl' ki, bo teaİ!!Bf, senede 100 bin ton lsılheaJAt lyapabllecekdr. ltalyan 'lar 
Haheş'lerden 

Katır Almışlar. 
ltal'yanların 52 Numa

ralı· Tebliği Çıktı 
Roma, 22 (A.A) - 52 numarala reıımlg tebliğ: 

Doğa Teoıbieo,iode harekat devam ediyor. Erltre mllfrezele· 

rJnden mGrekkep bir İtalyan kolu Makalle'nln batı gftoeylnde 
Amba cnarında dOşmao gruplarına tesadilf ve bunları mağhlp 

eımlotlr. D6ımao birkaç ôUl bırakmıştır. 

Kayyareler Aotalo ve Boja hınt!elerl Clserlode ozon ~e de· 

vamlı bir oçoı yapmışlard1r. 

••• 
ispanya F ahrikalarJnda 
Amele Saatları Kısaltıldı 

latanbul, 22 ( Ôzel) - lspanya'da ltalya aleyhine tatbik olu· 

nın ztcd tedbirler mftnaeebetlle fabrikalardaki amelenin mesai 
eaatları k1ealtalmışhr. 

Htndlııtan fabrikaları, zecrt tedbirlerden 35 milyon Sterlin 
kaybediyorlar. 

Italyao gazeteleri; zecri tedbirler aleyhine neırlyat yap ı akta 

devam ediyorlar. ~ -.... 

lngiltere'yi 
M. Eden 
Temsil Edecek 

İıtanbol 22 (Ôzel) - 29 
ikinci teırlnde toplanacak olan 

onseklzler komitesinde lngllte · 

re'yi M. Eden'ln temell eımeal 
muhtemel dl r. 

letanbul, 22 (özel) - İtal· 
ya'dan gelen haberlere göre, 

İtalyan aekerlerl, Hana bava· 

llslnde Hıbee kervıotarlle bir 
mtlsademe yapmış ve birçok 

katırları zabdeylemlotlr. 

Şimal Deniz:nde 
Bir Alman 

Fransa, Somaliye Vapuru Battı. 
asker gönderecek letanbul 22 (Telefon) 

Alman bandıralı Eaoıo Hpu· 
1ııtanbol 22 (özel) - Bir· ru tloıal denizinde bir Noneç 

çok yerli kadınlar Fransız eo vapuru He mftsademe etmfo v~ 
malll!lfnden Habeolere geçmek· baımlıJlır. lkl tayıfıdan baıkl 
tedlrler. Fransııların SomaH'ye vapurun mftrettebıtı kartBJ'ıl· 
yeniden a11ker göndereceği slJy· mıohr, 
lenlyor. 

Laval Çeruti 
ile Görüşmüş 

ltalyan'lar 
Mezun ve hasta efradı 
silah altına çağırıyorlar 

lııtaobul 22 (Ôıel) - Fran lıtanbal, 22 (özel)- Roma· 
snı Baohakanı M. Laval, Iıal· dan haber verlllyor: İtalya aft 

Tu .. rkofı·s, Zecrı" Tedhı·rıer y•'oın •eflrl Çerott'yl kabul bakanlığı, mezuniyet ve hast•· 
etmiş ve ozon mftddet konoo· hklarına binaen ıttel vezllelerl · 

01uıtur. Ger~k lnglltere ve nin başanda bulooamıyan efradı 

1 . T ıı· mat Gönderiyor gerekse Franea'nan cevabi DO ıllıih alhDI davet ediyor. çın a . taları matbuata verilmiştir. İtalya haricinde bulunan efrat 

Ankara, 22 ( ôzel \ - Torkofle. zecıf tedbirler hakkında Gazete Sahifeleri bu çağrılıotııo mftstesnadır. 
gftmrillderle alAbdar makamala talimat gôodermeğe baelamıotıt. • d o Fransız 

Bu tallmatll naz.r.n, 11lmdlld halde İtalya'ya demirle, koro.n Tahdı lunuyor 
" • Meclisleri Toplantun madeni glJndermlyeceğlz. KömQr de zecri tedbirlere d•hll olduğu ı b 

1 22 
(Ô I) G 

eten ° ' ze - azete lstacbol, 22 (özel) - Fran· takdirde zıırar edeceğimiz kaydolunuyor. hlf ı ı f hdldl h Lk .1 LJ 81 
e er n ° ta a.. ID•••• eı:ıı meclfıılerl önilmQzdekl Per· 

lngiltere'nin 
Notası ltalya El .. 
çisiı1e Verildi. 

İl!ltınbol, 22 (özel) - İtıl · 
ya'nın Londra ııefirl Grandi, 

bug6n fngutz başbakanı Bald· 
vln"'Je komıtmoşlur. Baldvin'Jo 

nezdinden ayrıldıktan sonra 

dışl11lerl bakını Slr Sımulll Bo· 
arı ziyaret eden ltalya sefiri, 
loglhtıre'nlo cevab uotaeını da 
alroıştır. 

Karade-
nizde Fırtına 
Devam Ediyor .. 

letaohul, 22 (Özel) - Sinop 
tan bildiriliyor: 

Şiddetli fırttDa devam etmek· 

tedlr. Karadeniz, Üskftdar, Sami 

ve Yılmaz npurları Umıoımıza 
uğramadan gec;ml11lerdlr. 

Kara denizin yolcuları letan. 

bol poalıısını yapacak vapura 
aktarma edilecektir. 

Rusyadaki Tale· Alman Casusu 
hemiz çalışıyorlar Dagurda 

l~tanbul, 22 (özel) - Moe 

kova'da tahl!ltlde bulanan 74 
talebemiz nazari d~rselerl mu· 

vaffakıyetle bltlrmlılerdlr. Bun· 
lar şimdi Sovyet milesseeele· 

rinde ameli tatbikata baılam•t· 
lerdır. 

Faşistler 

iane Topluyor. 
İstanbul 22 (özel) - icat . 

ya'd• faşist partli!I halktan iane 
top1amağa başlamıştır. Pom · 
pei patrlki şahsi mücevheratını 

vermlttlr. Amerlk:a'dakt İtal 

yanlar da iane gönderiyorlar· 
mıf. 

Parti Başkanımız 
C. B. P. lly6nkorol baekanı 

Yozgad saylavı Avni Doğan 

önftmilzdekl pıısarteıl gtinG An· 

kara'1a gldecoktlr. 

Muhakeme Edilecek 
İııtanbol, 22 (özel) - Lon 

drada yakalanan ve c1111uslokla 

itham edilen Alman Dagoron 

muhıkenıealne yakında Malta'· 
da başlanacaktır. 

Adana'da 
Ekme işleri 

Adana 2~ (A. A) - Çukor· 
ovının h~r tarafında ekme 

lolerl hararetle devem ediyor. 

Bu yıl yağmarlımn erken hJO 

lama!Jı ekme işlerini de biraz 

geriye vurdoğoodan çiftçileri · 

mlz buna telAfl tçlo açık ha · 
valırdao azımt Jstlfıde eımek· 

tedlr. 

Havalar bir haftadır açık ve 

yağmorııozdnr. Fakat dfto ak· 
osm hava tt-knr yağmura 

döoda. 

kaonn IAylhaaı, iç l~lerl bakan· !Jembe toplanacak ve klrarna· 
bğınca hazırlaoıyor. L4ylhanın meler, bftdce mftzakereeloe 
yakında kamutayı gelmesi bek· başhyacaktır. 
lenlyor. Fransız kabloeel, bftdcenlo 

Pehlivanlarımız kabutft resaıııarıoı hazırıamakl• 
meıgulrtOr. 

Mısır'a Gidiyorlar 241 inci Alay da Doğu 
Ankara, 22 (Ôzel) _ Pehll· Afrikasına Gidiyor .. 

Yanlarımız, bir mıç yapmak btanbul 22 (özel) - Ro· 
Gzere Mısır'a gltmeğe karar ma'dan haber veriliyor: Yarın 
vermltlerdir. (bogtlu) gön6.1Uilerln 241 inci 

Çin'e 
alayı Do;to Afdkasına hareket 

Giden ltal- ediyor. Veliahdın karısı gönftl· 

yan Heyeti Döndü 
İııtıınbul 22 (özel) - Garbi 

Tibete giderek hafriyat yapan 

İtalyan heyeti d6nmil~tılr. Bu 

heyet, 3400 metre yftksekll· 
ğlndekl dağlara kadar çıkarak 

tetkikat yapmış ve iki bin kilo· 
metre eahada araotırmalırda 

boloomuotor. 

Ineholu'ya 
Yeni Bugday 
Tohumu Gönderiliyor 

İnebolu, 22 (A.A) - Yıtz 

mevsiminin rltı ay kurak gh 
meal bu cı var ilrilnlerf o( tama· 

men mahvettiğinden köylülerin 

yiyeceğini ve ıobumluğuno le· 

mln için Z·raat bankaııı 1300 
ıoo buğday getlrmtıtlr. 

Bo yftkö getiren vt1par Si· 

nop'ta fırtınanın dormaeını 

bekliyor. Mal ç1ktığında tevziat 

bışhyacakıır. Bankanın bo ha · 

yarlı lıt k6ylClyd çok sevin · 

dJrmlıtlr. 

IOlerl ziyaret etmlotlr. 

Doğu Afrlkasındao lta:ya'ya 
1050 amele dönmüotilr. 

Belediye 
Memurlarının Teka· 
DtlDkleri Mes'elesi 

Belediye memurlarının tek•· 
QdiUderl hakkında bazırlaumıe 

olan kanun laylhaııı Baobakao· 
hğa gönderllmltt!r. Yakında 

kamutaya verilerek mftıakere· , 
sine ba11lanıcaktır. Do laylhı; 

Gümrtik ve lnhtııarlar memor· 
larmm tabi olduğu ıekaftd k:ı · 
nonona benzlyeo esasları ihtlv• 
etmektedir. Yilzdo 5 memur' 
lardao ve yiiz ıic 5 belediyeler 
bütçeleclodeu kı:sUecek mlk· 
tarlar belediye memorlarıoıo 

tekaüd muşlarına esae olacaktır· 

Küçük işçinin 
Kolu Kırıldi 

Balkapıoar'da yüo meneocal 

fabrikasında iı,ıçlllk e.Jen onbeŞ 
vaşında Ztya adında bir çocuk 
kolona makineye kaplırmıo ve 

yaralanmıotır. Zlya'oıo kolo 
kırılmııtır. 
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Bizim berberler, p11ar tatilini işçi ve Esnaf Un, Ekmek işi Acaba Yoluna Girebilecek mi? Berberlerin Okulu Mezunları 
blrUlrltl halledemediler, lıl 

evire, çeme hr•ı• dökmflıler. Birlikleri.. Bakanlık Soruyor! Tatil Mes'elesi. 
BHı dtlkkln 111hlplerl ile • , • , • 

bet kalfa; Hakikaten Muvaffak Kalfaların Reyi Sayı· 
Paçal Nasıl Ol&cak, Nasıl Bir Ekmek Çıkarı- 1 S 

1 
? 

- Talil yapmıyahm! Olmuş Bir Eserdir ve ır ını, ayı maz mı. 
Diyorlar, diğer ıarıfıan gene lacak Ve Fiatlar Dftşftrftlebilecek Mi? Berberler cemiyeti kongreıl 

bHı dakkAn 111htplerl ile 36 Değerli işler Görftyor. • tLf L 
1 1 

f 
Belediyenin Ztraaı bankası miıtlr ve dDn Ekonomi bıkan · evve .. ••tam ıç •e eenı 

kalfa; İşçi Ye esnaf lruruml1rı ge· b d 1 d alı .. •ğı lııtındlD bf!ledlyeye bir mektab birlikleri salonunda bDro tef 1 uğ ay Hın ın Bilin ""' e 
- Hıyar ·diyorlar· yıpılım! nel bürosu tef 1 Osman Şen, 1 ı ti B d b ı dl ı Oamın Ştın'Jn ba•kanhlrında 

miktarını belediyenin un fıb ge m t r. un ı e e yen D v e 
GörG1oreunuz ya, kalfaların yakıudı Anklra'ya gidecek •e rlkaııında ö!ftderek ply1&ayı çok önemli olan tetebb6sG hak· ıoplınmış, tatil gftnlerlnde çıhı · 

çoğu tatil taraf tarı. Bonon se· sonra it mıntakalarındı tetkik· ucuz un çıkaracığlnı Ye latan· kında mıldmat lılenmektedlr. mık •eyı çalaımamak ftıerlode 
bebl mıldm: ler yapmığa çıkacaktır. Osman Bıkanlak· onl1rın birinci ellblrlik h1reket mes'eleel •ö 

bol'ı dı satıı yıp1rak gerek ' ' o 
Şen; Ankarı'da birlikleri ılA· 1 ._ ikinci Te Clçftncft ne•I olı11k rDıOlmOıtftr. f..emlyet ftyelerln · 1 - Kalfaların çofu gençtir .. 

Dellkanl.lar bir pazar gonn, 
gönDllerlnln hnısındı dolaşmık 
leterler. ÇonkO herkesin saçı, 

batı ile oynıya oynıya, dftnyıyı 
uç tellerinden örülmftı btr ta· 
11k gibi gftrmeğe baeladılar. 

2 - Kazanç ve kAr, en zl· 
yede mal &1htblntn dGtDndGğCl 
ıeydtr. Vergi, rasum, allt, ede· 
nt hep ondan sorulur. Bina· 
enaleyh pHaı tıtlllne tllfet et· 
meılne hakkı da nrdır. 

Ben her iki t1rlfın da mına· 

ıı• bir meyzu Clzerlnde dur · 
doklarına kanlfm .. Asal mes'ele 
tr11 bıçak.l1rındıo kopuyor. Bu 
bıçakları r1ğhet, gtlnden gftoe 
artmaktadır. Ktflr neme, hem 
pratik blrşey .. 

Berberlerlmlz, asıl mtlcade· 
leyi bununla yıpmılıdırlar. 

Belki kendileri de farkına nr· 
mıetırlar. Jtlf't bıcağı, bir nnl 
tank hıllnde, dıg, tıı, kapı 

dınr demiyor, eTden ne uza. 
oıp gidiyor. 

Bu böyle denm ederse, 
berberlerlmlz hafı ada degU, ıy. 
da 29 gln tatil yapacak ve 
bir gGn de dtlkk•n açarık ııaç 
keaecekler 1a11ınm. 

Bu endlıeden, kıdın berber· 

lerl belki blru aukbrlar. Çan. 

kD kadın, mabakkak ondDle 
llol yaptırtacakbr. Amma, Hin 

erke,ı bir jilet bıça•ı ile on 
defa tnf oloyormaı; kimin 

amarand.1 .. Odunu, yakan de· 
IU, ke1en bilir .. 

Şa berberlerimize ı•na ha. 
brlatayım: 

stınbol'da, gerekse umlr'de 
kadar eden mftbim mes'eleler nısıl pıÇll edileceğini n bo· den bir kı1mı pazar gtlnlerl 
h b ekmek f lıtlnl n ucuzlamasını nan için ne ıekllde hıreket 

aklundi teıebbftslerde de a· d 1 k çıhımayı, bir kıımı dı tıttl 
1 k O Ş 't b temin e eceğln yHmıştı . olun1ca"ını, "ıkaralıcak ekmek· anaca tır. aman en n u e v yıpmıyı teklif eımlılerdlr. 25 
eeyahaıa çıkmasına ıebeb, lı Belediye; un fabrikası ya . ne gibi eTNfta olıcığıaı, bele· asta ile 32 kıllı çahımımak, 
kanunu Ozerlnde tetklldf'lr yap· nındı gftnde 3000 kilo ek· diyenin ba teıebbGsCl ile un 68 uıta ile 5 kalfa da çalıt· 

mek çıkaran bir de modern ve ekmek f latlerlnt ncozlıt· 
mak: için Ekonomi Bakanlı· mak lehinde rey vermlılerdlr. 

fmn yıptanrak ucuz ekmek mık mftmkftn olup olmıyacı· ğınca gönderllmlı olan ve tim· Usııl1r; bu k1rarda kalfıla · 
dl Adana'da bulunan heyetin Bllıcaktır. Bunun için Ekono. ğını ıormıktadar. 
göeterdlğf lftzamdur. mi u Zlr11t bıkınbklarına Belediye dılmf encGmenl; 

bııvuralmuı ve Ziraat bınka · Bakanlığın bu ıoruıaoa ma· Parti ba~kanı A vnl Doğan 
&IDID 11tııa çıkardılrı boğday. f111ıl bir ceHp hHırlamııtır. dı ha ıeyahıtl Ekonomi Bı- " 

kanlağı it bOroııa teflerlndtın lardın belediyenin satın atma· Bogftnlerde Baknlıl• 'g&ade· 

Ka&ım Ye HalO.k ile mQtahauıs 
doktor Velgret ıehrlmlzde bu · 
Junduklırı sırada lıçl n esnaf 
kurumları bDrosanda iki gChı 
stlren tetkiklerinde p11tl bat· 
kanımızla btlro tef 1 Oıman'ın 
mani fakıyetlerlnl bGytlk bir 
t•kdlrle g~rmGtler: 

- Genlı n mGkemmel teıı · 
Jdl•t yapmıııınız. Ba, bGyOk 
bir manffakıyettlr. AYropa'nın 
birçok yerlerlade heni• ha 
kadar genlı nrlmll teıekktlller 
yıpılmamııttr. 

Demlılerdlr. 
• • • 

Sa~lık yardımları: 

Birlikler bftroeanca b1&ta bir 
lıçl Ynıtoryomı, dl ğer bir l~çl 

de Bayd1rpaka emrHı aniye 
baıtaoeslne gönderJlmlı, teda. 
vilerl temin edllmll}tlr. Hlmı· 
yeye muhıaç 11ıl1ra mubtellf 
yardımludı denm etmektedir. 

Birlikler bütçesi: 

Blrllğlo 936 yılı bfttçeelnlo 
hHırlanmııı için btltçe ibıuı 
encClmenl çıllımaga bışlamııtır. 

Yeni yıl bfttçeslnln geçen yıl 

bGtçesfne göre daha nrlmU 
olacağı anlı!Jılmaktadır. 

sına mQsaade edllmeel isten· recektlr. 

lnebolu'nun Leşini Bul
mağa Çalışıyorlar 

~~~~~~--ı~~~~~~ 

Ehlivukuf Raporu Hennz Müd-
deiumumiliğe Verilmedi 

•• 
Joebola fıcl1&1 tıhklkatı mO· mlıtlr. Llmın relıllğl; nparoo 

nasebetiyle tetkikler yıpmaktı bılflğı yeri ıeıplt ettirmek n 

olan ehlivukuf; nporanu he· körfeze girecek bClyDk Hpar· 
nOz mftddelumomlllge verme· l1rın lneboln vıpuru leılne 

Kok Kö
mDrQ Fiatleri 
Ton· Başına iki Li· 
ra indirilecekmiş .• 

çerpmıluına mlnl olmak için 
kerteriz yıptırmflktad1r. F'akat 

İnebolu Hpurundın en kGçDk 
bir nlıane buluoımamıotır. 

Dılgıçla tetkikat yıptarılacığı 

bıber ılınmıotır. İnebolu'nun 

leıl bulunduktan son11 YIPD· 

roo denfı içindeki nzlyetl tet· 

kik edilecek Ye lcabederse leıln 
bulunduğu yere bir ıamandıra 

ny• denlı feneri konularak · 
körfeze girip çıkan nparların 

laebolu'nao Ieıl tlzerladea teh· 
Ukeılzce geçmeleri temin edi 
lecektlr. 

rın reyleri olmaması 14zımgel· 

dlğlnl eöylemlolerdlr. Ve bu 
sebeple ticaret oduı ld1te he· 
yetinden bir brar ahnmHı uy· 
gun gör6lm6,t6r. 
BHı 11Abdırl1r kınunu me· 

deulnln bir maddeıdode cemi 
yetlerln bauın dyelerlaln rey 
hakları olduğunu, blnaenalt-yb 
cemiyete dahil kalfıların dı 

reylerinin muteber sayılm111 

lhımgeldlğinl söylemektedirler. 
Son kararı ticaret odaıı Ye· 

rect'ktlr. 

Balıkcılığımızın 

inkişafı 
Ekonomi Bakanlığı, yıbıncı 

memleketlerd6 bir senet kıy· 
nağı olan ve timdi ye kadar 
bizde lhmıl edllmll} n:r.fyette 
kalın bıhkcılığlD lnklıafı için 
önemli tedbirler ıhomasını 

uygun gôrmilştQr. Ekonomi 
Baklnhğının yaptığı teıklklere 

göre Tarklye bahk mınııkala 
rımn merkr.zl İıtanhul olır1k 
kabul edllmlıtlr. Ttırklye balık 

ihracatı umumiyetle bu mıntı· 
it.ya mlnhasar kalmıklldır. 

Dljer balık mınıakalarından da 
lhracıtın 1rtmlmısı için ted· 
birler alınacaktır. 

Bir gtln, mod.cJa bir lakı· 
IAp (!) olar ondaltıyon bl· Terfi Edecek 

Maden kömflr6 flıtltrlnlo 

ton baııaa l:sO karuı indiril· 
meli bakkıada beklenen tıll · 
matnıme bagtlnlenle tehılmk· 
deki altkadarlua ıeleeektlr. 

Yerli kok köm6r6 flıderlofa 

de yeniden acu•lıtılacağı anla· 
şıhyor. Tat kömarden yGsde 
60 nlsbetlnde kok kômGrtl çı· 

brıldığındao kok f lıtlerinde 
yıpılıC1k indirimin ıoo batını 
iki ll;rıyı bulacağı Gmld edil 
mektedlr. 

Bazı de•I• mGtıh .. ıelan; 
1080 ton olan lnebolu npu· 

Seferihisar' da ki 
Cinayetini Faili .• 
Katil Seferihisarda 
Oturan Sabıkalı imiş .. 

bna, lfle o nldı te kaçak 
..,.._.. telldl IDlia•larıadı ....... 

Moda Te lı:adın, diyoruz. 

800)11 blrlblrll,. el ele nrlnce 

teytan cenahları da karııdın 

bakarak afallıyor. 

Netice ltlb1rile f lkrlml slJy· 
llyeylm: 

Tatil iyi teydlr n bir bıktır. 

Amma ceple barçhk lbımdır. 

Baoaa için de Ç1h1mak lıter .. 

öğretmenler 

Yanan Yavru 
Don öldo 

rana en fHla 650 ton yak yDk· 
leneblltıCeğtnl, dıba fula ytlk· 

leomeıl doğra olmadığını ıöy· 

lemektedlrler. İnebolu •ıpuron· 

dıkl yftk; bir rbayete g«Sre 
650 ton, bir rlHyete göre de 

1082 tondur. Adliyece yapıla
cak tahkikat n ehlivukuf ra· 
porlle facia suçlul1rı teıblt edl · 
lecektlr. 

Birgi Na-

Seferlhlur'ın bnkhdere kö 
yende oturan Giritli H ••n oğ. 

la Huan adındı biri tarluıoda 
öldaraımaı ol1rak bulunmuıtu. 
Adliyece yapılın tıhklkıuı ka· 
tilin ubıkalı Pala lbr1hlm oğ· 
la lımall olduğu anlaıılmıı Ye 
kendlel tutulmuıtur. Katli su· 
çanu ldraf eımtı ve tevkif 

Dil, tarih ve coğrafJ a jakül· 
tesine tnyin edilen doçentler: 

Ankara - Ankara dtl, tarih 
n coğrafya fıkülteıloe doçent 
olmaları lhtlmallol yazdığımı2i 

Dr. Bekir Sıtkı, Dr. Melibat, 
Dr. Danyal, Saffet ve Hamld'Jn 
tıylolerl t11dlk oluomuıtur. 

Bunlardan Bekir Sukı Frıy· 
burg, Dr. Mellhat Berllo, Dr. 
Danyal Mftnlh, Saffet Okııford, 
Hamid Eoodra Onlverslteslnden 
mezuodurlır. 

Eski öğretmen okulu meıurı• 

Zarı: 

Dört n beı yılla eekt öğ 
relmtolerlndeo dlploaaı almıf 

talebelerin bazaları KoltQr Bı · 

kanhğına baı vurarak yeni açı· 

lac11l olan dil tarih ve coğr.C 
ya faktUteefne ıhomılarını h · 
temltlerdlr. Haber aldığımıza 

göre K6lt0r Bakanlığınca bu 
mes'ele etrlfıoda ln«lemeler 
yıpılmaktıdır. Bu gibi diplo · 
mılı talebelerin lmıib1nlı Ool· 
versheye kabul edilecekleri ve 
llıe mezunlarının bngOo.kft me•· 
cud haklarını lktlsab edecek· 
lerl umulma.kıadır. 
Yiiksek nıekıeb mezunlurının 

askerliği: 

Mdsteıarlar lromleyona bu· 
gQn ikinci ıoplanhııoı yıpmıı· 

br. Komleyon yüksek mekteb 
nıezunl1rıo1D mektepten me· 
zun olur olmaz hiç bir tecile 
tAbl tutolmılteızın askerlik hfz. 
metlerini yıtpmalarıoı temin 
mıksıdı ile birinci toplantısın · 

dı vermlı olduğu kar1r Qze · 
rinde eon tocemeleıfol yıpa· 

rak vazlfealnl bhlrmletfr. Ko· 
mhyoncı alınan kar~r Milli 
Müdafaa Bakanlığınca bildiri· 
lecek ve Babohk lazımgelea 

kanun projealol hazırlıyacaktır. 
lmıihan talimatnamP.lerin :n db· 
gişmesi: 

KtlltQr Bıkaohğıada imtihan 
tallmaınımelerinln de

0

ğlştlrll · 
meıl için çalaımıkta olan KCU· 
tftr Kurula Oyelerl bu meuu 
etrafındı komisyon hıllnde in· 
celemelere deum etmektedir. 
HabP.r aldığun111 göre imtihan 
tılimatnamelerlnln kıt'i ıekll 

bu ıy &onana kadar tespit edl· 
lecek n tısdlke gönderllecektfr. 

Kanarya Vapuru 
Batmamış! 

Dilnkft Nyımızda K1narya 
npurunuo bıttığı hıkkında bir 
telgraf haberi nrdı. Dan Van· 
derze acentesinden ldarehıİle· 
mise telefon ettiler, npuron 
bıtmadığını, Zonguldak'ıa bu· 
lunduğuou n bu husuetı ken· 
dllerlne İstınbal'dan malO.mat 
nrlldlğlnl söyledtler. 

Banan iki uca blrleıtlrlllrse, 
ber iki tuıfın da dediği olur. 

Eyld1 934 eonaoda Gç yıllık 
hizmetleri sırasında muvlffıkı· 
yetlerl görtllerek birer defa ıerf i 
ettirilen ~gretmenler hak.kında 

kaltor dlrektOrlaganden batın 
mekteplere bir bildirim gönde· 
rllmlıtlr. Bunda aylık artımla· 

rın 1880 ıayıh kanuna göre 
Eyltil 935 den muteber olaC1ğ1 
blldlrllmlıtlr. Bildirimde terfi 
ettirilen öğretmenlerin 935 ön· 
cellk çizelgesine tekrar geçirt· 
leceklert n hlerlnl iyi bııar· 
dıklırı anlıeılıru, gelecek Eyhil· 
den itibaren birer derece ıerf i 
ettlrllecekl,.rl blldlrllmektedlr. 

Enelkl ıkpm İklçeımellk.te 
Hılllefendl sokağında 16 Nyalı 
e•de feci bir bu olmuıtar. 
Ali kızı altı yıtında Şehriban 

avlude y1amakta olan mangal· 
dan ent1tlsi tutuımaı Te •ftca· 
dunun muhtelif yerlerinden 
yınmııta. 

A~ır yaralı ola11k memleket 
hastıneslne kaldmlın yanacak, 
y•r1larınıo acısına dayaaamaya· 
rak ölmDıUlr. 

hiye MfldftrlOğfl 
oluamuıtar. 

Hir Atanma • 1 Nöbetçi Eczaneler ' 
İlbaybk daire mtldilrtl N.cl Bu ıkıım Bııdur1kıa Sıhhat 

l.eodlleılae yapaca~ım alulho· 
tahğı bundan ibarettir. 

Çimdik 

TAYYARE SINEMASI 
usı TELEFON 3151 

Baycık Frauuz edibi Allonıı Dode 'nln edebf yıt Aleminde inkılap yıpan n danyı dille· 
rlne çenlleo şaheser romanından lktlbae edilen gftzel filim 

SAFO 
Derin bir aık • Heyecanlı bir meTZa • Enfeı bir filim 

O 1 Kmnedl Feranııez tlyıt· A • En ıon Foka jarnal ~Tarkçe 
~ YllJ yan ar: rosunun bQtOo artlıtlerl yrJC8. Sı'SzlCl> Mtkl "Canlı reılmler 

Fiatlerde zam yoktur. 30 • 40 • 50 kuruştur. 

Armuton nahlyeıl eski mG· 
dara Remzi, Ôdemlıln Blr8f 
nahiyesi mClddrltlğClnl atan· 
mı!Jlır. 

126 lira Deretle Trakya böl· Ka11otlnada Eıref, Kemerde 
gesl genel espekterll~ dosya Kemer Ye Eırefpaıada Eıref · 
memurluğuna atanmıttır. pııı eczaneleri açıktır. 

Fe•kal&dellğln fevkinde ... Adeta çılgınlık .. 
1001 harikalı... Dını •e ıarkıl1r filmi.. 

--

MARAHUANA 
Amtrlb'nın en gtlzel yaılerce dınıOzG, gözleri lr..mıotıran bir gftzelUk Ye zenginlik, 

emsalttz n orijinal musiki ar1sıodı geçen meraklı ve bey ecanlı bir mnsu 

Bu aklam 2ı , 15 Seansından itibaren 

ELHAMRA 
/. MiLLi KÜTÜPHANE SiNEMASINDA 

SEANSLAR: Hergon 15 · 17 · 19 · 21,15. Cumu· 
teel 13 · 15 seınslarında talebelere tenzllAth bilet 
verilir. PHar 11,30 · 13 te llAve ıeanıı Yardır. 

ayrıca: PARAMUNT JURNAL'da en son dflnya havadisleri. 



T ta\ O 8 O schetsizlik .. 
~ gjlrc§lu atro •···• - Baştarajı 1 inci sahifede - Uii ltalyan Tayyaresi Habeş Kra· 

hnın TayyareSini Takihetmişler Yahudi Simsarlar 
------------'---

Alman Borsalarında iş Yapamıya-
cakJar, Emri De Çıkmıştır. 

lıtanbol, 22 ( Özel ) - Berlln'den haber veriliyor: 913 ve 

914 sınıf larıoao eıhhaı; yoklımBBı yakındı yııpılacıktır. Bu eı · 
mf lor; 936 da silah altına elınacaklardır. 

İstanbul, 22 ( Özel ) - Berln'den btldltlldlğlne göre, Alman 
ekonomi bakanı doktor Şah •, yarından ltJbaren bütOn Yahudi 

elmearlann Alman borsalarında iş yapamayacaklarını blldlrml@tlr. 

••• 
Yahudi Aleyhtarlığı 

Macar Talebesi, Yahudilere Saldırıyor. Peş· 
te'de Polislerle Müsademeler de Oldu. 

İstanbul, 22 ( Özel ) - Budapeşte'den gelen haberlere ıtöre, 
Yahudi ıleyt•rhğı çok ağır bir mehlyeı almışlar. Her taraf ta 

gösteriler yapılmaktadır. (Agaya) gazetesinin idarehanesi basılmış, 
mılbaaımda tahribat yapılmıştır. Pollstn mümaneatına rağmen 

talebe Yahudilere karşı ağır mt amele yapmaktad1r. 

Peete müslki eaJonunda btr kavga olmuş, polis vak'a m_hılline 

~eldlğt zaman ellib kullanmak mecburiyetinde kalmıştır. Tale· 
beden pek çokları yaralanmrşt,r. 

•• 
; ehistan'da !1a Hıristiyanlarla Yahu
diler Arasında rnücadeJeler Geçiyor 

let:ıobol, 22 (Özel) - Lehletan'da başlamış olan Yahudi aleyh· 

tarh~ı, dtni bir mücadele halme girmiştir. Hemen her güo hırls 
tlyant rla Yahudiler arasında blar hadise çıkmaktadır. Son olarak 

Lvov, Karakovl ve Novt Saç'ıa müsademeler olmuştur. 
Karakov . ftni vershe talebesi, bir nilmıyfş yaparak Yahudl'lere 

kartı Almanya'nın Ar. a kenunonon tatbik edilmtılni ~e :Yahu· 

dl'lerlo medeni baklorıoın tahdidini fstemlşlerdlr. Nümayiş, Ya· 

hadi mahaUeehıe ve Yahudi tlcarelhanelerloe taarruz şeklini 

alm1~, zabıta; ıalt>beyl güçlükle dağılmıştır. Yabudt'lerden taş n 
sopa ile yeulananlar vardır. 

••• 
Bir Inigliz ve lsveç Va

Çarpışlllar .. 
hıaobul 2:! (ôzrl) - Londra'dan haber veriliyor: 

Bu sabah kalın si11 yö,ünden bir İngiliz vaporo ile bir İsveç 
vapııru çarpışmıştır . Çok şiddetli olun ba çarpışma netic~ainde 
İogllb: upnra derbıl b;ıtmıı:, bir ıayfıuı boğulmuş diğerleri kur · 

tarılm ~tır . O<!llndlği fçla eu almıiı.ttı oları lıHeç vapuru, loglllz 
limanlımndı1n hirlne iltica etmek üzeredir. 

Eritre'li Sabahahağa 
alyan'Jardan Kaçarak Haheş'Jer 
arafi a 30 Kişi ile Nasıl Geçti? 

Adigrad'tan bir gorunuş 

İstanbul, 22 (Özel) - lhtlya'om Erlır~'ll askeri zabitlerinden 
Sabıb11hığa'nın Habeş ordusuna nasıl geçtiği hakkında ıu tafellAt 
verilmektedir: 

Muhasamatın başlamasmdan az sonra, hu Erltre'll zabl 50 ki· 

şlJlk bir milfreze ve dört mltralyözle Senafe mnklioe gönderil 
mfştir. Sababıhağa, kendisine sadık olmıyan 20 kl~lyl bir yere 

göodermfş v~ kendisi 30 kişi ile Hıbş'lllere iltica etmiştir. Fakat 
bı odan az sonra Ras Güksa Itılyıo'lara iltica edince milşkdl 
azlyette kalmış ve 30 maiyeti ve kendisine yeniden iltihak eden 

15 Erltre'll ile Makalle'den çöll ri geçerek uzun ve mGşkill bir 
eeyahattan sonra Deesfye'ye va mıetır. Yolda; 11k1daşlarından 
birisi ölmQş, diğerleri de yorgonlek ve susuzluktan · hhAb bh 
halde lliller. 

Deeslye'de ken ıllstnl ve ark dışlarını iyi karşılamışlar ve he· 

men Adte Ababa'ya göndermişlerdir. 

Necael, ha Erftre'Hlere oJşanla ve hedfyele vermf, ve Rae 

Makooeo ordusuna kaydedUmelerlnl emeretmfetlr. 

Hiç olmazsa biraz gazete oku· 
ması lıizım celen Saint·Brice, yeni 
Rusya ve yeni Türkiye'nin biıibir· 

!erinin güvenliğini kendi öz gıl• 

venliklerinden ayırmaılıklanna, ve 
her birinin, kendi baııoa, bir ta• 
lam paktlar imzalamıı oldoklanna 
dikkat etmemia midir? Fransa ve 
Rueya, Türkiye ve Balkan devletleri 
arasındaki hueuei güvenlik münase· 
betleri meydanda değil midir? 

Bütün bunlar bilinen ıeylerdir. 
Fakat bu yazılar Saint·Brice gibi 
adamlann Fransa'nın ittifak ve 
müttefikleri hakkında ne dü~ün· 

melhe olduklarını gösteren belge• 
ler hükmünde tutulabilir. Acaba 
Belçika, Romanya ve Yugoslavya 
ile Fraoıa arasındaki kuvvet far· 
kından ve nisbeteizliğinden, Saiot • 
Brice mantığl ile, mana çıkarmak 
ietiyeoler olanı, Fransız sağduyu· 

sa bono nasıl k.arııılayacaktır? 
Saint·Brice'ler isteseler de İs· 

temeseler de, Sovyet-TürlL dost· 
loğu, yakın ııarkta barış ve eü~un 

politikalarının bir dayancı olarak: 
kalacaktır. Saint • Brice'lerin hoşu· 
na gitee de gitmese de kuvvetli 
Sovyet Rosya'nın ve kuvvetli Ke· 
mallat Türkiye'u"n ayn ayn dost· 
lukları, aarkta, aksi mutlaka zarar 
olao, müsbet bir menfeat kıymeti 

olarak aranacaktır. .Borsa fiatlan 
herkes tarafından bilinen bu çeşid 
eotrikalerın hükümden düşmesinin 
Türkiye'nin . doatu Rusya 18 inci, 
Rusya'nın dostu Türkiye de 13 ÜD• 

cü ~ldönftmünü bu teorinleı:de kot 
loladilar! 

F. R. ATAY 
----------~~-~-

Yeni Ağlarımız 
Bu Yoldan 
Sınıra Varacak 

-'---~ ••••--'---
df'nberl büyük bir ôoem ver · 
dlğf demlryolo etyasaeı uan ilk 

plAnında geçen hatlardan biri 
dlr. Birkaç gOn evvel Filyosta 

kömüre varar.a battı eçdıltan 

sonra Baioryolu d~ yarın AU 
ç .. ıtokayaoıo E>llle işletmeye 

açılm•ş olacaktır. 

-letanbol 22 (özel) - Adle Ababa'dan gelen haberlere göre' Habeş Kralı, tayyare ile cepheyi 

teftltten dönerken, iki Italyan tayyaresi de havalanarak Ktalın tayyaresini bir miiddeı taldbetmf&· 
ler, fakaı yetlşememlşlerdlr. Bo sa-retle, Habeı Kralı, bir tehUk~ ihtimalini allatmıthr. 

BAdlaf!. Babeşlslan'da hayra aJAmet olarak lelAkkl edilmiş ve hükümdarın bu tehlikeyi savn:ıaeı 

itibariyle Ayinler tertibine ve dualar yapılmağa haşlınmıııtır. 
letanbul, 22 (özel) - İmparatorun seyahati etrafında çok ketüm davraoılmakıadır. 
Necaşlnln yere lnmeıdnl mdteaklb gör6nen iki ltalyan tayyaresinin, kendisini filmli tayyareyi 

taklbetmle oldukları zannedilmektedir. 
' Adle Ababa balkı; sokaklarda toplanmakta ve avazları çıktığı kadar; < - Kahroleun ItalyınlMi 

Allah lıalyan teyyarelerlol parçalasın!tt Diye haykırmakta, imparatorun eağlığı için dua etın k· 

ıedfrler. 

Yunan l{raJının Gel•şi, Yunanistan'ın iç Siyasasında 
Yeni Bazı Hadiselere Mi Sebeb Olacak? 

---------ı .. ________ _ 
l(ral Dün Bren dizi' den Yuna-

nistan' a Hareket Etti .. 
----------------------· .. ·-----------------------

''eni ze l os Kralla Konuştu .• Yakında Yunanistan'a Dö-
necektir. Kondilis Mağlôh Olmuştur .. 

İstanbul, 22 (Ôz,.l)- Yonan 

kralı Y orgi, bo sabah Brendi 

zl'ye varmışhr. KPtıdlelnl istik 
bale gitmiş olan Y ona[l barb 

f Uoeo da Brendlzl'de bulunmak· 
tadır. 

Kral, bu akşam bunlardan 

Elll kruvazörüne binerek :Yanan 

sularına hareket etmiştir. 

Kraliyet toraftarları 1 kendi 

tur, ne de yalandır. M. Venlze· 

los, Parfıı'te kralla konnımPf' 

tor. Kral, memleketine dönOnce 

ve hıttıt bir ihtimale göre, Yo· 

nan eular1na girince ılyasi bir 
af 114n edilecektir. Bu af dol•· 
yıelle, M. Venfzelos da Yunanlı· 

tın'a dönecek ve eskisi gtbf, 
partisinin ba~ında siyasi hayat• 
atılacaktır. Bu haberler, Ad· 

General Kondili i 

elnl htfkbal için Aıioı'da btıyük 

hıızırlıklar yapmu~lardır. Bu me 
yaoda Pire ve Allna zabıtası 

tarafıodıtn fevk11l4de tedbirler 
alınmıştır. 

Kral.o gelişinin Yooanlstan 
eiye!!al hayatında dil değlı:ıikltk 

yııpmaeı ihtimali vardır. Çünkü 
son gden haberler gö:iterlyor 

kf; M. Ventzelos'la krAl arasın· 

dakl temas ne bil vasıta olmuş 

192i yılı Nisanında Feul 
paşa istasyon undan inşaatına 

başlanan ve artık bir münteha 

değil, fakat daha ileriye emır.' ' 

larımaza doğru uzanacak hat 
lanmızıo bir başlangıç noktası 

olan ve Dlyarıbeklre varmıo 

bulunan bo bat 60 milyon 

liraya mal olmoıtnr. Yordun 

--~~~-ı---~~~~~- ------ı---~~---

So n Harhde 
1 Albay, 2 Subay, 
300 Asker öldü. 

Mısır' da 
Karışıklık 

Çarpışmalar 

en önemli ana demlryollarından 

biri olan bu hallin büyük bir 

kısmı çok arlzah yerlerden 

geçmektedir. Hattın deniz se· 

vlyeslne naıınu en ılçak nok· 
tım 50 el kilometredeki 496 
rakamla Eloğlu istasyonu ve 

en yQkeek noktaıu da 1400 

rakımlı Sef ket istasyonu cıva· 
rıdır. 505 kilometre ozonlu. 

ğunda olan Fevzlpaşa Diyarı· 

befdr hattı üzerinde en bClyGğii 

670 metre uzunluğunda 64 
tane Ulnel bulunmaktadır. Gene 

bu yol üzerinde yapılmış saysız 
ktıçük bftyftk köprüler arasında 

çok öııemll fen ve ean'at 

ııerlerl vardır. İnşaat masraf lan 

bir milyon 950 bln liraya VB· 

ran Göksu ve Frat köprdleri 

bu meyaodadır. -----
Un Gibi ince Tuz 
Sofra Tuzu Fabrika· 
sının Temeli Atılacak 

Çamaltı Tozlaeında ince sofra 

tozu f mal eden bir fabrika ku· 
rulmasına karar verlldtglnl yaz. 
mıştık. FabdkanlD temeli ya 
kında alJlacaktır. 

Yent sofra tuzu fabrikası on 

gibi ince tuz yapacak ve bun· 

lar yarımoar liralık zarif amba· 

Jajtar içinde eatııa çıkarılacaktır. 

...... 
Necaşl, Cenob cPp,beslnde bft . 

tüo kumandanların iştirak. ey · 

ledJğl , bir toplantıda durum 

hakkında izahat almışlır. İm · 

paralar, cephede 6hm ve yara· 
lımaolıtrıo allelerloe yardım 

edilmesJni emretmiştir. 

Vaşington 21 (A .A) - Hü 
kuınet, petrol eodüstrlalnl ltal· 

ya'ya yapılmakta olan lhtacatı 

kendlltğlnden J, keameğe dA vet 
etmiştir. 

Adlıt Ababa 22 (A.A) 
İmparatorun :cephedeki asker. 

lerlot ziyareti, burada Habeş 

ordularmuı nihayet harekete 

geçmeğe hazır bir hale geldik· 
lerf şekfllnde tefsir edilmektedir. 

Fihaklka gerek şimal, geıek 

ceooh cephelerinde Habeş tah· 

şldatı f Hen bltmlı demektir. 

İtalyan'ların Makallenln cenu· 

buna a~ır top bataryaları koy. 
maları bizzat İtalyan'larm mnh· 

temel bir .Babrş mukabil ta · 

arrozono nızarıdikkate al ıhk· 

Jarma ddAlet etmektedir. 

Roma, 21 (A.A) - Burada 
haber verildiğine göre Makal'· 

lenin cenah mıotakasıoda hiç 

bir Habeş askeri kalmamıştır. 

derlye'den Portsald'e 

İstanbul, 22 (özel) 

hlre'deo bildiriliyor: 

gitmiştir. 

Ka 

Bugün yeni ve kaoh bAdl· 
Beler olmuş 7 polis yaralanmış 

ve 50 kişi tevkif edilmiştir. 

Biidlse Vefd kalüblerloden baıı· 

lamış ve 200 nQmaylşçl polliıe 

taarruz etmiş, ve atılan silah· 

lardan yedi polis yaralanmıştır. 

Fırka releleri gelinceye kadar 

hadise devam etmiş ve mevkuf. 

ların tahllyeetoden sonra hı\." 

dlse tekerrftr etmlı ve daha 
umumj bir mahiyet almıştır. 

Yaralanan 
ltalyan Ma
kinisti öldü ... 

18tanbol, 22 (Özel) - Alman 

letl.b.barat btırosnnun Asmara 
ayları bildiriyor: 

Ankano vadhıinde Italyan 

uçakları ile Habeş kovvellerl 
araaında cereyan ~den moba 

rebede ayağından yaralanan 
İtalyan makinisti lrıho; Asmıra 
hastaoea!nde ölmD~tür. 

M. Venizelos 

oa'dı Veolzeloı aleyhtarları ar•· 
111oda derhal ıeılrlnl göster· 
miştlr. 

Uerşeye rağmen general Koo· 
dlllslo partiyi kaybederek ely•· 
set te mağhlp olduğu netlceelP6 

varılmıştır. • 

Bir habere nazaran da, gene• 
ral Kandille bu vaziyet kat· 
şıeında çalışmaktan ve efytef 

hayeta iştirakten çekilecektir· 

Brttksel'de 
Talebe Zabıta 
ile Çarpıştı. 

lstınbnl, !l2 (özel) - oro1'· 
seldeo haber verlltyor: 

Ddn akeam, mllleller cewl· 
yetine tezahQrat birliği tarafıJJ' 

dan Itılya • Habeş ıolaşmazhğ' 
etrafında verilen bir konf er•ll1 

hAdlselere sebeb olmuştur. 

Sağ cenah talebe, mlfleder 

cemiyeti aleyhine ve İtalya tıı· 
hine tezahdrana bulunmuş, p0 ' 

liele çarpıımılar olmuştur. Bit" 
kaç talebe yaralaomıı, katg•" 
şalık geç vakte kadar dev•OJ 

etmiştir. 



KCÇCK KORA 
Btlyük Hissi Bikiye 

- 4 - JtU Koreti'den 

Nihayet, onu• 
Fnma'ya dotru ara. 
mııdan ayrılacağı 

kangtln geldi, çatta. 
Ondan aynbrkea, 
IOll kacaklatma, son 
pa1e aruıDda, IOD • 
ricamı aa kalal&Da 
fwldadım: c Bana 
mektab yuf > de· 
elim. 

O da a~11m agzın· 
da: "'K.et Kora'cı· 
lıinl Kaçak Kora· 
cı~ım una ıdt ıık 

mektab yHacağım!,, 
naclı•• nrdl. 

Ve... sandala at · 

lıdı, npura ıon 

1e lamlı rı nı ba na Bö1lece artık gö;lerimin lJnünde 
gGndererek vardı . Beni~, boş bir deniz kaldı 

Btns ıonra vapur, iri bir ben onu unotıblllyordam, ne 
kGpek bah&ı gibi ve haykıra de o hını tekrar geliyordu! 
haykıra adadan ıyrlldı. Benim için artdt hiçbir wey· 

Vıpor, yatlı gGslerlmla önln· den zevk bulmak mlmkln 
de uııklilpyor, onu bendt:n değildi. Bende derin bir iç 
ayırım yollar uzadıkça bu 11kıntısı, derin bir elem ve 
npar dıha kftc;tlUlyor, git 11tırıb h6k6m sarıyordu. 

gide bir noktacık: haline gell· Birkaç defalar nlmeğl dl· 
yorcla n bnyleee, artık gözle· tilnCllm. Çlnka oaıu• ya ... 
rlmln lJnlade genlt, boı bir mık bence mlmkan detlldt. 
deni• kaldı. Nıbıyet kafama bir fikir, 

Artık bundan sonra; ne delice bir f lkir girdi: Madam 
Plyer, ne •tk, ne de bayatın ki, o Fransa'da idi, ben de 
11nk ve leaed kalmadı. Za· Franıa'ya gideme• miydim? 
•allı klçlk K.ora'cık, yalnız, Elimden geldiği kadar çabııım, 
he yer ya.ende ırtık sevecrk bet parayı beı para eserine 
bir kl1111eıl kalmıyan bir "Ya· lroydam, Mardlya'y• varacak 
lın••,, dtia ibaret kılmıttı! kadar bir Hpur navlana teda· 

Bir taraf tan dı kendi ken· rlk ettim. Fakat hirfncl ve 
dlme: lklnel mevki delil, ytlkler 'fe 

- Tekr11 gelecektir!.. plıllkler ar11ında bir mnkt 
Yabad: hedeH! .• Haydi canım... Ban· 
- Elbet anatacağım .. Dan . dan hına ne zarar geltbtllr· 

yıda anatulmamıt nnkl ne eli ki? .. 
•ardır?. GGrtıyor1unoz degll mi, M. 

Diyor ve kendime teselli •e Jorj•. Ben: 11Parlı'te bahriye 
rlyordom. Fakat g6aler geçi. ıllAhendız kııl11ında ona her· 
yor, hıftılar, aylar oluyor ne halde bulacağım.,, kanaadnae 
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Umumi aefl'İ.yat Te yan itleri 
mldtlrCl: Hamdi Nbhet 

Llaıeua.i: 
t..ir İkinci Beyler -. 

C. IWk Partiai J.iaua içüıde 
Telgraf': tamir - ANADOLU 

Telefen: 2776 - Poata kutusu 405 

ABONE ŞERAtrl: 
YdJıtı 1200, Altı ayJıAı 700, Cç 

aylJtı 500 karaıtur. 
Yaham memleketler._ 1e11eli.lı: 

aboae flcreti 27 liradar. 
Beryerde 5 Kunııtur. -illa geçmiı aam.Jar 25 kuruotur. 

AKADOLU MATBAASINDA 
BASILKIŞTDl 

..., Ca..w Ronıarıı: No. 54 

- i'abt .t.ea donuyorum! 
- Kaldanmları 111tmıyorlar 

ki... Berlf ler kAf I derecede 
'lllk Ye klbu de~ller! Fakat, 
ta.batım, İlı nereye gidecek· ...... ,. 

- Canım, sis benim için 
'-erak etmeylnlıt 
.. ~ Olar. Fakat lSA'teneem bir 
---r Ylll' mı?. 

- Aman Allahım, ne mG· 
leee..t. adamıınıı, buyurunuz 
~ laalde: Bizim doetludan n· 

k komtlnlıt n halen Bltlercl 
''- bir ukıdapn mbaflrlylm. 

idim. Patfı'I blslm kGy ıtbl 

•nıyordam ve "Ona bClyClk 
meydanda elbette g3receglm.,, 
diyordum. 

Vapurda, "Ben Parlı'e gidi· 
yoıam, onda btlylk meydanda 
M. Plyer'I bolaca~ım . ,, dedi. 
jlm vakıt hına hrrkeı gtlll· 
yordu. Şıkı ettiğimi •na11 lar 
da çokta. Fakat ben onlar gibi 
dGtbmlyordam. Fikrimde H · 

bat edlyer Ye ona hayalimde, 
Parla bayok köylnGn meyd•· 
nanda kılıacını bellne aıalmıt 

gazel elbbelerlle dola11rken ta· 
IHtur ediyordum. 

İtte, bu ıuıetle Pnlı'e gel· 
dim; M1rıllya'da bir gln bile 
domradım, Parlı'te otelciye be . 
men sordum: 

- Rica ederim, b0y6k mey . 

23 lkinciteşrin 935 

Bu elbleelerl de o temin etti! 
- Ytııbıtım, sizi Cumartelİ 

gGnilnden enel bir daha gGre· 
cek miyim?. 

- Hayır! 

Faklı ılze ihtiyacım 
olursa? 

- Mlmkbn olduğu kadar 
hına ihtiyaç hıaal etmemeğe 

çıhtmak IAıımdır. Eğer burada 
olm111ydım ne yıpıcaktınız? 

Artık aynlıhm. 

İki arkadıt birbirinin elle· 
rint ııktıl11 ve ıynldılar. Ayrı· 

hrken Beaaı: 

Altıncı Artırm' ve Ye 
Malı Haftası .. 

lskin işleri Hakkında 1 
haylığa Emir Geldi. 

----~----~---------~------~ 
Mekteblerde Talebeye Yerli Yemiş ve Konfe· TQ.rk Knlt4r0ne Bağlı Olanlarla 
ranslar Verilecek, MOsamereler Hazırlanacak. 1 U kk d y 1 k 1 k 

BlrlnclkAounun 12 alnde bıt· 
byacak olan altıncı arhrma ve 
yerli mıl haf tau hakk.ında 

kaltar bıkınhğından tehrlmlz 
ktUtClr dlrektörlGğClne bir bil· 
dirim gelmltlir. Bunda artırma 
ve yerli malı hahaıında mek· 
teplere daeen ödev hakkında 
ıpgıdakl maldmat verilmek
tedir: 

Ônlmlıdekl Blrlnclkhanon 
onlllılode baıhyıcak olın ıl· 

tancı artırma ve yerli mıh haf. 
taeında her derecedeki okulla 
rımııda geçen yılların artırma 

ve yerli malı haftaları için Y•· 
palan genelgeler de göıönlnde 

bulundurularak a91gıda bildiri· 
len yolda çalıımaıı uygun gG 
rtılmClttClr 

1 - İlk okullarda bu haf· 
tının ö~retlm Gnlteııl .. Artırma 
'te yerli mali,, konoıa olacaktır. 

2 - Orta okullarla Uaelerde 
Sanat ve Ticaret ve ÔAretmen 
okullannda hıftınıa uygun saat· 
terinde öğretmenler tarafından 

ba kona lıerlnde konferamlar 
verilecektir. 

S - Bu genelgeye ballı dn. 
tf sler glsel yuıb le.balarla 
okul dıT1rlaraaa uılacaktır. 

4 - Artırma ve yerli malı 
haftuında lstlm, incir, t.ndık, 
fıstık, portıkal, kayuı, elma, 
armut yeneoell için bu yemlt 

dan, baranın blylk meydanı 

aerededlrP 
Şimdi ıl•, otelci veya otel 

garlb'Dfarıilb bu nıUm kartı· 
ıında göslertn n• e lay· 
:telle attıklarını -..ıne»\a 
delil mir. Palaı ttl • e 
bAlnıs, b~ala •ırÖok Y· 
danlar Tar; KoaforJI , aA, 
OHnriyeı ve diba k 
meJdanlar.. Tabrr:-rı,. 
ço' He, iN kadar 90k D 

lüım.. Ba kocamın ıeiaN iHiai 
ClrkClttl, Pariı'e ne diye ,ıı. 
m!ttlm? Dayak, Alet• b'li Cil
ban demek ol•n \a eelalrae 
bir Plyer Ulll bolanordaP 

Onya. hanya ba1T11ruyor, 
ıorayor ve ona her yerde UI· 

yordum. Bakanlaktaa .. nı: 
"Sis ha Plyer'la tile ai.aı, 
rltbe ve memaılyetlal bllml· 
yor ma111nuP,. diye 10rdalar. 
Ben ile bunlardan hiçbirini 
bilmiyordum. Bir kıılaya da 
mtlracaıt ettim, fabl baıade 

o kadar bir kabale, bilmem ki 
ne olarak telakkiye agradlm ki 
bir dıba barayi glımege ce•· 
retim lılmadı. 

- Sona Vu -

İhtiyatkar olunu! 'fam. 
yeılnde balanda ve eerl adım· 

larla komlıerden aynlcL. 
Komiser, hayret itinde hll 

ve kendi kendisine: 
MoT1ffakıyeı temenni· 

dnde bile bulanmadı! 

Dedi. 
-21-

- BrHo Nlkoll 
Generalin ogla Maki, genç 

kadını yaklattı ve elinden htlr· 
metle Gpttl. 

Noel, bu vasiyeti tatlı bir 
bakıtla eeyredlyorda. Makı, de· 
rln bir atk ve cezbe ile: 

- Sednls battan ba11 gtlzel 
bir ahenktlri gO•l bir nal· 
medlr; 

Dedi. 
Fakat genç kadın bir bahane 

lcad ederek kılkb, aukta ba· 
laaın kardeılala JUllll• Bitti. 

lerlmlsln faydaları 

mıu anlabfaoaktır. 
• 

oooaktarı· mıyan ar a ın a apı aca s 
Muameleleri Bildirildi. 

5 - Art1rma ve yerli malı 
haftaıının baılangıcı olan ı2 
birinci kAnaa 1935 perıembe 

gtlnl, öğretmenler liaf byı 
tGrenle açacak ve artırma •e 
yerll mallara raıbetln lClıom 

ve önemini talebelerine kııaca 
anlatacaktır. 

ij - Haf ta içinde okullarda 
birer mtlumere verflecek ve 
ba m01amerelere çocukların 

ana ve hl baları çagrelacaktır. 

7 - Artırma ve yerli malı 
hıf tan içindeki pa1ar glntl 
haTI mClnld olar• l•lebeler 
açık hHada bir geçici tGrenl 
yıpıcaklardır. Ba ~eçld tdre· 
nlade çocaklınn ellerinde ba 
genelgenln S nctl maddeılnde 
bildirilen veelseler yazılı ~H· 
balar bulaadaralıcakt1r. Yalnıs 
çocaklaren yorolmamalın ve 

terlememelerl lçla gidilecek 
yolan çok kıea olmuı lhımdır. 

8 - Ba hafta içinde yıtı 

okullaıtndakl taletieye • yerli 
yemit verilecektir. 

Genf'lgede yısıb veelseler 
tunluclır: 

Yarddaı, 

Paranı yabana atmı: 
Yerli malı lollan 
YerU mah kallamıyan yurddaı 
Bozgunculuk TClrke yakı111 mı? 
Yeril malı kullanmak, T4rk 

ekonomisine kartı borcomusdur. 
Her Tark, Tarklye malı kul· 

lan malı 
Yardüı 

Artırma bir anlatma itidir. 
Çocuıuaa kaçik yaıtaa art· 

tırmııa ,alııtır. 

Ona yapacal•• en btlyClk 
lylllk budur. 

Bankalara nrmeylp te para· 
lannı etlerinde 1alilıyai. yard 
datlar, elmdl1e kaaar k•ybet· 
tt•lerl fıfSlerl bir beuplualar; 
Ntlannı l•flaDta11 TDrarlu. 

Bankaya yatırılan para, tar 
laya atıla tohum .. bl~fi; ~rer. 

Son pltmanlık para etme•. 
Gt,nç y ... aü arttmul• alıt. 
Tlrk arttıracalannın 1ayı11 

yıldan yıla eotılıyor. Sen de 
onlara kabl. 

Bankada blr arttırma he1abı 
açtır. 

Bankada bir artbrma beubı 
olan aaam, kara gln ere kartı 
•tılaamııtır. 

Banka olmayan 1amanlarda 
atalarımız: 

"Akakça, kua gln d01tadar,, 
demltler. 

Blru soara, Maki da k!ndı.' 
lerlne bbldı. Ba nnda 1aat 
yediyi çaldı. Mıkı: 

- Sise bl ... t bea hl•met 
edecellm. Mwtm ya •~m 1J1tr 
d'otel ba ... ta. •alnnma•I. 

Jledl. 
Noel: 
- Evet.. Baaa enelce de 

taylemlı idim! 
Ba metrd'otel. .. , gibi ça· 

ıı ... prlp bir adamdır! 
Dedi. 
- Tuhaf bir adamdır. Fabl 

Mhamıa eeld adamı oldaAa 
lçla bt. de ona aymak meeba· 
rlyetlade kabyoras.N~ yapelamP. 
MtllyCI, euı yedi dedlml, oda· 
naa çıku, kıymetli •lcadaaa 
cllaleadlrlrl BOtln çamllfll'1Ulaı 
deJtflfrmedea :''4: lama. il'a 
f1t lalli '5 ela drer~ ne 
44 ne de '6 dülb olmul 

·-·-Din •,llık ve Sotyal Yardım 3 - TGrk ktUtlrtlne bai 
Rıkaabıından llbaylılı gelen olmıyan göçebelerin mllll ıını 

bir telgrafh; Kamatayca ona· lar dııını çıkaralmaaı, Tar 
nan kanunla lıkln lılerl bu klltlrlne bılh olmayan ve 
Bakınbga dnredlldtjlnden bun· TGrkçeden bııkı dil konuıı 
dan eonra lakta ltl"rl için 
dogıadan dograr• Sallık ve 
Sotyal Yardım Ba"kaalıtıaa mCI· 
racaat edllmeıl blldlrllmlıtlr. 

Ayraca likta itlerinin Saihk 
n Soıyıl Yardım Bakınlıiını 

'dnrt hakkındaki 2849 numa· 
ralt kanan bak.kında İç Bakın· 
Jıkıaa 1ıı.yhla bir telgraf ıel· 
mit ve dtlDktl reımt guete ile 
kanonun aepedllmlı olduga 
blldtrllmlıdr. Neırl tarihinden 
muteber olıa bu kanana ve 
25 ı o uyıh lakta kıDUDDDUD 

b111 maddelerini deAf ıtlren 
2843 u11lı kanan b6k6mlerlne 
gGre lıkAn itleri ıa ıaretle 

çenllecektlr: 
1 - 2510, 2502, 1771, 

716 ve 438 nyıh kanunlar 
ve bu kananlına ıeyl •e ta· 
dilleriyle lo Bak•alatıaa veril. 
mit olan vulfe ve nlahlyetler 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Bakanb&ına denedilmlttlr. 

2 - Yalaıa TClrldye'cle yer 
letmek mak1adlle dıprdan mln· 
ferinden gelmek fıtiyen Ttırk 
soyundan meıkda veya göçebe 
ferdler 11bhat ve lçtlmıl mua
nnet hakanlagının motıleaaı 

abnmık ıuretlle iç bıkanlıkça 
kabul eıllleeekıtr. 

TDrklye yemlt memleketidir. 
Yemlı en faydalı gıdadır. Sen 
de Tlrk yemlılerlnl bol bol 
ye, fıydalın. 

Şimdi hl•. 
- Bankalardaki artırma he 

upları k•n gtln doetudar, dl 
yoras. Kara gOalerlnde doıııuı 
kalma. K..t geceleriade ıol1a · 
f lilerlne lı:ana kim, laelr, 
fladak ikram et. 

İllin, kara yemlılerln fayda 
luıaı yeal anlamı~ bathyor. 
Balbakl eekl Tark'ler, ana 
ltıı gecelerinde brp bra yemlı 
jlrlermlı. 

Atalan mızın ba adetini ye · 
Dldi• nlerlmlme 10kabm. 

Aiı pan lfe çok gıda: 

Ba 11r, kara yemlılerlmf•de 
var. BOylk ff'hlrlerlmlsdekl 
kara yemlı çarçılın, atalarımı· 
sın kana yemltlere verdikleri 
degerl anlatır. 

Sen de kara yemlılerlmlsl 

lef yl ve yldlr. 

çok riayet· 

Komiler Rokar .. ta hak· 
b ve: 

- Ma-de eder mldnls, 
Mab?. Dedi. Ve kalkarak ka· 
paya clolra Derledi. 

Mab, ge•o kadınla bir mGd· 
det ., ..... ~ılmılı: için b1111dıa 
iyi fınat b• .. mazdı. Banan 
lçla Roku'a kalman için 11rira 

lbam gGrmedl. 
Boku, .Uoaclua geçerrk cJeft 

hacet yerine gider gibi ilerledi, 
IODra, daha ileri geçerek bir 
lı:apaaıa tokma1taı tattu. ~virdi 
ve açılan kapıdan içeri girdi. 
Jla~, Valter'ln odan idi. 

Herif la elblleled ~ota GM· 

rinde dara1ord11. Rokar, Val· 
ter'fa putoloaanaa cebinden 
, .......... ı aldı, 11rıaraaa aldı 
n 7e~e •JDI tekllde iki.et 

lat hıkkında hırı!f, aebrf, 
yul, içtimai Te inzibati ıebe 
lere llıam gôrOlen tedbirler 
doırudın doğruya iç bıkanhğ 
alt olıcıktır. 

4 - Ttirk teb11ındın olup t 
Tnrk klhGrlne bağla olmıyı 
göçebe •e aılretler ferdlertnt 
icabı göre bodud dıoını çık 
relmııına Sıhhat Bakanlı~ı 

mıh\mat •erllmek &oreıile 

Bakanlığı ıeı4hlyettar olacakta 
5 - TGrk tabltyetlnde 

gu~ncl çingenelerin ve Tar 
kClltlrGoe baglı olmayan ~ôc; 
belerin topla olmımık Gıer 

ka1abıl11ra ve Tark klltlran 
bağlı kôylere dıgıhlıp yerletl 
rllmelerl •e casoslukla11 ıeı 
fenlerin 11nır boylınndan usa 
laıtmlmaları t e "nelce ıtlre 

lere relıllk, beylik ve ığah 

yıpmıt olınların •eya yıpmı 
lııtlyenlerln •e 11nır boylarınd 
otarmılanada emniyet ve Ha 
ylı bakımından mahıurlu bu 
lananların Allelerlle blrllkt 
mGaadp yerlere aaktllerl 1 
Bakanhğın teklif 1 ve İcra Ve 
killeri heyeti kararlle yıpıla 

caktar. Do kıııımlın taallo 
eden itlerin eıklıl gibi iç Da 
kınlığına Ye bunlardan maa 
balı hoıuıılar Sıhhat ue İçtima 
Mouenet Bakanlığına bildiri 
lecektlr. 

M. Grandi 
Tekrar 
Paris'e Gidecek. 

Londra 22 (A.A) ltıl 

ya'aın bGy6k rlçlıl Grandi Pı 
rlı'ten Hdet etmlotlr. Gr1nd 
gaseteellere dlynde bulunıra 

yakında tekrar Parlı'e gitmesi 
nln muhtemel olduğunu ıôy · 

lemlttlr. 

Teşekkflr 
K.alnpederlm Pınkzade Moı • 

tafaaın ant öllmlnden doydu· 
ıamus acdara lttlrak ile tul 
yet ltıtfanda bulanan ve cena 
ıe meraelmlne gelen arkıdat· 
lara ve belediye zabıta ityarla· 
rıne ailece borçlu oldaiamaz 
teoekktlr ve minnet duyguları· 

mızın muteber gazetenlıle ib· 
IAtını yal•arırım. 

Dr. Oımın Behçet Ömın 

bir prjur ve ta'1ıncayı d" ,ı:enel 
koydu. 

Rokar'an iti harada baka
dardı ve hiçbir gtlrlltG yıp· 

madu odadan çıkı•. Ve birkaç 
dakika eonra, Mab'ıa haıoıl 

dalre1lae girdi . 
Makı ile Noel belkl de öpl· 

tClyorlardı. Kendilerini topladı· 
lar, ve genç kadın, Rokor'an 
gG• lfaletlndea "'itin blttllinl .. 
ulıdı. 

Noel ile Rokar teklzbuçokta 
Mıkı'lall ıynldılar. 

Mak" kendtlerlnl yarın ak· 
pm lçba yemeıe davet etti; ba 
tekUf 1, gelecek Pasar Atlon· 
da ak .. m yemelfne Mıkl'ın 
gelmed 11rdle kabul ettiler. 

• • • 
Yolda Rokar, genç kadını: 

811 Makı cidden ite Y•· 
- Soaa Vu -



--::---~---------~...,--~ 
Dan akıam toplanın foıbol heyeti aşağıdaki kararlara almıştır: 

Birinci takım müsabakaları: (Alsanbak sıadyomunda) 
Saat 10 Demlrspor - Allınordo hakem Sabri lzmtrspor 

11 12 Gozıepe . Şarkspor hakem MoBtafa Altınol'da 

" 14 lzmlrapor · Boca hakem Ferid GOztepe 
/kinci takım müsabakaları: (Halk sahasında) 
Saat 9 lzmlrspor . Baca hakem Reş11d posta telgraf memuru 

,, 10,15 GOztepe . Şarkspor hakem Baha Altay 

,, 11,25 Demlrşpor . Altıaorda hakem Ahmed halke~lnden 
İkinci takımlar oyunları (35) şer dakikadan iki haftayım 

oynanacaktır. 

Dış Memleketlerde Spor 
Yunanistan' da: 

Seoeoln Uk maçları muvaf faluyetle devam etmektedir. MUU 
ktlme takımları arHında yapılan eon mftııabakalar çok heyecanlı 

olmuıtar. Maçların en mflhlmi Panatlnalkos He Ollmplyakoa ta· 
kımlara arasında yapılmış ve oyonu Paoadoalkoa takımı 4 l gibi 

bdy'ftk bir farkla kazanarak sene şamplyonloğonuo en kuvvetli 

namzedi olmuştur. Kez!I Sellnik'te Plre'olu Uolkoa takımı Se· 
lAnlk lrakllı takımını gflzel bir oyandan sonra ııfıra karşı 6 

aayı ile m11ğlub etmiştir. 

lngiltere'de: 
İnğlltere'de Skoç mllli takımile Irlaoda milli takımı erasmda 

yapılan maçı yirmi ıeklz bin khl eeyretmişılr. Maç çok çetin 

olmuştur. Müı:ıabakayı Skoç mU1i takımı 2 l kazanmıştır. Birinci 
devre sıfır sıfıra bllmlotl. .. 

japonya'da: 
Japooya'da atletler arssıoda yapılan r ııemt mftsabakalarda 

Baraadı oammdakl japoa atlet lök adım 7 151 metre athyarak 

yeni japon rekorunu tesle etmlotlr. On kilometre mukavemet 

ko.,usuna Murakazo 31, 7,8·10 dakikada koşmuştur. 

Kışlada l\'lfts. Mev. satın alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak. ilanlar 

M. MV. l!!ahn alma komisyonundan: 

1 Bir metreafoe blçllen eder 70 karoş olao 40 blo meıre 
ekmek torbalık bez kapı:lı zarf le ek@iltmeğt} konulmuştur. 

2 lhalesl 25 ilk k4nuo 9:15 çıı qllmb11 gQuü eı!at 15 dt>dir. 

3 Şartnam .. şl 140 kuroea M M V. satın alına komisyo· 
nandan alınır. 

4 Ekı:ılltmeğe girecekler 2100 liralık Uk hısoç parası mek· 

tuh veya makbuzlartle 2490 eayılı kanonun 2 ve 3 
üncü maddelnlnde yazıla bd~<:l erlô lıh!ikle teklif mek· 
toplarmı ihale saatinden bir aaat evvel M. MV. sal•D 

alma komlsyonona vermeleri 8 23 8 22 3616 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilanları 

Bayramiç askeri Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tümen bayramlç garnizonu clvarmda bulunan lut'aahn 

ihtiyacı olan 209 ton onan kapalı zarf la alınacağı hak· 

kında llıin üzerine lbııLelne iştirak eder talibi çıkma· 

dığıodan yeniden kapah zarf la kardırmaya koonldoğu. 

2 - Beher kilosuna biçilen eder 14: kuruş 50 santim lhaleıl 
t8 . U.9:'5 tarihine mGsadlf çarşamba g1lnG saat ondörlte 
hayramlç tümen Htın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 Unan şerait ve evsafı bir evvel ilin edilen on evsafının 
aymdır. 

4 Taliplerin 24.90 numacalı kanununun 2 ve 3 çtıncft 

maddelerine göre istenilen veealkla muvakkat temlnıtt 
tutarı olııo 2273 Uranın veya hınk mektubunun ihale 

eaatıoa ·kadar komisyona vermelerl.17 :w 23 26 1447 

Bayramiç aekeri Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Tümen bayramiç garolıooo Shıtyacı olan (222) onun 

kapalt r.arf la kırducnaya konulup Jhaleel giınti talibi 
çıkmadığından yeniden kapalı zarf la alınacağı hakkında 

kırdırmaya konulduğu. 

2 - Beher kilosuna biçilen eder 14 kuruı 50 santim ihalesi 
25.11.935 tarihh:ıde sah güntl 1 de bayramlç uımen 

satın alma komisyonunda yapılecakt1r. 

3 Un evsafı bir evvel ilan ettiğimiz noun şerait ve evsafı 
dahtllnde bulunduğa. 

4 Taliplerin 2490 No. lı kanon 2.3. ncii maddelerine göre 

istenilen veeaikle muvakkat teminata olan (2415) lira· 
nın veya bank mektubunun ihale saabna kadar ko111ls· 
yonumuza teslimi. 17 19 21 23 · 14~U 

Menemen Şarbaylığından: 
1 - B ledlye 6n11nden başlamak Ozere çarşıya doğru 350 

metre moı-ahbaındaki eaba dahlllnde parke taşı ile fer· 
şlyat yaptırılacağındao bo iş 20 · 11 · 935 tarihinden 

itibaren 15 gdn miıddetle acık eksiltmeye konmuşlar. 
2 Eksiltme işi 4 ·12· 935 tarihine raetlıyan çar~amba günd 

c aat on beşte belediye dairesinde icra kılınacaktır. 

3 Bo lafo tahmin edilen bedeli 834 lira 81 koroşıur. Ta· 

Upler muhammen kıymet ilzerlndeo % 7 ,5 nlsbellnde 

muvakkat teminat vermekle beraber lba,eyl miiteakib 
işbu teminatını % 15 e iblAğ edecek ve eksiltme şartları 

için de noterlikten muaaddak mukavele tanzim edile· 

ceklfr. Noter mnrafı, dell!llye, r~emi pul masrafı 

talibine aittir. 3800 23 26 : 9 2 

Bedrlye'ye çarptırarak ayağın · 

yaralsmışlH. 

Hırsızlık: 

E,refpaıada Nezaket eoka· 

ğında otoran Mustafa oğla Ah· 
med'tn evine h11sız girmiş ve 

ll 15 llrHıoı çalmıştır. 

Yan kesicilik: 
İklçeşmelikte buat sokağm 

da Davl oğla Alalof yankesici · 

llk suretlle Ömer oğla Masta· 

fı'oın parasını çaldığından lo· 

tulmoştur. 

Neler çalmış: 
Selvillmescltte Burç sokağrn· 

da oturan Mehmed oğlu Meh· 

med'lo evine giren Aydın'lı 

Neçatl bir bavulla 30 lirasmı 

ve blt miktar fotofrağ malze 
meslnl çalmıştır. Araştırılıyor. 

Fırında hırsızlık: 

Karşıyaka'da meşrutiyet SO• 

kağ1Dde fırıuca Ahmed . oglu 
Fevzl'olo uykuda bulondoğo 

sırada yastığı alımdan 60 lira 
sı çahnmıştır. Ayol fmoda ya 

. tan Yakup oğla Mebmed'den 

şüphe edllmekte ve tahkikat 

yapılmaktadır. 

170 lıra çalmış: 
Asansörde 9 eyhll e;okağında 

Mehmed kızı Paktze'nin evine 
giren hırsız tarafından 170 
Ura para ile bir altm saati 

çalınmıştır. 

Kadın döğüMr mü? 
Kabramınlar'da oturan ma· 

ldnist İsmail oğlo Mehmed 

kes" kAğıdı mee'leslnden karısı 
Ayşe'yt dıığmOşHlr. 

Hırsızlık: 

Keml'r' e A slaolar sokağın 

da veloepetçt Atlf 'in dükkAnına 
giren beltri!lz bir hırsız bazı 

eoya çalmıtbr. 

Bıçak taşımak: 

Kıhramaolar'da Esad oğlu 

Mehmed'ln flzerlnde bir bıçak 
bulonmoştor. 

Eve tecat>üz: 
Sinekli caddesinde İbrahim 

kızı Hlkmet'in evine Aarho11luk 

ile ıecavilı eden Abdullah oğlu 
ŞOkrft tatulmaştor. 

Zehirli Gazlar 
o 

Hakkında 

Konferans 
Şarklkarahlııar, 22 (A.A) 

Diln akeam Balkevlnde ilk 

okul enıpektörO. Sareyya, ze· 

hlrll gazlar ve koroma çe~en· 

lerl hakkında çok ônemll bir 
konferans vermlttlr. 

Ba toplantıda kadın erkek 
yftzleJce halk bulunuyordu. 

lzmfr ikinci hukuk mahke· 

maalnden: 
Izmirde gaodoğdoda ıafak 

ıokağanda 5 namırala hanede 
oturan jozef earra tarafından 

karıııı margıratt jozef aleyhloe 

açtığı ııubotı neeep davası ilze. 
rtne müddeialeyh jmarguata 

jozefln bu evden çıkıp nereye 

ghtlğl bJUomediğl cihetle ken · 

dlsioe tebligat yıpılmadığmdan 
tebligatın Ullnen yapılmasına 

ve muhakemesinin 19.12.935 

pazartesi gtınfl saat ona hıra· 

kşlmasıoa karar verllmlş ol· 

maklı mtıddelaleybauın o g1ln 

ve o saatte fzmlr ikinci haknk 
m•hkemeslode esaleteo hazır 

' bulunma~• veya vekil gönder 
mest atnl tııkdtrd., hakkında 

gıyap kararı verlleceğl H. K. 
U. S. mub11kemelerl kacunuo 
tebı l~at faelLD ı tevflkıın lehli· 
gat makamına kaim olmak 

Qzere ilin oluuur. 

orsada 1 Muakipler Hak
ı-------- kında Takibat 

Oz<lm satışları 
Ç. Alıcı K. S. 

279 Jtro ve şilre. 9 25 
215 lohlearlar fda . 5 50 

K. s. Vatan Uğrunda ölen 
ıı ve Sakatlananların 
6 75 

11 Hakları 186 K. A. Kıtz. 7 
14;3 Üzüm kuru. 11 25 l 3 7 5 Savaşta sakat kalaolarht ee· 

12 50 hld olanlarm Ailelerine hOku· 

10 25 metçe verilmekte olao maaşla· 

10 75 rm tahslal ve ikramiyelerin 

81 T. Debbas 12 50 
65 M. j . Taranto 9 25 
61 Albayrak tlca. 6 25 

43 S. Gomel 8 
29 Ş. Bencoyo 1 O 7 5 
16 S. Bayezit 1 O 50 

11 L. Reclyo 11 50 
2 Ş. Rlza halef. 10 50 
1121 

8 50 

10 75 
11 50 
11 50 

alınması lçlo muıklb adı altın· 

da bb: takım kimselerin yurd· 

daşların saf lyetlndeo istifade 

440298.5 

11 50 r.derek kanon ve nizamların 

tabdld ve tayin ettiği Qcreller· 

den çok fahiş ve hattA hazan 

441419,5 yım ve dörtle ftQ nlsbethıde 

ücret almakt11 olduklara görill· incir sutışları 
Ç. Alıcı K. S. K. s. milştOr. lç Bakanhğından ll-

106 Mobt,,. ahcı 10 10 baylığa gelen bir bildirimde; 

Zahire satışları 

Ç. Cinsi K. S. K. S 
. 10() Ton Buğday 7 25 7 25 

vaıao uğrunda yaralaDlp veya 

şehld olup da kanları bahasına 

kendileri veya aileleri tarafJD· 

dan alıoao bir kaç karaşa göz 

koyan bu gibiler hakhoda şld· 

detle kanuni takibat yapılması 

blldirlJmlşılr. 

31 Faeulya 11 11 
194 Keo. pala. 400 515 
250 B. pamuk 43 46 

3956 kilo koyun D. 45 45 

1 Piyasa Vaziyeti 
ÜzOm - Plyasanm durgun· 

luğu devam etmektedir. Dön 

borsada 413 ~oval, İnhisar ve 

Üzftm kurumu lerafmdan alın · 
mak şartHe 112 l çuval üzüm 

satılmıotır. 

1 Kambiyo 

incir - 10 · 16 kuruşıao 
106 çova\ muamele görmfiştfir. 

Buğday - 61 ·ı5 teo l 00 

ton eanlmıştır. 

Alim Mark 
hterlln 
Fr. Frangı 
Dolar 
Bdga 
Italyan Uretl 
hvlçre frangı 
Florlo 
K. Çekoslovak 
Avostur. ŞUlııl 

Alış Satı~ 

ô0.2U f>O!iU 
618,50 623,50 

8,28 8,30 
79,90 79,30 
21,12 21,50 
10, I 7 10,27 
40,80 41,05 
83,30 85,87 

5,24 5,25 
23.50 24 

Deylet Demiryollarından: 3796 

19,11,935 tarihinde açık arttırma He ve ayrı ayrı kir3ya veri· 
leceklerl ilin edilmiş olan aşağıdaki gayri menkuller için istekli 
çakmadığındao ihale 29,11,935 cuma gftnü saat 15 e bırakıl· 

mıştır. 

lsteklllerlo aşağıda gı5eterllen muvakkat temloatı vermeleri ve 
işe gtrmeğe kanuni bir manileri bulunmadığına dair beyanname· 
lerle Izmlrde aleencakta eekfzlncl işletme komisyonuna bizzat 
veya tabflren miiracaatları ldzımdır. 

Şartnameler alaaocakta sekizinci işletme komisyonundan parasız 
alanar. 

Mevkii 

Selçuk istasyonunda 
Aziziye ~ 

Ctnel Senelik moham 
men kire bedeli 

istasyon oteli 
istasyon oteli çam 

lık zeytinlik ve 

arazlss. " Otel 
mefrnştur. ft 

Lira 
300 
300 

Muvakkat 
teminat 

Ltra kr. 
2~ 50 
22 50 

Goncalı istasyonunda İstaıyon oteli 96 7 20 

Muhammen senelik kiro bedeli 72 lira olan Alsancakta deniz 
iskelesi avhsı içindeki 600 metre murabbaı kömftr arsası. 9, 12, 

935 tarihinde ea11t 15 de nçık Rı ttırma usulu He lzmtrde nisan· 
cakta 8 iocl işletme komi~yoonnda kluya verilecektir. 

Istf'kUlcrln 540 kuruşluk muvakkat ıemlnot vermeleri ve işe 

glrm•·ğe kanuni bir manileri bulunmadığına dair beyanoaweleıle 
a,nı giin ve Baatto komisyona mdracaatları lazımdır. 

Şıutoameler alsancakta 8 inci Jvle:me komleyonundan parasız 
alınır. 23 26 3794: 

Müzayeda ile fe\1-
kalade bttyok satış 

24 ikinci teşrin pazar güoO 

sabahleyin saat onda haotorak 

caddesi çivici hamamı karıısın· 

da mfifttl eokaAmda 25 nuın•· 
rah yemişçi beylerin bay11k 
konağında doktor operaıor ba}' 
tahslne alt emeall görtılmeınfş 
fevkal4'fe ldke zarif ve nadld6 

mobllyeler müzayede suretll6 

satılacaktır. Fransız mamulatın· 

dan 22 ayar altm yaldıı.lı eıll' 

salt görülmemiş jırdıoyer ' 8 

modern vitrinli maun hdfe ,·e 
kundura büfesi, maun krJs•al 

camh vitrin, loglllz mainul6':rı· 
dan ikişer kl1JUtk bronz kee-018 

iki direkli karyolalar ve elbfJJ 
ilkler, modern ikt ayoah şU· 
funyarah dolap ve Qç aynalı 
h tuva1etl1 komtdlnolaı, kOçi.lk 

ş lfooyere, kadifeli jezlonk, Jp· 
gilJz mamulı\tındao zarif çocuk 

karyolası, viyana mamulAtıodaD 

altın mekik fabrlkasınm ipekli 

komaomdı1n mnndos kanepe 

takımı, ayni takımın orta oıı· 

ealarlle camlı sagara m1Babır1, 

gayet şık ve zarif poker masaeı 

maun paravım, avropa iskemle· 

lerl, nadide lakeüç aynah dol•P 

tuvalet, iki kaıyolası ve iki 

komldlnoları, şlfooyarab dolaP• 
orta mıeası, şezlonku ve koltuk 

ve sandalyeleri, 3 aynah şemsiye· 
Ukler, salamaod1ra1 ve madeni 
sobalar, tnglllz mamultuo· 

dan 105 ve 90 eaotlmll tkl 

dinkli ve kıea karyolalar, krl•· 
tal camlı demir komldloolıtı 

ceflz tuvaletli komldloolatı 

bir ve iki klştllk kırk kadat 

pamuk yataklar ve 60 kadat 

yün baUsriyf>IPr ve mftteaddll 

clb\ollk.ler. hronz s~bpalar, dlirC 
odılıardakt ıılyohlı beyazh ped· 

kan, zeminli ıuhon muşamba· 
Jan, dört adtt maroken kanı· 

pe, gayet şık ve z.arh amtrlkıll 
modelli y11Zıbaoe, marokeO 

döoc>rll koltuk, llke kilçtık 
yazıhane ve döoerll koltoğd• 

avrupa mamuJAt1Ddan hezarsO 

şezlonk, fevkal!de nadide IJJO' 

lekll jardloger, yağlı boya ıab· 
lolar, bnagazı eobası, krlst11l 
camh iki ve OQ kallı beş adel 

etajer, m6teaddlt elektitlk ati· 
zelerl n akisleri, madeni '' 
çamdan mamul mtıteaddlt pet· 

kirlik, porselen mdcedd61 

ayaklı lavabolar ve mftteaddil 

sıcak ve soğok so mosloklarh 

yüokerıl fabrikasının otomad~ 
ufak termosifon, bakır gal••· 

nlzll bOyilk termosifon ve b•O' 
yoeu, ros semaveri, porseleO 
tabak takımları, krlatal ıiirıısbl· 
ler, avrupa momulAtından al41' 

·ıı cerahlyts dolabı ve ulke14J 
büytık dı5rt etrafı ve raf l•r• 

krlsta camlı Aldtl cerahlye d0 

labı, gOz, kulak, burun, boğ8't 
bevliye, kadın hNstahkları der .... 
ğum ve saire ameliyatı cer• 

yelerl yapın mdteaddlt alAt •' 
ameliyat masalım, baskill fi 

1 ... t 
malzemel ldccarf Y<l içtn ba•• 
ve nlkellljlı mülraddh tdrıılO' 
mel, müteaddit cam kapılır• 
ve dıvar aynaları, baku ıeO' 

d· 
ccrelt>r ve kavanozlar, müte• dl 
dlı çiçekler ve eakeılar, Y"ıs 
milim kabnlığmda 210 - l 1 
santim bilyüklüğilnde kırie••., 
höyük camlar, mflteaddlt ke1' 

ve etamin perdeler, hava gıa,tl: 
kaynar Y1lnkers fabrlkasııı• 
mficeddet hüy6k termostfoO: 

Isparta, Gördös hah ve eee'-' ,. 
deleri ve esir birçok eıyaya o ,,. 
f ise m1lzayede euretlle sı&1 

cakhr. 
Satış peolndlr, fırsatı k•çıt' 

mayınız. o· 
TOrk mftzayede salonu ~98 
dtirlyetl telefon No. 2' 
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1 Ali.şehir Banliası .. -· 
SIHHA'f 
Balık Yağı 

özmnrr şulbesö 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasında 

TELEFON: 2363 

Norvcçya'nın llalis Mo 
rina Balık Yağıdır. Şer· 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süzülmüştiir. -•• Biricik Satte Yeri 

BAŞ DURAK 

Hamdi N Ozhet 
HerUlrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadeeizlere · % 4 

Mevduat Şartları· Altı ay vad~liye % 5 
• Bir sene vadeli ıe % 6 faİ.7. verilir. 

Zahire, azam, incir, pamuk. yapak, İfyoo VeBllre 
tinde eabtplerlne en mftuld oeraltle nan1.1 urlllr. 

----------------
Üniversitede Dôçenı, 

(Muavin Profeeôr) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Dekim· 

Butalara her~ öğleden 
. eonra bakar. 

lıtiklll caddeai No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kıt 

Telgnf • ı S TA N H U L 
Telefon : 49250 

--~t:":_.._ _____ , 
Muallim Dr. 

A. Hulôsi Alataş 
iç Hastalıkları Doktoru 

Şamla ıokağa No. 20 

Urla 'Tahaffuzhanesi 
~ünden: 

1 - Urla tahaffozhanealnln 2085 lira 17 kuraı bedeli ke· 
elf il demir deniz llkeleıUe bloalır•n tamlrlerl 14, l l,935ten 
23 111• 935 gtlatlne kadar 15 gtln mtlddetle açık ek· 
ılltmlye konulmoıtnr. 

2 - Şartname ve keşif lerl Urla tebaf fasbaneal mftdftrlftğan· 

dedir. İtteklller her gtln tıbaf fosbaneye mftracaat ederek 

'öreblllr. 
3 - Ekelltme 28 'll• 935 pertembe gana Aal 14 te Urla 

tıbaff ozhaneılnde tetekkll edr.cek komityon tarafından 

yıpahr. 

4 - lateklllerln ln111t •e tamirat ielerlade çahtmıe olduklarına 
dair ellerinde Nafıa uya bdt.dlyelerce taıdlkll ve ko· 
mlıyona kan•ıl •trlcl ebllyet vcelkal1rı •ey• diploma 
ları bulunmak IA11mdır. 

5 - Munkkat teminat olarak 156 llr1 38 kurut nakit veya 
b.aka mektnbo kabul olanor. 3696 14 17 20 23 

lzmir Vakıf Jar Direktörlüğünden: 
Mnlı.11 
Şadırvana hı 

Pasaryerl 
Sogokkuyo 
K.emenlta 
Kemer caddesi 

A. 

No. 
10,12 
63 

184 
23 

243,245 

Ctnıl 
DakUo 
Oda 
Dakkto 

Se neliği 

60 
30 
36 

400 

Doktor ~ 

Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğm bastahklar 

m0teba88ı&ı 

Bumahaııe ietaeyonu Jı:arııeandaki dibek aokak baeında 30 eayı• 
L e• •e muayenehanennde aabah ııaat 8 dan ıkeım 11at 6 a kadar 
b .. laluını kabul eder. • 

Maracaat eden haııtalıra yapılmaeı llzımgelen eair tahlillt ve 
lrlikro11kopik muayeneleri ile veremli h&1talara yapılmuına cevaz gô· 
tfllen Pnomoıoraks muayenehanesinde muntazaman yapıhr. 

Tel~fon: 4115 

Bol ışıklı·· az sarfiyatlı ve uzun 

ömOrlO METALLUM lômha· 
larını tercihen her satıcıdan 

mutlaka arayınız 

~.,iatlerde Tenzilat 

Mehmed Tevfik 
Elektlrlk, telefon malzeme depoeu ve 

Slemens fabrikaları mGmeasUI 

Peşıemalcılar 77 • 79 Telefon 3332 

Dr. Zekai Tarakçı 
Merkez hastanesi Dahiliye Mfltehassısı 
İkinci Beyler ıokıAı Tark mazayede ıalonu htlıallode 

aomara 45. B11talınoı öğleden !IODra IS den 18 e kadar 
TELEFON : 3806 

-------~ - -- -- - ------

P. T. T. BaşmOdürlOğttnden: 
Mcıbayaa edilecek aegarl yirmi, aıami :35 ton maden ve aegaıi 

15, azami 25 ton kok kömGrd l 1 · U · 935 tarihinden itibaren 
15 gtın mftddetl" mtlnakaeaya konolmuotor. 

Taliplerln baomOdGrlak kalemine ve mftnakaeaya iştirak etmek 
Qıere 26 cari eah gand &Hl 15 te komllayona milracaatlara. 

3655 12 15 19 23 

Antalya llhaylığındao: 
Anadolu guere9İnio 22.8.9:35 ve 629-i sayıh naıbasında kapalı 

sarf ueullle satılığa çıkualdığı ilAo edilen vllAyet t!mlAklnden 
6000 Ura muhammen bedelli ziraat mıklnderl tımlrhaneslne 

talip çıkmadığından 6.12.935 cuma gflod saat 15 e kadar pazar· 
lığa kooulrnuetur. f ıtlyenlerio v114yet daimi encilmenloe ı:nOra 
caatları hlldlrilfr. 13 1.~ 2~~ 28 :3679 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI 

.. ULYSSES~ npuru 20 2 inci 
teşrinde gelip yakana tabliye· 
den sonra Burg11, V arna ve 
Kôııtence limanları için yak 

11CERES0 vapuru 21 ikinci 
te~rtnde gelip yOkand tahliye· 
den aonra 25 2 inci teırlnde 

Anvere, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamborg Umanları için yak 
alacaktır. 

SVFNSKA ORIENT LtNIEN 
"FREDENSBORG.. vapura 

18 2 inci teşrinde gelip yftkü· 
ntl tahliyeden ıonra 21· 2 inci 
lt"şrlode Rotterdam, Hamburg, 
Copeohage, Danr.,~, Gdyla, Go· 
tenborg, o~ıo ve hkandlnavya 
Umanların• hareket edecektir. 

11 GOTLANT11 motôrd 30·2 el 
teşrinde beklenmekte olup yi\· 

kOnO tl'hlfysden eonu Rot•er · 
dam, Hamborg, Cepenbage, 
Danzlg, Gdynlı, Gotenborg, 
Oıdo ve I~kandlnny• Umanları 
n• har~ket edrcektlr . 

ZEGLUGA POİSKA S. A. 
.. SARMACI A,, vapuru 26 

2 inci teerlnde beklenmekte 
olup (Doğru) Anvers, ve Gdy· 
nlya barekd edecektir. 
~ERVlCt MAUlT1M ROUMAlN 

'' DUROSTOR,, vaporn 20 2 
inci teşrlne ~ellp yflkftnCl abli· 
yeden aonra Köıtence, Sulfna, 
Galaa ve Brlyla limanları için 
yak ılıcaktır. 

"ALBA JULIA., nporo 20 2 
inci t rorlnde gellp 21 ·2 inci 
teşrinde Mılta, Marellya, Q,. 

Barselonı hareket 

Yolcu ve yQk kabul eder. ' 
İIAndakl gelfı gldtı tarihleri 

le navlonlardakl değlelkllkler· 

den acente meı'ollyet bbol 
etmes. 

Fazl• tafslllt için ikinci 

Olivier ve Şore
kası Limited Va
pı1r Acentası 

Cendell Ban, Birinci Kordon 
Tel. 2443 

The Ellerman Llneıı Ltd. 
Lherpool Battı: 
.. OPORTO., Hpuru llmna 

mızda olup I.iverpol ve Svan· 
ıeıdan tehllyede bulunmıktadır. 

"ROUMELIAN,, Hpuro ikin· 
el teorinin &onunda beklenip 
Llverpol ve Svaneea'dan yilk 
tabliye edecektir. 

Londra Batll: 
0İBULGARIAN,, vapuru 18 

eon eerlnde Londra ve Bol 
gelip tahliyede bolonıcaktar. 

110PORTO., npuro ilk kA· 
nun lptldaıında dönüp Londra 
ve Bol için yak acacaktır. 

TllE CENERAAL STEAM 
NAVIGA1ION Co. Ltd. 

11PETREL., nporn 19 son 
teırlnde geltp 21 ıon teorine · 
kadar Londra için yak ala . 
caktır. 

Not: Varud tarihleri ve va· 
purların isimleri ve nnlon ftcret· 

lerlnln dtğletkllklerden mes'ul 
llyet kabul t dtlmez. 

Kordon'da Tahmil ve Tabliye 
bln111 aık1Baoda Fratelll Sperco 
Vlpur acentahğana mOracaat 
edilmesi rica olunur· 

Tele. 2004 · 2005 · 2663 

V. N. 
1 

W.F. H. VANDER-
ZEE & CO. 

DEUTSCliE LEV ANIE LINIE 
"SOFlA" motora hııalen U· 

mımmızdı olup Anve11, Rot· 
• 

terdam, Hamburg ve Brem~D 
için yak almaktadır. 

"AMSEL.. vapuru halen lf. 
mammızda olup Auvers, Rot· 
terdam, ·Bamborg ve Bremen 
fçln yük almaktadır. 

.. AVOLA .. vapuru 2 nrt tet· 
rinde bekleniyor, Hamburg, 
Bremen ve Abfell'ten yak ça· 
karacak tar. 
"MACEDONİA.. ••puro 52 

2 el teırlnde bekleniyor, 80 
2 el teorine kadar Anverfl, Rot· 
terdam, Bamburg ve Bremen 
için yak alacıktır. 

AMFRIKAN ExPOT LlNES. 
NEVYORK 

"ExCELSlOR" va puro balen 
Jfmanamısda olup Nevyoık için 
yak almaktıdar. 

"ExMINSTER,, vapuru 12 
2 el tetrlnde bekleniyor. Nn· 
york için yak alacaktır. 

E:ı.ERMONT vapuru 18 2 el 
teşrinde bekleniyor, Nnyork 
için yftk alacaktır. 

Eı:ARCB,, npuru 80 2 el 
teşrinde bekleniyor, Ne .. york 
için ytlk alacaktır. 

,,Eı:ECUTlVE,, vapuru 15 
8 ci kanunda bekleniyor, Nn· 
york için yak alacaktır. 

"ExlLONA,, vapuru 31 Bel 
kAnunda bekleniyor, Novyork 
için yak alacaktır. 

SERViCE DIRECT DA'NUBl· 
EN TUNA BAITI 

"ALlSA" npuru balen il 
manamı•da olup Beograd, No· 
vlHd, Kamarno, Budtııpette, 

Brallslnı •e Vi ya11a için yak 

alacaktır. 

ARMEMENT DPPE · ANVES 
"ESPAGNE,, npuro 5 ikin· 

el teerlnde bekleniyor, Anvers 
Dlnkt lçlo yok alıcıkhr . 

ARMEMENl' H. SCBULDf 
HAMBUG 

" HANSBURG .. npuru 8 
ikinci teşrinde bekleniyor, An · 
vere, Rouerdam ve Hambtorg 
için yftk ılacakt1r. 

DEN NORSKE MİDDEL· 
BAVSLlNJE (AS. D S. 

SPANSKELlNJEN) 
OSLO 

"BAN ASEROS" mot~rl 21 
ikinci teırlnde heklenl1or, Dun· 
kerk ve Dlppe için yak ala· 
caktar. 

JOBNSTON V ARREN 
LlNES LlVERPOL 

"QUERNMORE" vapuru 4 
ikinci tetrlnde bekleniyor, LI· 
•erpol ve Anvereıen yak çaka· 
rap BurgH, Köııteoce, Galaç ve 
Brailı lçln yok alacaktır . 

.......... ıiiiiiiiiiiiiıiiiiıııı ...... iliiiiiiiiii .................. i1111 .................. ..,.2f.Slll .......... llllllmllı:ıCllm:ıı; ........................................ .. 



Cumartesi 
23 

lktnclt 

' Fransa le a 

Pehlivanlarımız 
Maç· i Yapmak üzere Mısır'a 

Gidiyorlar 

-nuştu 
r .. ------·· ............. ____ ..:___ _ _ 

Bu Konuşmada, Italya · Habeş, Fransa · Rusya Ve Almanya. Fransa 
Vaziyetleri ile Uluslar Aras.ı Münasebetler Tetkik Edilmiştir. ö" 

lstınbol, 22 (özel) - Fren· m614kattı Fon Norat ta hazır - ,.. - tık Almanya , bütüo ' varile Pertlnakes'ın miUaleıtsıoa g 
0

. 

• 

i> lliJirdavr• eaoın Berllo sefiri, M. Bitler bulonmuıtor. ~~ kecdl polhlkaaı hakkında:Lund· Aluıanye'mn bu tOr liiiı 
tarafından kabul edtlmletfr. Bu Bu mtUAkat ta iki memle ~ ra, Porfs ve l:hüksel'de b Jr 

ketlo muallAkta bulanan bOtOo -~. hangi bir ku şkunun ka lmaın a· 
mee'ele ler tetkik oluomoe ve fiJW~ sı na çalı şıyor. 
çok dostane o•arak devam et · t.(I j .. B att a Almany ııı , yataüt' l böl 

mletfr. Yeni mOzakereler bun ;;~~~ g"nfo buluD muına göntlldeo 

dao sonra daha mftHh bir ~&~~ razı olmadığı "halde bu mes'e 

sabada hışlıyacakhr. ~ ryl de yeniden ortaya at malr 

b tanbul, 22 (özel) -- Alman -~ .,. tan çekinmektedir. 
dt v let reisi M. Hltler 'fe J:ı~ran · ~~. Bö ıüo Alman yurdseverle rl 

sa'oıo Be llo sef i ri araa•ndı ntn yüıP~lne dağ olan Belçika· 

bogüo vukubolao koouşmB, ya verilmt~ ynlerlo geri veril · 
be: memleketin alya~i çcveo· mesiu l bile bücQn bOUlo unat · 

leriode çok büyük bir öoemle muş gôrOnmektedlr. 

ker,,ı leomı~tır. Bugilokü A iman ya, kendi te· 

Çünkü g~nel harptenberl, lekklsloe göre loglltere'olo ve 

Almanya ile Franıa araeındı Fransa'om nOfozlu <> lan adım· 

ba kadar bağlılık ve samimi tulle iyi ilgiler kormağa ve 
M. Laval it 

yet Uk defa olarak görillmQe «Yeni Almınyu nıo hem lo kltl . 
m111, A vropa barışını pe 

1 
p•· 

ıor . Konuşmı01n aldslerl vo gUtne, hem de Fransa ile ed mekteo ziyade oarkta b r rb 
tırdı çıktığı takdirde ke.11dt g• k tefakkllerl, her memleketle rekll bir doatlnk kurmak aızo 

bıoka başka olmoıtor. aoodı olduğu kaneahoı yerleş .ıııı• sınır la-ını emniyet altına 
M. Hhle1· Tem111 edilen mea'eleler bak· tlrmeğe uğraşmaktadır . makeadlledlr. _____-

. 
lngiliz Kabinesi Eskisin-
den Farklı Olmıyacak! 

--------
Italya'da Zecri Tedbirlere Kariı Alı
nan Tedbirler Günün Meselesidir. 

M . . Makdonald. IU. Mussolini 

fetaobul, 22 (özel) - Parle · llz kabinesi, lntlbıptao evvelki 
ten blldlrlllyor: Avropanın mnh nzlyetl muhafaza edeceltlr. 
telif pıyltahtlaraodan ılınan ha lotlhabatta kazaomamıe olan 
berlere göre vaziyet ,öyledir: Makdonıld, kabinede koltubpg 

Romıda ef Urıumomlye zecıi nazır eıfatlyle kalacaklır. Bah· 
tedbirlerle fevkal4de meıgul. rlye lordu Slr Bolton da, bir 

dar. Ve buna mukabil halya'n· mtıddet dahw bu vazifeyi göre 
lar tarafından ittihaz olunan cektlr. 
tedbirler, gftniln mes'eleslnl Slr FUlp'lo Hava Baklnb 
ıeokll etmektedir. ğ10da kılacağı tahakkuk etme· 

J,oodrada lntlbabattan sonra mlııir. 
hôkumet kablnenfo takvlyeel Adliye lordunun yerine lord 
ile meogaldiH'. Kabinin aaıl Hıllfolu geçecektir. 

faaliyetine bugünlerde başlıya Harbiye Bakaoımn da mnkU 
cağı anlaşılmaktadır. sağlam değildir. Makdooıld'ıo 

Cenevre'de M. Vaskon11ele11, oğlunun da babası gibi 'Va&lye· 

on t ekfzler komitesinin toplan tinin blr ııekle bığlınıcağı tah 
mHı için faaliye t sıtrfetmek- mln edilmektedir. 

tedir. Bo lçtlmaın 29 Teşrini Ietanbul 22 (özel) - Fren 

eaolda olacağı 2 7 de de ekaper· ea'nın Tunuı 411 komlıerl ile 

ler komlteeinf n toplınmaeındın Tunaı beyi Toooe'un da zecri 

anlaşılmaktadır. tedbirlere JıtlrAkt hakkındaki 

lıııobul 22 (özel) - logl· kar1rnımeyl imza ıımtılerdlr. 

Berlin'den 

kında kıt'f olarak oııl6mıı 

ılıomıt değildir. 

1 Almanya · Fran11, 

2 Franea · Sovyet Rueyı, 
3 İtalya • Habeşistan, 

4 Uluılararaaı nmlyetle · 

rln konoıulduga muhakkak 

eayalıyor. 

M. Hhler bu mdlak:ıttı, Al· 

manya ile F11n11 ar•aıoda ge· 
rek ırazl mee'eleeloden, gerekse 

dl ğer c'hllerdeo lhtUAf lı biç· 
bir mea'ele kalmımıı bolun · 
du~ano, Almanyı'nıa bar•oae· 
verllk tal)ıdıgını n komtnlarUe 
çok iyi geçinmek 11zoaunda 

bnlnndoğooo ve bngG.nkG iki 
ıremleket mdoaeebetlerlnln her . 
tOrlft engellerden nsak olarak 
doıııtıee bir tekllde inkişaf ede 

blleceğlni sôylemlotlr. 
Alman, Fransız, Ingllfz gı · 

zetelerl ıtmd•den bo boaosta 
hararetli ne,rlyata baolamışlar . 

dır. Bazı membalar bu konuş
maların iptidai mahiyette geç 
tlğlnl, m1amaf ib yakındı yeni 

mOzakerelerin bıohyacağını ileti 
ıOrmektedlrler. 

Fransız gaı~telerlode gftoGo 

ııkl.ıt, borayı intikal etmle 
~lbldlr. Arsıulueal Taziyette, 
iki memleket araıında aşağı 

yukarı mutabakat bulunduğa 

da bu mftlAbtta teyld edil· 
ml,ılr. 

Bandın baok.a, Sotyet Rusya 
ile FranPa anıında akdedilmiş 
olan Pakt mevzuubahe olun 
et, Fransız eeflrl, bo paktın 
hiçbir devlet aleyhf ade olma 

dığını da temin etmiştir. 

Bfr diplomat yazar, Mances· 
ıer Gardlyeo gazetesine yazıyor: 

Pertloıka'ln Dr. Şaht M. 
Montagu Normao ve Fransız 

bankaeı dlrektörQ M. Tanverl 
arasında yıpıl11n konu,malım 

ortaryı vormaaı, bDydk bir ala 
kı oyındnmıatır. 

Pertlnak"'• görfl Dr. Şabt, 
ltalya'yı kartı ılının ıecd ted· 

birlerin A vropadı okouomlk 

bir göıünüş 

drzlokasyoolara mtıydın açaca· 

ğıoı, lfretl ve hatta mığrar ıterll

.nl barab edece~loi ıOyledlkteo 

ıonra Franaa bankası direktörü· 
ne Bltler'lo kendisine bir Al· 

mao · Fıanııı elblrliği yapmak, 
doruma böylece mGdabale d 

mek lçtn 6vergede boluamak 
eel4blyetlnl vermiş olduğunu, 
bunda anlıaıhraa Almanyı'oın 

garp 11nırlarım yıloız bıraka 

eığıoı blldlrmtıtlr. 

Pıetloaka'ın bu bıberlntn 

doğru olduğu ve baycık bir fi. 
gl uyendırdıgı ıôyleomektedlr. 

loglllı · Fransız tesınGddnftn 
neticesi olmak G.zere Al.JJaoya, 

artık garbi Avropa'da her ban· 
gl bir değlelklllt olmaeı dilek · 
lerlndeo TiZ geçmlıtf r. At· 

Bir Tayyare Denize Diiş· 
tü Ve Battı .. 

Portekiz' de Şiddetli Fırtınalar OJtı· 
yor. Rüzgardan Bir Ev de Y ıkıld• 
· ı rıod• 

l<Jtmnbul, 22 (Ôzd) - Llzboodırn blldfrlllyor: Şimal kıyı •
1 

e'I 
alddetli fırtıoa)ar olmaktadır. Sığoalt ba llade esen rüz~Ar b r ur· 
yıkmı4tır. Gemllerl.n Jlmaoa g irip çıkma ları lmkAoı kaJroaOJI~ oe 

i dOşlll Bir deoh: tayyaresi açıklarda rüzgirıo t eslrlyle deo Zd 
1 

ıyıe 
ve batmıttır. Güçlllkle kurtaralım pllot, aldığı yar11lar1D lt'll r 
ölmGşUlr. 

---~~-----..~-----

( ;a hr iye l Danonçiyo; Fski Muhıt" 
ribleri Vazifeye Çağırıyor. , 

İstanbul, 22 ( Ôzel ) - Italy n'larıo mahut ealrl Gabr!~~· 
Danonçlyo, Torloo'da mdnteşlr Ambrozlyooa gızeteslode ,1,ra 
rettiğl bir beyanname ile, umumi harbı l1Jtlrak etmiş ItalY10

1 
re 

ı po 
yenldea vazife baıına davet etmiştir. Bu beyannıoıede og 
aleyhine imalar vardır. ______________________ .. ____________________ ___ 

Son Daküka: 

Şimali Çin Muhtariyeti 
Japon Ajansı, 1\Iuhtariyet lliinının Ge· 

ri Bırakılmadığını Bildiriyor. ub'' 

İetaobnl 2l (Ôzel) - Taymls KHetesl, şimali Çin mes'eleslnl tetkik eden ya,.ıeıods, ıJI dit· 
rlyetlo 1140 edilmemesini Japon askeri fırkasının ademi muvaf fakıyetl suretinde kabol eıoıeklt 

İı!taobal 22 (Özel) - Tokyo'dan Ringo Ajansı bildiriyor: bt•· 

ŞlmaU Çlo'in mııhtarlyetlain llAm geri bırakıldığı hakkındaki haberler tekzlb edltmekıedlr. l\f~dff· 
rlyelin llAaı yakındır. Bo muhtariyetten maksad, bo vilAyetlerlo J11pooya'ya tlbekı demek de#t 

Mareşal Badoglio Üarbı 3 Ayda Biti• 
recek:Şekilde Hareket EdecekınİŞ· 
ı ô 11°10· etanbul~22 ( ael') - Muaana'dan alınan bir habere göre, Mıreşal 8adog1Jo'yu IJ'iınll )!:ril• 

nan Sıolo vapuru, 24 te~rloteunlde Erhre'ye vasıl olacaktır. Ayoj habere göre, Msreeal, rbıo• 
rtıden hemen cebheye hareket edecek ve askeri vazlyft t ve plAnlıırı tetkik ederek Babt~ b• 
dç ayda bitirecek 1Jekllde harekete geçecekılr. 

Hastane Gemisi Eritre'ye Hareket Et•i. oO 
lsıaobol 22 (Ôzel) _ N oll'd bildi bısl• 

ap en rUlyor: Prenees Piyemon Nıpoli'de KıUforDly• ~S 
gemlılnl ziyaret etmlıtlr. Vapnrda 810 yatak d V 1oor•• 
sabit, 85 ihtiyat Hbhl u 312 uker ile do•q ~~rı~'·, bapur~ Prenııeeio llyarettodeP 

cı r •• 7• ıre.et etmltllr. 


