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Yurddaş! 

Fıtre ve Zekatını 
Hava Kurumuna Ver! 
Bu Suretle Borcunu Daha ls&betli 

Olarak ödemiş Olacaksın!. 

ltalyan'~ar Mal{alle'den J;)e l{açıyorlar. 
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Erzurum-Sıvas Italyan Notasına Cevap Verdik Çio'deki Muhtariyet 

ısıikrazı Biz, talyan- Habeş Me 'e- Yeni idare Nankin'le 
Dnledn demlryola elya•ııDa d ~ • e • 

verdt~I Gneml Ye bunan yeni le ı· D e ço ~am mıyız. 
TGrklye'deld denmb baıanlı· .. Münasebetini Kesti 
nnı btltlln yuaddaılar ınlnerek 
anlamıı ye benlmeemlılerdlr. 

ÇClnkl ancak ba yollar ıayrı · 

ıladedlr ki, eolb aamanındı 
olduğu kadar harb zam•nanda 
da çarçabuk yurdun bir ucun· 
dan GbClr ucuna yetlıeceglz. 

Blı, gerek genel eavııtı, 

•erekae lıtlklll 11nıında, de 
mtryolıuzloğnn acısını çok acı 
anlımılJ bir oluıoz. Ayni se 
bebledlr ki, yilz yıllarca mem 
le kene ıeaylpizlik, 1Jehtr ler 
ırasında ekonomi, medeniyet 
noktaııadaa ve ber bakımdan 

bir ba~lantıeaılık vardı. Yeni 
idare, mulnfn bakım11z bırak· 

tıgı yarda canlandmr n ona 
medeaf bir alaıon batan gere· 
kenlerlal nrlrken, pek haklı 

Ye pek sarart olarak "Deoılr· 

yola ılyıeaıı,, diye bııla baıına 
bir dad da kabul etmlıtlr. 

BoglnkG yollarımız, elyuımı · 
sın baılad•A• zamana nhbetle 
beı kat artmııtır. 

Ve dnlet bu blyllk 1111 ba 
18rırkea, umımen keDdl pıra· 
ııaa dayıamıı ve ea IODH 

dahllf litlkru uhnllerl ile hal · 
kın yardımına befvnrınofblr. 

Frgınl bak1r hattında yıpı· 

lan tecrGbe, Hlkın hGkdmete 
oı.n hlmacJ Ye lıılkrua karı• 

daydaAn gl•enl gGttermlıılr. 

ÇGakl ba l~kru, .. una ... 
kendi ıermayell hakkında gl 
•enli Ye kArh, aynı umanda 
kendi memleketinin Herltl için 
inanç yeren bir 11ha ıçm11br. 

En hı•ı, en dar toıamla 

1ermayelerl bile tatmin eden 
l'Drk dnletl lıtlkruluı, kısa 

aa111ancla derhal plyaead11 
daAılmıt Ye re,.ç gGrmlıtllr. 

Çan ki: 

1 - TClrk par111 mllııabr 

bir f lat ıa1ımaktad1r. 

2 - K.arıılaıı aaglamdır Ye 
Tatk btlk6meıl, ıaabhadlerlne 
her umu eadık kalmıı, ba 
IDeyaada iç borçlaraaa kartı ea 
teref ll bir dnleı olarak hare· 
ket etmlftlr. 

S - TahTllAtın falıl yllk· 
tekdr, tedlyeıl de mania· 
...... r. 

' - Tah•lller, dHlet mel· 
•ıkaaa H mCluyedelerlade, her 
lirli teminat aıaamr.lelerlade, 
hlkAmeıce yıpıln emlak Ye 

aıa.a aatıtlannda ylıde yllı 
k .. .ı edll.aektedlr. 

8-alar, ldalm ilk ~azda ha· 
tııa gedrdlllmlı noktalardır. 
Tabwtittam11ı• baalardaa bqb 
leıaaayedar Ya&..Utlan ~la· 
dı.. birçok faydalar vardır. 
lblaer aldı&ımaaa g6re, Sı ,. ... 
2raaram tıhnllerl ikinci ter· 
llbl de çıkarılmııtır. 

lleafaadnl bilen •e ba araJa 
111••1ek.t D .. ına gbel bir 
'4e.,ı yerine ~etlrmek lıtlyea 
1•rddatlana ba fınall kıçır · 
11111•cakları 1Gphe111dlr. 

.ANA.DOLU 

1fnrkiye, Bu ihtilafın Seri ve Adilane Bir Tarzda 
Hal ve Tesviyesine iktidarı Nisbetinde Yardım 

Etmeği Şiddetle Arzu Eder. 

Japonlar Bir Şehri Aldılar 
.T 

' • , 
.,:, CHAHAR ·' ·,. ·' '· 

ftllafının, Kaçak htlAf ın ve 
bilhassa Tılrklye'oln blonf!f Is 
a&Hmblede olduğa gibi kon 
eeyde ve bu le için teşkil edil 
mlo olan komitenin muhtelif 
heyetlerinde lbtllAfı memnun 
edici bir ur.ticeye bığlamak 
lçia ittihaz etti klerl tuır ve 

bareketla ve ıarfettlklerl meea 
inin bGtlln eaf baların ltalya 
krallık hllkumetlolo dikkatle 
taklbetmlf olduğu kanaatindedir. 

Tarklye Comarlyetl hfiku 
meli bo lhtllAfaa dıha baılın· 
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Çin 'tle bugün idi pnrçalanma 
·"' 

vaziyetini gösterir harita 
Çfn'Jo h1rlcl borçlarından 

ba aç eyalete dtlıen kııım ka· 
bol edilecektir. 

Londra, 27 (pzel) - Şimali 

Çlo'dekl muhtar hGkumet 3 
f'yıletten mGrekkeptlr. Bo Clç 
eyılet Nankln ile olan ldarf 

gıcında da temenni ettlAI veç· mQnaeetlerlnl keımh ve ıekeri 
hile eerl ve adllAne bir tarzdı 

Komitenin ikinci reisi gene· 
ral Sun Sen Y nan muhtar lda· 
renin Çin ve Nıukln bGktlme· 
tinin biklmlyeılnl ismen tanı· 
yıcakları nı blldlrmltrlr. 

otoriteyi de maıtaklleo teelı 
hal ve tenlyeelne iktidarı nfı· 

etmletlr. 
betinde yardım etmeğl elddetle 
anu eder. TGrklye hGktimtıtl· Mnhtar idare komitesi reisi 
nln ba hattı hareketi Italya'ya M. Taan Si Yogi bu eyaletle 

Ba~bakanımı~ın lıalya'ya evvelce yapmış old1ıkları kartı beslediği doıtlok hisle· rfn Hrldaılerı Çin hGkt1metlne 
seyahattan bir hatıra rlitdea Ye ltalye krılhi• He d~gn, muhtar idareye herllmeel 

letaabul 27 (Ozel) - Iogll· 
tere'nln olmali Çln'de faal bir 
rol oynamağa karar nrdiğl 

Sir Fredrlk Lelt Root'an Tt· 
yen çln'e giderek mahalli ban· 
gerlerle mlnaıebeı tutmaııa· 

dan anlaoılmaiudır. 

Ankara, 26 (A.A) _ İtalyan olduAu 11 lklnclteırln l935 ılmdl mncud doıtane mGn•· lftzumuna reımen llAn etmlttlr. 
notanna ceYab olerak huırlu· tarihli notayı almııt1r. ıebetlerlnl muhafaza edebilmek GGmrlklerden hlaee lıtenlle· 

mıı olan Tflrklye notası baglln ... -~.'!~~!!~:.~~~!t.'-~!~~.ı:._._.;:_~~~.;.::~~:-.-:._.~:~~~1!:.-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 
İtalya krallığı bGkdmetlnln 
Ankara btlyllk elçlllğtne tevdi 
edilmlıtlr. Bu cevab Klçlllı: 

ltlllf ve Balkan hllAfı devlet· 
lerl tanfınden Terilen cetabın 

aynidir. Notanın metni ıudur: 

"Tllrkiye Camarlyetl Dıtlılerl 

bakanlığı ltalya knlbAı bayık 
elçlll~nln hılya · Habeılıtan 
thıllAf ı hakkındaki cenevre 
mlzakeratana dair gGadermlt 

Boacaada lcarııaında 

Çanakkale 
Kurtarıldı 

Yolcular 
Bandırma Vapuru 
ile Istanbul'a Vardı. 

Çanakkale vapurunun karaya 
oturdu!u yer 

DClnk6 11yımıadı, lımlr'dea 
kalkıp İıtanbal'ı gitmekte olın 
Çanakkale ftparanan Çan•k · 
kale hoA•• yakınında dlme· 

- Sona 4 acı yGsd• -

Ras Seyyum'a Teslim Olan Bir ltalyao Zabiti Ne Diyor? 

Italyan'lar Geri Çekiliyorlar. 
Japon ıelihlyettar mehaflll 

Ioglltere'nln bu alAkaıınm 

memnuniyete oayan olduğuna 

çankfl jıpony,.'nın ılmali Çln'J 
ilhak emelinde olmadığını ~y · 
lemektedlr. Her iki Cephede Vaziyetleri Bozuldu. Birçok Er

zak, Otomobil, Kamyon ve Mohimmat Bıraktılar. 
logtlt.,re'nln Çia eef iri .M. 

Kadogan da Pekln'e 81tmlplr. 

Ietanbal, 27 (Ôıel) - Pe· 
ldn'den bllıllrlUyor: Japon kı

tıJan, Pekln'in 30 kilometre 
011~ında balanın Penktayl 
şehrini iıg•l etmlılerdlr. 

Adle Ababa 26 (A.A) 
- Cenab cepbealnden 
gelen haberlere gôre 

geçenlerde Faran neh· 
rl earlunda Aualebde ••W 
boıguna aırıyan ltal· 
yanlar timdi geri 

çekilmektedir. Fafaa 
nehri boyunca ve 
Go ra ha 1 ti m• Un de 
bulanın halyıa kol· 
ları da bo geri çeklime 

hareketine lttlrak et· 
mekıedlr. 

1talyın'laf birçok 

Habfş Radarından ve joyo 
denilen bu zat Gidamo bölge. 
si reiıidir. Kendisi çok ıahacı 
ve nel' eli olarak ıanınm..,ıır, 

Habeş kralı son cebhe teftişin· 
den tayyare ile dönüşQnde 

otomobil, araba ile ıllAb ve 

mOhlmmıt bırakmıılerdır. İtal· 
yıuluıa Gorabal mıaıa~unıda 
buakmıı ol4oklan mlhlm boğ· 
day ye enak ıtokları Babeıle· 

rln eline geçmlıtlr. 

11tnbul, 27 (Oael) - Adlı 
Abab•'daa •erilen bir habere 
gGre, lulyan'jar Makalle'den 
Adlgrat'• dogru kaçma&• hıe 
lımıılar ve ıehrl kıemen bo· 
1altmıılard1r. 

R11 Se1yam'a teallm olan 
bir hılyan yerli sabiti; haly'an• 
lar Makalle'de ônemU tahkimat 
yapamadaldannı ıöylemlıtlr. 

htanbol, 25 (ösel) - Ro 
mı'dın bildiriliyor: Ceaaa. cep 
bealade ltılyıa ln&'ıları Aeaıa 

------
Bakanlığın bir tebliği 

Tork Antransiıi 
, Fiatleri. 

Bizim Somikokuo 
Kuvveti de YOksektir. 

Ankara 26 
(A.A) İktıeat 
Veki letln den 

tebliğ edllmlı · 

tir: 
Maden kö· 

Tillı Ye Tleel kaHbalırını lı · mar folerl Tdrk 
gal eylemlılerdlr. 

Mareşal Badoglio 

Parlı, 27 (Ôıel) - Romı . 
mı'dın verilen en eon haber· 
lere gOre halyı bGktlmetl Tano 
gôlGne, yınl İngiliz nftfos mın· 
tak•eına kat'i bir taarruz yap 
mığa kanr vermlttlr. 

1ngtlls mohafuakArlıranın ga · 
zeteıl olan ; Dayll Telgraf g1&e· 
teıl, 

"Tmo gôl4 dGı ve ratıp btr 
ar11ldlr; ltalyaa'lar bu Hhayı 
iki haftada baıtınbaoa lıtllA 

edebilir; laglllz ılyaıl mehaflll 
eeaeen bôyle bir harekete iatl· 
ar etmektedJr. Zecri tedbirlerle 
ııluf8a İtalya'nın daha ce1rt 

- Şonu 4 üncü yüzde -

anonim ılrke · 
tinin Zongul· 
daktılı.i fıbrl· Ekonomi bakanı 
ka~ında TGrk Celal Bayar 
anlraneltl namlle imal edilmekte 
olan eOmlkokun eatıoa arzedllece· 
ği 1 lat hakkında Vekiletçe yapıl· 
makta olan incelemeler eonu· 
cunı kadar mu,.kkaten İllın· 
bul'dı depoda : .. eıu llıerlnde 

teslim, tona ylrmldlrt boçak 
lirayı satılmasına ve ileride 
ıeıblt olunacak flate gare far· 
kın alıcılarına ladealni temin 
için elrketçe her alıcıya ba 
yolda makbus verllmellne ka· 
rar verllmlıtlr . 

- Sonu 2 inci yü•de = 
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Bir Garezkarlık 
F. R. Atay 1 

f ngilizce The Spectalor dergi· 
ıinin f stanbul'dan aldığı mektub 
da gösteriyor ki Türkiye'nin nü· 
foelanmaeını kıskananlar vardır. 

Lozan andlaemaeınm ilk yıllarında 
Küçük Aeyayı sömürgeler hartasın· 

GlYlfi1lÜllfil TeDya~o 1LJ1 lb O a l Aylık Toplantı ruaaer ero ...... 
w Dairelerin Muh-

dan silmek fikrine bir türlü 
alı~amıyanlar tarafından tahmin 
olunan nüfus yedi, nihayet sekiz 
milyon kadardı. Buna Türkiye'nin 
harablığmı, yoksulluğunu, bacasız• 
lığını, raysızhğım, kültür kurumla· 
nnın azlığını, salgınları ve tanm 
tekniğinin geriliğini de ilave ediniz. 
Bizim o kadar övündüğümüz yeni 
Türkiye'nin uzaktan nasıl görül· 
düğüne hükmedersiniz. Bu görü~, 
Türk hakikatleri hakkında derin, 
onulmaz bir cahillik eseri idi. 

Emperyalist simsarlar, Atatürk 
maliyecilerinin. büyük para piyasa· 
larıoa ne zaman avuç açacaklarını 
beklerken, asıl büyük mu~cize VÜ• 

cut buldu: Maddiğ ve maneviğ 

büyük iuşa'ya karar verdik ve 
başladık. Balk, hayat ve memleket 
manzarası büyük bir hızla değişti. 
1927 de Belçikalı bir uzman vası· 
taeile bir de nüfusumuza anlamak 
istedik: J 3,648,270 Çlktı. Bizim 
için bu 13,6·18,270 in değeri, bu 
sayının hesaptaki' kıymetinden büs· 
bütün ayn idi. Bu nüfus içinde 
Türle olmıyan unsurun miktarı, 

haoka memleketlere her gün girip 
çıkan turistler kadar birşeydi. 

13,648,270 bir cinsten1 bir kandan, 
bir mayadandı. 

Sonra, bütün faaliyetler gibi, 
nüfus da arttı. Bundan daha tabii 
ne olabilir? Erkin ekonomi, en· 
düstri, eay, teknik, barış ve sükun 
yanlannda geniş bir ijiyeu ve sağ· 

lık organizması ile, bir memleketi 
.k.aplıyacak olursa, ve o memlekette 
Türk gibi canlılığı ruh ve bünye 
sağlığı hiç söz götürmez bir millet 
otururea, nüfu~e en geniş nisbet• 
lerde artmaz da ne olar? Fakat 
biz vekarh milletiz; hatta çekingen 
denecek kadar, propagandamlıktan 

uzak yaşarız. 1935 sayımına yak· 
laotıgımız sırada, haklı ümidleri· 
mizi bile içimizde aaklıyordak. 

Haklı ilmidlerimiz diyorum. 
Pek titiz bir hakikatçi olan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
doktor Refik Saydam'ın on savaş 
bölgesinde 1934 yılı doğum ve 
ölüm sayı ve nisbetlerini gösterir 
bir istatistiki elimizde idi. Bu ista· 
tistiği yazımızın içinde neş.rediyo· 

ruz. İstatistik on saTaş bölgesinde 
3078 köyle bu köylerde oturan 
1,091,433 nüfusa göre yapılmışın. 
Doğum miktan 42,751 dir. 

Ölüm miktarA 10,282 dir. 
(Binde 39,062), ölüm miktarı 19 
bin 282 dir. (Binde 17,0618) imdi, 
basit bir hesab ameliyesi ile 
39,062 den 17,0618 rakamını çı· 
karırsanız geriye 21,04U kalacak· 
tır. Demek ki on savaş bölgesinde 
binde 22 ye yakın artmakta oldu· 
ğumuzu biz, sayımdan evel bi· 
liyorduk. 

Yeni aayım İsviçre federal is· 
tatietik bürosu müdürü doktor 
Kari Braovayler'in idaresi altında 
yapılmıştır. Bu zat Ankara'dan ay· 
nlırken bize demiştir ki: cS.ıyım, 
pckaz memleketlerde bu kadar 
doğru ve dikkatle yapılmaktadır . ., 
Şunu <la ilave ediyordu: "Anadolu· 
da medeni hal bir dereceye gelin· 
ceye kadar, hu nisbette artışınız 
devam edecek, eonra hafifliyecek· 
tir.,, Halbuki biz Anadolu'da eko· 
nomi, tanın ve endüstri geliıimi 
ile beraber, henüz her şeyimiz 
gibi, pek eksik olan sıhhi teşkilat· 
!anmamızın ilerliyeeeğioi biliyoruz. 
Bonon için 1aviçreli uzmanın nü· 
fus artışı için tıuıarladığı müddeti 
daha çok uzatmak lazım geldiğine 
ıüphe etmiyoruz. 

Şimdi ayni uzmanın nüfus sa· 
yımı hakkındaki yazısından şu 
fıkraları alalım: 

•·Sayını neticesine göre I 927 
senesindP.ki nüfustan 2,6 mil 

yon fazladır, Çok kuvvetli bir 
çoğalma, f akut her halde bıı 
çoğalmanın bir kısmı 192 7 

senesi rıufus sayımının o kadar 
mükemmel bir sur(>ttt:. icra 
edilememiş olmasından <la ileri 

gelebilir. Bu 16,2 milyon ra· 
lwnıı, ıecn'ibe sayımlarına is 

ıilıaden bir sene evel, benim 

Yeni lngiliz Bakanları Yemin Ettiler 
Ve Kral Tarafından [(abul Edildiler 

Brezil ya isyanı 
Bastırılıyor _______ ..,. ____ _ __ .................. __ _ 

Dış Bakan, Iogiliz Siyasası Hakkında 
Dün Yeni Bir Söylev Vermiştir. 

Pırla, 27 (özel) - Brezilya 
Asileri, tamamen tenkil edil· 
mek flzredtr. Tayyare kuvvet· 
lerl, Asilerin bolondukları m1D· 
takaları bombardıman ·etmiş. 

lerdfr. 

lngiliz başbakanı ftf. Baldvin re/ ikası ile birlikte .. 

Londra, 27 (~zel) - İnglllz beşlncl Corç tardmdan kabul 
kahlneslntn yeni bakanları BB· edllmlşlerdlr. 

dakat yemini etmişler ve kral Lord Loneonderrl, lord Ha· 

Mısır Gazeteleri, istiklali
yetin Temini için Partile
ri Birliğe Davet Ediyorlar 

Kahire, 27 (özel)- Elehram ve diğer gazeteler, hiltün Mmr par· 
ttlerlnlo bir arayı gelerek MısJr'ın lstlklAllyetl için çalışmalarını 
ve aralarındaki ihdlif ları terkeımelerlnl tavsiye etmektedir. Gaze· 

teler, Mısır hükumeti ile lnglhere araemda 1923 temel yHaeı 
için müzakerelere başlanmasını istemektedir. 

Vefd partisi lideri Nabae paşa da ayol fikri ileri eftrmektedir. 

U{akıı, Mister Tomas ve harbiye 
bakam kralın hoznrundan çık· 
tıktan sonra kabine lçtimaındı 
hazır boluomo1Jlardır. 

Londra1 27 ( Özel ) - S!r 
Samoel Boar, Hariciye nezareti 
senelik dlneslnde bir nutuk 
Irat etmlotlr. Bu ziyafete prens 

Dögal ve sef lrler iştirak et· 
mfştlr. Bo nutkunda: 

- İngiliz siyasetinin ~aıımaz 
esası sulhtOr, sulh beynelmilel · 
ilk manaeile milcıdelelerln dur· 
durulması demektir. Uluslar 

sosyetesinin mesaisini gözden 
uzak bulundurmak ve sulh yo
lundaki gayretlerini takdirle 

karşılamak lAztmdar; Bu mfleı· 
seıenln mesaisi. lhyak4r meH· 
ldendlr. Ve uluslar sosyetesi, 
bu meealel ile f stlkballn pek 
çok mes'elelerlnl şimdiden hal· 
letmlo vezlyettedlr. 

»Uluslar soeyetesfn1n hedefi, 

doğrudan doğruya cihanı o et.o. 
nomlk, içtimai ve f lnınsel bO· 
Uin dertlerlle al&kadar olmak, 
bonlıu cihanın istirahat ve 

saadeti namına mGeald şekli· 

lerle ha iletmektir ft demiştir. 

Brezilya hftktl.metf, matbuatı 
Baneör koymuştur. 

Kudüs - Bağdad 
Telefonu 

Londra 27 (özel) - Kudas 
ten blldlrUlyor: 

Bağdad ile Kudils arasındaki 
telefon muhaberatı bogGn re&· 
men başlamış ve kftoad mera· 
simi yapılmıştır. 

iki Dok-
torun iddiaları! 
Ua yatı on Sene 
U zatahileceklermiş! 

letanbol, 27 (özel) - Nev· 
yorkıan bildiriliyor: Rokfeller 
hıfzıesıhba mGeseeeeal1 Vlrjin· 
yalı iki doktor için 3001000 
dolarlık bir tahelBBt vermiştir. 

Do iki doktor, insan veya 
herhangi bir hayvanın hayatını 
uzatacak bir seram keşfettik· 

lerlnl ve bu suretle hayatı hiç 
olmazsa on sene uzatabilecek· 
leriol iddia etmektedirler. 

Mareşal Badoglio Dün 
Asmara'ya VarmışveKu-

PotiParizye~,PetrolAm-mandayı Teslim Almış ... 
• Romı, 27 (Özel) - Mareşal Badogllo, bugdo Asmara'ya v4sıl bargosunun Gerı Bıra- olmuş ve genel kumandayı Mareoal Dô Bono'dan teslim almıştır. 

Mareoal Dö Bono, bugOnlerde İtalya'ya dönecektir. 

kılmasını Tavsiye Ediyor IneboluFaci~sının Mes'u-
Parla, 27 (özel) - (Potl Parizyen) gazetesi. ltalya·Babeşlstan 

lhtllafınm bıllt için Paris'te logillz Fransız eksperlerlnln bir 

toplantı yaptıklarını yazıyor. 

Ayni gazete, pelrola konmak istenen ambargonun geri hıra· 

kılmasına ve bir uzlaşma çaresi aranmatıını tavsiye ediyor. 

ltaJyanların iki, Vapurunu Müsadere 
Ettiğimiz Doğru Değilmiş. 

Roma 27 (Özel) - Zecri tedbirler m6nasebetlle ltalyan posta 
vapurlarının programlarını deği1Jtlrerek birçok seferleri tatU ettik· 
lerl ve Tiirklye tarafından iki posta vıtporunun mOsadere edil· 
dlğl hakkında Parls gazetelerinin yazdıkları haberler, ltalya h'1· 

ktlmetl tarafından yalanlanmaktadır. 

ltalya Her Çareye Başvuracakmış! 
İetaohul 27 (Özel) - Roma'dao haber veriliyor~ ltalyeu resmt 

çevenlerl, petrol ambargoeunun İtalyayı bo~mak demek olaca 
ğını, fakat İtalyanın boğolmığa müsaade etmlyecegint ve büUln 
çarelere başvoracagıoı eöyllyorlar. 

ve istatistik dairesini1ı Başba

kana söyledıg;miz rakama 
talmben tekabül etmektedir. 
Neıicenin 16 16, 7 olabileceği 

kendisine söylendı'.gi zaman 
Başbakan güliimseyerek (15,5 
milyon çıkarsa memnun olu 

mm) demişti. 
Bazı Alman mecmua ve 

gündelik gazeteleri ntlf us sa · 
yırnı münasebetile Türkiye 'nin 
siyasi maksatlar güttügiinii be · 
yarı etti/deri içın bu ufak 
vak'ayı zikretmek mecburiye
tinde kaldım. 

Siyasi maksatlarla sayım 

neticelerine tesir yapmaga te 
şebbüı; edilmek dPğil, böyle 
f>irşey hatırdan geçmemiştir,,, 

Uütiin lJunlarla dostl.1runızı 

memnun edecek izahlarda bulun· 

duğumuz kanaatinde isek da, kö· 
tücüllere hoşnudluk vermek im· 
kanı olmadığı için, kendilerinin 
ancak. hiddetlerini artırmış olacağız. 

lstanbnl'daki o fesad kumku· 
maeı kimse, bir memleketin nüfa· 
eunu anlamak için eay1m kadar, 
böyle sıhhat istatistiklerinin ve 
her yıl alınan asker sayısının, a~agı 
yukan, bir hesab dayancı olduğa· 

na bilmeei lazım gelir. Gelecek 
oo yıl içinde her tarafı raylar ve 
şoselerle bağlanan, ~ehirleri, en· 
düstrigi, ekonomisi ve tarımı büe· 
bütün gelişen, 20,000,000 lok bir 
Türkiye'oin hakikat olacağına hiç 
şüphe yoktur. Bir taraftan büyük 
k.onusu ile, bir yandan Balkanlar• 
daki dostlar ile kendi bölgesinin 
banş ve sükununu sağlıyan, baştan 
ba§a cihazlaomı~ böyle bir Türki· 
yenin kuvvet, devam ve realitesine 
dayooarıık, her halde boı hayallere 
kapılmaktan dahı faydab olur. 

lü, ikinci Kaptanmış! 
Ankara, 27 (Özel) - Deniz taletmeal taraf1Ddan Ekonomi 

bakanlığına verilen (lnebohı vaporo) yilk llsteslode, ikinci kap· 
tan Beslm'ln mes'ul oldoğo gösterilmektedir. Listeye l>ağh ra· 
porda gemiyi Jlk terkedeoler ırasında lklocl kaptanın da bolun· 
doğa ve denize yak atılıtındı yolsuzluk yapıldığı, bo hareket 
esnasında husule gelen milvazeoeelzllğlo, vapnrao batmaema ııebe· 
blyet verdiği zlkrolauoyor. --·--
Roma'da Altın ve 

müş Toplayorlar 
G .. U• 

Roma, 27 {özel) - iane toplamak teşehbüs6 devam ediyor. 
Bogilo bir milyon liret toplanmıştır. Bir Alman hayli altın ver· 
dlğl glbl İtal'yan tebeaeı olmak istediğini de beyan eylemiş. 

Eski mabarlbler birliği refet M. Broşo, MU&oo'da bir söylev 
vermiş, Fransızların, İtalya'ya karo• ellah istimal etmlyeceklerlnl 
söylemiştir. 

Birlik reisi de İtalya'ya bir mikdar altın vermiştir. 
Italyan kontesleri de ianeye lotlrak ediyorlar. Birçok aileler, 

kocalarının almış oldukları altın madalyaları vermişlerdir. 

1896 tarihinde Habeşlst.vo'da harb eden general Bıldlsera'nın 
da kalmış saatlol VMmlşlerdlr. Mareıal Clraldl, genel savaşta 

almış olduğu biltQn madalyaları vermiştir- Kontes Raheobab, 
20 parça m6cevberatıaı hediye etmiştir. 

İane heyeti 1 40 kilo altı o ve 50 kilo gdmilıı toplamıştır. 

Başbakanımızla, Celal Bayar'la 
lzm.it'ten Bursa'ya Geçtiler .. 

İstanbul, 27 (Özel) - Başbakanımız lsmdt İnönü. ile Ekonomi 
Bakanı Celı\l Bayar İzmh'e v.bıl olmuşlar ve halk tarafmdan ha· 
raretll en.rette kar1Jılanmışlardır. Başbakanımız, CelAI Bayar'la 
birlikte kAğıt fabrikasını gezdikten sonra Erto~rol yatına bin· 
mlıler ve Modanya'ya, oradaa da Borsa'ya gitmişlerdir. 

YarJD (bngfto) sabah, Gemlikteki fabrikaların temelatmı t~re· 
nlnl yaptaktan sonra lstanbula gelecekler ve cama gftnQ şişe 
fabrlkaeınm ıçılma törenini yıpıcıklardır. 

telif işleri Görnşnldo .• 
Resmlğ daireler direktörleri 

dtin saat onyedlde llbayhkta fi. 
hay Fazlı Goleç'lo başkanhgında 
bir toplantı yapmıılardar. Bu 
toplantı vllılyet idareleri kanuna 
moclblnce heray yapılmaeı mu· 
tad toplantıdır. 

Daireler dlrekf örlerl; işlerin 

iyi yftrtımesl bakımından arala· 
rında kararlar almışlar n her 
dayre dlrektörft kendi dairesini 
al4kadar eden mes'eleler hak· 
kında malO.mat vermiştir. Bazı 

daireler arasında itlerin mun· 
tazam bir şekilde görO.lmealne 
engel anlaımazlıklarda ha top· 
lantıda bertaraf edllmlıtlr. 

Türk Antrasiti 
Fiatleri •. 

Yapılan incelemeler netice· 
sinde Tilrk antransltlnln kov· 
velharurlye itibarile Ietanbul 
gazhane kokona nazaran onda 
dört, Alman kokuna nazaran 
onda iki yftkeek olduğa letan
bul IktıHd Vek4letl tahlllatı 

ticariye lahoratoarı yolu ile 
yapılan reamlğ tablUlerden an· 
laıılmış ve maliyet elemanları 

flzerlode de yapılan inceltme· 
ler BODUDda beher tonunun 1 
Ukteşrfn 1936 da tekrar yapı· 
lacak tetkikat neticesine kadar 
aşağıdaki f fatlere satılmaeı ta· 
karr(lr etmiştir: 

Zonkoldak'ta fabrikada teı· 

Um flatl 16 lira 80 kuroo. 
Zonguldak fob flatl 18 Ura 

10 koroş. 
lstanbul'da depoda vaııta 

ftzealnde teslim t latl 21 Ura. 
Bu f latlerde satıcıya ald olan 

muamele vergisi dahildir. 

Yeni Neşriyat: 

Çığır 
Üç aydır Ankara'da her ay 

muntazamın neşredilen Çığır 

mecmuasının 32 inci Hyısı da 
çıktı. Mecmuauui çıkıt plAoıoın 
ilk durağı olan (Topla ve leş 
kllıith gençlik) davasını bışar· 

dıktan sonra Çığır ilim ve 
f lklr alanı Qzerlude kuvvetle 
çahşmaga başladı. Daha ilk 
görftn61Jte (Yeni Mecmua) nıo 
ve ( Bayat ) mecmualarının 

bıraktığı önemli boşloRo dol· 
durmakta olan Çığır sal&hlyetll 
imzalarla bu yolda çok ilerle· 
mek. istidadındadır. 

Yeni çıkan sayısı (AtatOrk 

ve Tftrk gençliği) adında çok 
önemli bir başyazı ile batb· 
yor. Bundan sonra Dr. Avni 
Ref lk'fn (Felsefenin m11hlyetl) 
Dr. Halil Fikret'fn (Evter· 

biye el), Rıdvan Naf lzl'n (Ce· 
vlrmeler), Mlrıç'ın (Eski ve 
Yeni), M. Şaldr'fn (Folklor, 
Etnoloji ve Etnoğrafya), Ferid 
CelAl'ln (Oa. lm. omdelerlle T. 

C. omdelerl)1 Htiseylo Namı· 
k'ın (Eekl Ttlrkler'de • para), 
Mahmud Ragıb'JD (Ulusal MI· 
zlk azerlnde görilı,ıler), H. Gök· 
men'ln (Btzde 11por ve izci 

teşkll4b), Gabrlel Danonçlyo'· 

nun en gftzel eseri (Côkonda ); 
Munis Falk, Özben, K4muran 
Kadri, M. Mileyyed, Damdı 

Kalm1 Rıza Polat'ın şiirleri 

tenkitler ve ayın teslmlerl var. 

Çığır'ın 20 btıy'1k sayfa 
lçrnde bfttUn bu <ılgonloğDD• 

rağmen bir ııeneUk aboaeel 60 
ve altı aylık 11booesl 30 ko 
ruıtor. .. 

Tam bir kfthi1r mecmoaııı 

olan Çığır'ı hilıOn okurlar•mııı 

ônemle ııağbk nrlrlz. 



liUUilHH lk1nc1tetr1ıı2s 

ŞEHiR Kor kg 
Yhmlncl HrıP. yekdfğerfp. {a,ıya, Rene blr atılır eOzft 

Ue batlıyıc~ğım; 
ul\.orku, dağları bekler,,. 
Bfzlıq ıtalarımıı, çok doıtro 

~ôzler ııöylemlılerdtr. Dftukft 
Anadolo'dı okumuıeoonıdor: 

üzümümüzün Değerini Artıralım! 
( halkılınmıo b!dleeleıl, korkup. 

J~mİT 
1
Te · bir tank gibi, ınv~rlaoırk~p 

1 I. 1 Ş. k • "Mantık,, dediğimiz blçareplq 
eıon~ ır etı, kaburga kemikleri de ç4tır ~" .. 

Bir İtılyın neferi, adalardan 
kaçar.k bize ı•ğ•nmıı. Diyor· 
IDDf klı 

Bunun için de, Kurumun Yaptığı Gibi, Ihracet
Mazımdır. 

D 1 1 A_}___ tır ezilmekte ve ölil btr ktı~: 

. ev etce • ınıyor lbağaya be~lyen ıavalh cese . 
çıların da 1,emizliğe Dikkatleri • • • • • dinden hazin haıln ve tnce Jnp,, 

GllrJışmeler iniltiler çıkmaktadır. 
- Hıbeıl'aı.uı gflmekteo 

korktum. Çtınkfl Babet'ler in· 
Janı yakalayınca, aıeıte kızar· 

tıyor ve feci tekilde ôldftrfl
rorlarmıı .• 

Yılının dıulekaeı ancak. bu 
kadar olur. Fakat bu hAdlse 
gôaterlyor ki; İtalyan askerleri 
.aruındı böyle bir propaganda 
Ye bı5yJe bir korka vardır. 
Bilmem timi dôğmektenee kor· 
katmak k4fldlr, meger ne 
dQ;ru imiş?. 

Propagandanın uydormalılJı 
muhakkak olmakla beraber, 
itiraf etmek lbımdır ki, kaz 
gibi ateıte kı1artılmanıo hayali 
blle korkunçtur. 

Vaktlle bea Tire, Ödemfı, 
Aydın, Naıllll tarafluında bu· 
londom ve kOçük bir çocuk. 
tam.. Haıarı Ye afacan bir 
ıeydlm.. Beni ancak blrıeyle 
korkutablUrlerdl: 

Çıkıcı ile •• 
Her ne uman bir bata yap· 

um, annem, bOytık annem; 
- Gene mi, gene: mi?. Dur 

ıu Çakıcıya haber verelim de 
gör! 

Derlerdi. Ve o dakikada fare 
dellğinJn biri bin koroıaL Da· 
hıe ııonra Kara Koncoloa ve 
Yecflç. MecQç çıktı: 

- Aman oğlum, yapma.. Bu 
akıam Kara Koncoloa çıkıp, 

evleri dolaıacak, yaramtz çocuk
ların hepılnl toplıyacak .• 

- Toplayıp ta ne yapacak 
auue, dereye mi dôkecek!. 

- Haogl dereye oğlum, içi 
kayu1r eo dola kezaoa koya· 
cak, Jlhlrecek, piılrecek • • • 

- Sonra? .. 
- Kltır kıtır yiyecek ga· 

Uba değil mi anne?. Ben us· 
landım, ff$e otoı:oyorum, blrıey 
yapmıyorua:ı .. 

MDharek korkuya gördftnlz 
mft?. 

Eğer ltalyıda'da, neferin de· 
df ğl gibi, böye propagandalar 
bıılamaıaa vay zavallı çocuk· 
ların haline!. loekoca nefer; 

- Ateşte lmnmıktıu kor· 
kuyoram!. 

Diyerek kaçare. küçGk Ital· 
yan çocukları ne\~ yapmazlar? 

- Oğlum, yat, oya, 1ara· 
mHlık yapma, bir lJabeı çıkar 
gelirde hepimizi ~'e yapar' 
ylr!. 
Dedlnlı mi, fetekaale aleşşıp! 

Çimdik 

1 Nöbetçi Eczaııeler 1 
Do akşam Keımralında Hl· 

IAI, Gftzelyahdı \lt1Dta1, Tll· 
Jdllkte Faik v• Eırefpa~ada 
~ırefpı11 ecaane•!ı açı~tır. 

Üzümlerin içinde ara, eıra 
kftçflk ıaılar çıkıyormuş; Lon· 
cha teclmulerlnden ba.zılan ti· 
kAyette bulunuyorlar. 

Bu en son hı\dlse, bize Oziim· 
cftlOğftn ne kadar bakımsız ol· 
doğunu bir daha lsbat etmesi 
haı:ımıudan çok 6nemlldlr. 

Toprağa tıztım sermek Adeti 
çokran kalkmaıtır. BOUlD bağ· 
cılaı; sergi kAğldı iiserlne ol· 
maea bile; ya betondan yapıl · 

mıt veyahut beton kadar sert· 
leştlrllmfı cSergf yerleri .. ne 
ftzOm sererler. Arada lhmalk4r 
blrkRQ ftretmen çıksa bile mah• 
auliln yekduona nlebetle hiç 
kalırlar. Kurutma dorumu bu 
ve böyle olan ftzftmilo t1111lı, 

topraklı, mahhıt bir vaziyet 
alması fmkAnı yoktur. 

Bununla l!_eraber · kAğıda da 
aerlfae · nihayet toprakla: dalmt 
temıı halinde bulunan ve rftz. 
gArların kaldıracağı toza isler, 
lıtemez maruz olan dz6mlerl · 
mlzln arftBma toz, toprak ve 
haut kftçftk taşlar karıımaeı 

htlnbat edilemez. Üzftm, Tür· 
klye'de de, Kallfornlya'da da, 
Youanlatın'da da, İran'da da 
serilerek ve tablatlle ftstil açık 
blrakılarak kurutulur. 

Kurutmada sergi Uğıdı kol· 
lanılmaeımn elbette bftyük fay 
daları vardır. Fakat bu: ftztlm· 
lerlm.lze tozdan, topraktan mu· 
hakkak bir muafiyet temin 
edemez. RtlzgAr; kağıd Dzerln· 
deki Ozümlerl de toz yağmoru 
altında bolundurablllr. BJnıen· 

aleyh ·Kurutmada sergi kAğadı 
kollanarak elden gelen tedbir· 
teri almakla beraber- ftzdmle· 
rln ihraçtan önce motlaka ve 
behemehal daha hııka ameliye· 
lere tAbl tutalmıları zarureti 
de vardır. Bo ameliyenin kal· 
horlamaktan ve yıkamaktan 

ibaret olduğunu aôylemeğe hı. 
cet yok.tur. 

Şimdiye kadar 7, 8 ve 9 no · 
maralı 6zilmlerln yıkanıp bo 
yanm.aı adeıa genel :hır ibra· 
cat Adeti hGkmGode idi. Boya 
k.,yfiyetl ayrı bir mes'eledlr. 
Ve lehinde, aleyhinde konu· 
eulması kabildir. Fakat yıkama 
lılnln mazeret kabul edebilecek 
tarafını bulmak hayli gOç olsa 
gerektir. 

Üzdm koroma bu fenrı Adeti 
kOkGnden kazıdı. Koroma ge· 
rek bu yıl için blzzarore eski 
numaralarla yolladığı numune· 
Jerl ve gerek kendi tesblt ettiği 
b6Uln tipleri; en adisinden CD• 

lylelne kadar; k4mllen yıkılmış 
ve clhau pazarlarına o Baretle 
arzetmlıtlr. lsmıll Hakkı Vera· 
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lan tlzOm lolnde ilk hamle ola· 
rak mahsulün kAmllen yıkan . 

maıı ve ılıca bnzuruoa bGtftn 
manıslle tertemls çıkması bo· 
susondald tlıl11llğl . Maalesef 
Londra'dan ıeldlğfnl dbkft ga· 
seıelerde okodo~nmnz ılkAyetle· 

bftshftUln hık kazınmııtır. 

Evet, 'Üretmen sergide daha 
dlkkatll davranmalı ve mıbso· 
lünü behemehal sergi kAğıtları 

ftzerlne l!lermelf dlr amma ibra· 
catoı da bu kadar ihtimamı 

k4fl g~rerek 11t1D aldıfı mala 
temizletip yıkatmadan yollamak 
ihmaline dftşmemelldfr, TOrk 
ftıilm nefaseti noktaıındau re· 
kabete maruz bulunmuyorsa 
boı tabiatın ve hilkatin itidir. 

Cumuriyet Buğ· 
dayı ve Amerİ· 
kan Pamuğu 

Bire otuz veren Comorlyet 
buğdayı ile Nazllll pamuk le
ıasyonnndı tecr6belerl yapdan 
ve çok iyi sonuçlar elde edilen 
Amerikan pamuk tobnmların · 
dan l:ımlr bavallelnde de yetiş · 
tlrmek ve ekmek latlyen mtle· 
tıhelller çoktur. Bunan için 
bazı mftetahıılller mantaka ta· 
rım dJrekt6rlOğ0ne baı•urmoo· 

lardır. Tarım dlrektörlOğO; bo 
mürıcaatt Bakanlığa bildirecek 
ve bu tohumlardan getirterek 
mOetahslllere dağıtacaktır. 

Türkiye'ye 
iltica Edenler 
iki Rum Memleket· 

lerine Dönecekler 
İtalyan deniz askerlerinden 

olup Bodrum eahfllerlne çıka · 

rak hükumetlmlze iltica elti· 
ğlnl yazdığımız ıabıl!I hakkında 
dO.n yeni mahimat alınama· 
mıştır. 

Ayni sar4'tle lltlca edip te 
latlcvabtan ııonra setbeat hıra· 
kılmış bulanan iki Rom, hAll 
tehrlmllde bulunmaktadırlar. 

Yakında Yonanlstana gidecek· 
lerl duyo'muı~or. 

Atanma 
İlbaylık kôy bClroıa beıab 

memuru Ahmed Mllnlr kay 
öğretmenliğine atandığından ye· 
rloe Şerhan aıanmııtır. 

lnebolu Vapuru Faciası 
lnebolo vapura facl11&1 tah· 

klkatına mGddelumomUlkce de· 
vam edilmektedir. Dön de ehli 
vulmf raporu Ozerlnde tetkik· 
ler yapılmııtır. 

ıı 
BOy:Gk Fra9.lz edlbl Alfone Dode 'nln edebiyat Aleminde lokıl4p yapan ve dftnyı dille· 

rloe çevrilen şıUıeeer romanından iktibas edilen gDzel f lllm 

~I 

r~ 

SAFO 
; 

Deın bit atk • Heyecanlı bir mevzu • Enfes bir f lllm 

O J Ko1JJedJ Feransez tlyat· A • En eou Foka jurnal ~Tarkçe 
Ylll )lilll ar: rosonon bilUln artistleri yrıca. Sözlil> Mlkl "Canlı resimler . 

' liatlerde zam yoktur. 30 • 40 • 50 kul"uştur. 
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SEANSLAR: Beıgun 15 · 17 • 19 · 21,15. Comar· 
test 13 · 15 seanslarında talebelere tenzllAth bilet 
verlllr. Pazır 11.30 · 13 te llAn eeansı "ard1r. 

-

Dona temlsllk ooklHındın dı 

bir kıymet verdlrebllmek için 
insan kafaıının 'fe inan lolo
nun işlemesi llıııımdır. Bilme· 
Uyl• ki mahsulGmGı clddt ye 
ı~ır rekabetler karoı11ınCla bu
lunuyor. Do rekabetleri ancak 
nef1&etlmbıe IJAve edllecek te
mlıllğlmlzle kareılayablUrlz. 

Tdrkoflı bu mfihfmme ile 
aJAkadar olmalı; 'Öziim Koro. 
munun ıftlm hareketleri bf1Uln 
ihracat nlerlmlze imtisali ll· 
sım ve z.rurt bir nGmone teı · 

kil etmttlidlr. 

Baıı hosok CbftmcGltık arlık 

geçmfıtlr. Bu ~tlnüu tlztlmcft· 
lftğO Hrıu lcabatana uygunluk 
istiyor ... 

Almonya'ya 
Yapılacak ihracat 
Yeni Kolay· 
tıklar Gôrecek 

Şehrimiz Tecim OdHıoa ge. 
len malftmata göre Almanya'da 
dôvlz mClracaat dairesi bundan 
ııoora Tftrklye'deo mal ithal 
etmek isti yenlere mfthlm ko. 
Jaylıklar gösterecektir. 

Da edmleden olarak tlmdlye 
kadar yalnız birer ay için ve· 
rlleu dövizler mfteaade edilen 
ay içinde kullanılmazııı yeni 
formılltelere hacet kalmadan 
blny daha kollanılabllecektlr. 

Diğer taraf lan ankonslnyasyon 
giden malların pırıelarını alt 
da,111 mtlsaadelerl yabek tah· 
mln edilen kıymetler ftserlnden 
verilecektir. 

Mablm diğer bir cihet te 
IHe meyn ithalinde lııtlmuız 

bir osulftn tatbik edllece#ldlr. 
BDDdao haoka hhallerlnde p•· 
raları peıfu olarak lSdenmeııl 

mltehatnmll olan mallann dô· 
Tkl ıorlokıas verlleeekdr. 

Kutuluk Kereste 
Üzftm ve incir mabsollerl· 

mlzln ihracı için en geç 1987 
yılı Haziranına kadar muaddel 
glmrlk tasarruf kanununun 
beılncl maddeelnln 10 ncu fık 
raeına göre dolo kutu halinde 
lbnç edilmek eorctlle (Tar 11) 
ilzftm koruma t1rafından yedi 
bin metre mikabı kerestenin 
ithali FIDana bakanlığınca da 
muvafık garalmil~tdr. Bana 
dair gilmrGk ve lnblıarlat ba. 
kanlrğındao şehrlmls gamıü 

baedlrektOrlGğ4ııe telgraf la emir 
verilmiş ol doğu Ankara Tdrk · 
ofla ba~anhğındaq Ubayhğ• 

blldir!lmlfllr. 

için Şirket Genel ltalyanm "Medeniyet,, davası 
ile yaptığı hücumda maotık, 

Heyeti Toplanacak Kafdığının arkasındıbfr ZÜQ1· 

hmlr ve bıvallsl otomatik rfttanksdır elbet .. 
telefon ıfrketlnln devletçe satm 
alıumaaına karar verlldl~lnl 

yazmıetık. Sıtıı gnrnımelerJne 
baılamak için ılrkelln murah· 

· buları Blrfııcfktoouun 15 inde 
Ankarayı gideceklerdir. Bunun 

!için tlrkeı genel heyeti 10 
BJrlaclUnunda fevkalAde bir 
lQplaotı yapacak ve Ankaraya 
gidecek olan murabhıeları ıe· 

çecektlr. Şlrkeılo devletçe &11ho 
ahnma11nın ııebebl bCllCln TOr· 
klye'de olaı 't"e tarlar arası 

telefonlarmın .fıllkıl.metln malı 

olduğa halde İzmhde ki tele· 
fonun bir ılrket elinde balon· 
moı olmuıdır. Bu şekil mu· 
vafık glJrGlmemektedfr. Ayni 
zamanda getek abonemanlar, 
gerek halk ılrketten mobıellf 

ıekllde 'fe daim! &mette tlkA 
yetlelde bulunmaktadırlar. Şfr· 

ket hOkdmete geçince bo elkl· 
yellere sebeb olan amiller de 
tamamen bertaraf edilecektir. 

Bnynk Bir Tavukhane 
için Hazırlık Yapılıyor 

Amerika ve İaglltere'nfn atan· 
darlze edllmfı cins tavoklırını 
Greterek kOyllllere dağıtmak ve 
bu suretle İzmir havaJIAlnde 
cins tavuğu artırmak için Bor· 
ona Tarım okalanda bGyClk bir 
tavkhane tesis edllmel Gzeredlr. 
Hwıaei idare de yardım ede 
cektlr. Yaiında keıfl yapıla· 
caktar. 

Tarım Bakanhğı masrafın 

yarıeını verecek, cine tavuk ve 
boros da glSnderecektlr. 

Sekreter Alınacak 
On lira maaşlı Karaburun 

mahkemeli zabıt eekrelerllğl 

boıtur. Buraya memur atanması 
için Birlöelk&nanun 10 uncu 
gftn6 m6ddelumam1Ukte lmtl· 
ban yıpılacaktır. 

Karar Geri Bırakıldı 
THldUkte Şeyh mahallesinde 

kıs brdejfnln nlıınbaı Ah. 
med'i ve yoldan geçen mıkl· 
nlatl öldClren Stıbrl'nln moba· 
kemeslne din Ağırceza hak· 
yerinde devam edilmiştir. Mu· 
hakeme son safhaya geldiğin· 

den dan karar tefhim edile· 
eek.tl, fakat SabrJ'nln cinayeti 
lıledlğl ıırada vak'ayı gören 
Yııır'la Halil adında iki ıahl· 
din tekrar dinlenmesine karar 
verllmlı ve muhakeme baoka 
gftoe bırakılmıştır. 

Uluslar kurumunun göklere 
aetığı adalet fanusu. bir yalancı 
ııık sembolOoftn ta kendhldtr, 
ve adaletin mantıkı, bu fanQ· 
son arkı terafrnda carmıb1t 

gerllmitltlr. 
Adalardan kaçarak bfze •• · 

ğının bir İtalyan neferi, 
- Habeşlsıaua gitmekten koı· 

kuyorun:ı, Habeşler eelr aldık.· 

ları lıalyanları ateıte kızarttp 

ôldilrüyorlar. 
Şeklinde ıaheeer bir Zlrvayı 

tevil ederken, eminim ki; kor· 
ku ve propıgandaDln dayana· 
bileceği bütıln mantıklar, yek· 
diğerine çarpan iskelet kemik· 
led gibi ıee vermektedirler .. 

Korknnun da bir ipi, sapı; 

Korkunuo da bir mantılu, 
Ve bir millet aleybludekl 

propagandanın da akıl ve ld· 
rake dayanan blr mantıkı var · 
dır. Kaçak korkak, dehşetle 

mımııksızlık arasında gaf Ü8tft · 
ne gaf yapıyor .. 

Avropamn bugünkil halinde; 
Amedk.amn bogOokü lnf lra· 

dında ôlümünft gözümtızle gö · 
remedlğlmlz, fakat idrakimizin 
uzaktan temaşa ettiği bir· man· 
tık faciası vardır. 

En iptidai devirlerde, taş, 

ağaç devrinde hile, toeanların 

henflz işlenmemiş duran mao · 
takı, bOyle bir bıdlre geçirme· 
mlıtl . . Fakat mantık, lAfda, 
lşde ve f iklrde işlene işlene, 

evrile, çevrile öyle elestiki bfr 
madde haline gelmlı ki, za. 
manı gelince sıkııtırılıyor ve 
hokkabaz naatabı gibi ceketinin 
yeninde kayboluyor ve yine 
zamanı gelince; rengArenk bo· 
yanmıı bir iplik gibi diplomat· 
Jarın gırtlaklarından çözflltlp 
çıkıyor .. 

Hem de metre, metre, kilo
me.tre, kilometre!. .. 

Zavallı mantdd. 
Orhan Rahmi Gökçe 

ödemiş'ten 

Ilbaya Gelen Mektub 
Ôdemlı'ten İlbay Fazlı Gü· 

leç'e bir mektub gelmlşı!r. İm· 
zaeız olan bu mektubun zırfı 

üzerinde (Ödemiş postauesl)olo 
damgası vardır. Mektubda yazı· 
lan mte'ele için ilbay bu mek· 
tub Hhlbfnl tahkik ettirmekte· 
dlr. Bo zatın ya adresini bil .. 
dirmeal veya gelip İlbayı gör· 
meal htenmektedlr. Dileği tah· 
kik edl:erek yapılacaktır . . 

FewkalAdellğln fevkinde ... Adeta çılgıohk .. 
1001 harlkah... Dane ve şHkılar filmi.. 

MARAHUANA 
Amerlka'oın en güzel yOzlerce dansözü, gözleri kımaohran bit gOzelllk ve zenginlik, 

emsalalz n orijinal muilkl aramada geçen meraklı ve heyecanlı bir mevzu 

Bıı akşam 21 , 15 Seansından itibaren 
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1. MiLLi KÜTÜPHANE S!NEMASINDA 

ayrıca : PARAMUNT JURNAL'da en son diloya havadisleri. 



Gündüz 
ii~DgırafBaıru 
· Cumuriyetin YenF Eserleri 

Başbakan Ve EkonomJ 
Bakanı Dün Kiiğıd Fabri

kasını Gezdiler. 
BugOn Bursa'da Ve Gemlik'te Plana 
Dahil iki Fabrika Temeli Atılıyor. 

İstaubnl, 27 (Özel) - Baş· 
bakanımız İsmet lnön(l, bugün 
refakatlerinde Ekonomi Bakanı 
Celal Bayar, Bakar.ılık müdür· 
lerl ve bir hey'et olduğa halde 
İzmh'e gelerek beş seneltk sa· 

nıyl planımızın eserlerinden 
olan yeni k4ğıd fahtikaeını do· 
latmış, tesisatı, işletmeyi, ah· 
nacak randımanı uzun uzadıya 
tetkik etmiştir. Fabrika tama· 

Tılrk ulusuna b11earıp verdiği 

btıyiik bir eserdir. 
Baebıken tetldkatını bftlr· · 

dikten sonra, Ertuğrol yatı ile 
Mudaoya'ya gltmlt ve oradan 
do Borsa'ya geçmiştir. 

Yarın eabab Burea'da Meri· 
nos fahrlkasnun, öğleden sonra 
da gene Ertuğrol yatı ile gl· 
derek, Gemlik'te sun't ipek 
fabdk1&1nın temelini ıtacak ve 

men hazırdır ve Cumhuriyetin, şehrimize geleceklerdir. 

••• 
Isparta' da ilk Tren 

-
Halk Utkularından Birine Kavuş

tuğu için Sevinç içindedir. 
Isparta, 26 (A.A) - liparı11'lıl11r y1U11rd.anberl hasretini çek· 

tikleri demlryolona Comnrlyet de .rinde kavuıuıakla övilnmek· 
tedfr. İlk lokomotif bu sabah binlerce Ieputa'lılarm tezah4ratı 
ve alkışları arasında letaeyona girdi. Hılk bayram yapmaktadır. 
Şehir taklarla ve elektirlklerle süelenmfşlir. Açılma bayramı lçJn 
hazırlıklar devam etmektedir. Comurlyetln büyflk utkularından 
birine daha kavuşan I~pata'blar sevinç içinde açılma gdnftna 
beklemektedir. 

• • • c 

Ziraat Bankasında 
··-. ~-

Genel Kurul Toplandı ve 935 He
sapları oı Gözden Geçird1 .. 

Ankara, 26 ( A.A ) - Tarkiye Ziraat b11nkuı ~enel .komhı 
bogiln saat 17 de banka bloaeınde, banka idare meclisi baıkuu · 
Sabit Sağıroğlo'nan başkanhğmda ıoplanmıştır. 

1934 yılı işleri ve heıopları hakkında idare meclisi ve mnrakıb 
raporları, 935 yılı hlltinçosu, kar ve zarar he!apları okunduktan 
vtı 1&ff k4rdan stato:nun 98 inci maddesine göre yüzde ytıtmlş 

btıtlolo sermayeye, yilzde on beştnln ihtiyat akçesine ilheııl ve 
yilade onunun da geoe natunan 1O1 inci roıddesl hiikUmlerlne 
göre daaıtılmıeı kabul edlldlkten sonra toplantıya ıon verilmiştir. 

••• 
l\f erbamet Y'üzünden 

Bir Hasta Doktorlar Tarafından 
öldürülmeli Midir? 

İetınbul, 27 (Özel) - Nevyork htıklimetlnln yeni Roşel şeb· 
rinde çıkmakta olan "Standar Staru gazetesi " Gayrikabil tedavi 
hastaları öldiırftp öldftrmedlklerl ,, hakkında ııehlr doktorlan 
1rasmda bir anket yapmıştır. 

Doktorlardan birisi; korkunç yanıklar içinde pek fazla ıstırap, 
çeken bl.r çocuğa; bir iğne ile, bu tedavisi gayrikabil vaziyetten 
kurterdığıuı,:dlğer ikisi de Kaneer'de mütevellfd öUlme mahkum 
iki hastayı öldftrdilklerlnl eöylemiolerdlr. 

Bilhassa opera~örlerden pek çoğu, bazı ahvalde doktorlara 
gayri kabili tedavi hastaları öldürmek hakkın•u verilmesine hl· 
raf tar gör4umtıolerdir. 

••• 
Kan Yağmuru 

Ltanbul, 27 (Ôzel) - Franea'da Olman kasaba11 ve clnrına 
kırmısı yığmur yağmıştır. Ba yağmurun toplanaa suları, kan 
gibi kırmızıdır ve toplandıkları kaplarda hiçbir tereHftb huııule 
getlr•emlıtlr. 

Da yı~mor ıolarının, karmJZı olmasının sebebi anlışılınak 
ftsere klmyahaneye verildiklerini Frans11. gazeteleri yazmaktadırlar. 

••• 
Londra Deniz Konferansı 

Parie, 27 (Özel) - Londra deniz konferansına lttfrrk edecek 
olan Fransız mortıhhas heyeti Fraoea'nın Londra eef lrl M. Kor· 
ben ve vls Amiral Robel ve Cezalr sabık valll omomlsl M. 
Kordes ve kont Amiral Döku ve M. Pol Bonkur ve milteaddlt 

eksper zabitlerden mürekkeptir. 

Italyan Notasına 
Cel1ap Verdik-

- Btl3tarafı 1 inci ,ahif~de -
hueoıuodıkl çok HıolmS temeıı· 
leı-den mdlbemcUr. 

TOrldye cllmurlyetl hOkdm.,tl 
blszat ltalya - Bıbeılstan lhd· 
lif ile do~rndau dop-uya al•k•· 
dar değildir. ancak Mllletler 
cemlyetlnlo u:aıı eıfatlle ve 
paktın mıddelerlnl tatbik ha· 
sosunda yıpmııı olduğu reemli 
taahbtltlerle bağlı olaraktır ki 
bu lhtllAfı dair Cenevre'd• ya· 
pılao mOzakerelere iştirak etoılt 
ve şlmdlld halde mtlştereken 

alınmıı olau tedbirlere iştirak 

etmekte bolonmuştur. 
Türk hftkll.metf; yukarıda 

zikrolunan umumi ahnl ıalka · 

sile Iıalya'ya kurtıı olan dostane 
hislerine rağmen Milletler ce· 
mtyetl azası bulunan diğer dev· 
letlerce ittihaz olunan hallı ha· 
reketten ayrılmamış ve dolayı 
sile pakt maddelerinden kendi 
efne düıen taabhüdlere lttlba 

eylemiştir. 

Dıı lılıeri bakanlığı yukarı· 
dakl notayı İtalya kralbğı btl· 
yak elçiliğinin nazarı lttllaına 

arzederken ahvali bızır• için· 
deki tarzı hareketinin ana 
hatlarının samlmt bir surette 
izah etmlt oldo8o uonmdadır. 

Dıe itleri bakanlığı bu mfi· 

nasebetle İtalya krallığı biiyük 
elçfUğlne yabek lbtJramatıwn 
teminatını teytd eder. 

Çanakkale 
Karaya Oturdu .. 

- Btl3ı 1 inci yüzde -

nlnlo kopması ile bfr kazaya 
uğradığına, telsiıle lmdad dile· 
dfğlol ve bir tahlisiye gtımlefnln 
yardıma koştuğunu, vaziyetin 
tehlikeli olmadıgıoı bJldfrmlo 
tik. V apo.r nihayet karayı otar· 
muetor. Bu husoıta dd.o aldığı· 

mız haberler de ıuolardır: 

Cınakkıle, 26 (A.A) - iz. 
mfr'dea gelmekte olan Çanak· 
kale vapuru bugiin Bozeaada'ya 
16 mil mesafede karaya oturdu. 
Tahll&lye gemisi yanındadır. 

Yolcotar için bir tehlike yoktur. 

İstanbul, 27 (özel) - Boz· 
cıaada açıklarında karaya oturan 
Denlzyolları işletmesi idaresinin 
Çanakkale vapurunda bulunan 

120 yolcu, gene ayni idareye 

mensup Bandırma vapuruna 
aktarma edilmişler ve htanhul'a 
mfttevecclhen yola çıkarılmıt· 

Jardır. 

Çanakkale vapurunun karta· 
ralma amellyeeloe denm olun· 
mıktacbr. Gemi yftzdft.rftldnce 
İstanbnl'a yedekte getirilecektir. 

lstanbul 27 (öztıl) - Ban 
dırma vaporu, Buzcaıda açık· 

larında karaya oturmuş olan 
Cınakkıle vaparonon btltdn 
yolcolırına getirdi. Son ıhnao 
haberler, Çaoakkıle'nln kOI'· 
tarıldığmı bildirmektedir. 

Ras Seyyuma 
Teslim Olan 
Bir ltalyan Zabiti 
hareketlere batvo acıgı pek ta· 
bUdlr.,. Demekt,clJr. 

İstanbnl, 27 (ôzel) - ltal· 
ya'nların Mıkalley'i terketme· 
ltıdnla sebebi, şimalden vaki 
olacak bir Habeş hficomn ne· 
tlceslnde bu şehlrln Habeş'ler 

tarafından istirdat edilmek ih· 
tlmall mevcud olmasından ileri 
gelmektedir. 

Roma ~7 ( özel ) - ltalyan 
kuvvetlerinin, Makalle'yt ter· 

Serbest Sfltunları 

Manisa Belediyesinin Vazi
yeti Ne Halde imiş? .. 

Bir Yurddaş Tenkid Ve Ediyor 
Bulunuyor! Bazı iddialarda 

Dan Manlsa'dan bir m~k · 

top aldık. Bu mektubu aynen 
netredlyoruz. Bu mektupda 
bazı tenkldler vardır. Alilka· 
darların cevaplarına da sGton 
larımız açıktır. Biz, bltarafaz, 
leh ve ıleyhde değiliz. Elverir 
ki, memleket işleri samimiyetle 
konuıulsoa .. Mektubun ıerlev · 

han ıöyledlrı 
Bir yıllık 6mftr Manisa şar 

korulunda uısıl geçti? 
Mektubun muhteviyatı 111dur: 
Bftyftk devrimden sonr11 üç 

uray deneılnde onlkl yıl geri 
kalmıı ve bakılmamıe bir mem· 
leketl, Ege mıntakaııının an 
zengin biz llbaylık merkezinin 
şehir idaresini bir yıl 6oce 
GstOmftzo aldığımız vakit itiraf 
edelim ki; bu seçim içimizden 
birkaçının baı ·baıa vererek yap· 
tıklar• bir tayin ile olmuştu. 
Memleketin geçfrmeklQ olduğu 
uray e11çlml savaşında parti ve 
Ubaylık oranları etkisi dışında 
kendiliğimizden llerl ahlmıetık. 

Şt:hfr ve uray fol erini yönelt· 
mekte egemeqUk hakkına ka· 
vuşmaaı için : yıpt•gı bu kal· 
kınmada halkımızın ve kurul 
arkadaııl8rımızın tuorlo çalış· 

malarıoı ve ıaym ' Ubayıwız 
Murad Germen 'in gösterdikleri 
tinsel yardımlarını şdbanla ha· 
tırlamamak nankôrlftk olur. 

Manisa gibi yanmış, sokak· 
lar., oray çeverlerl vaktlle çok 
zengin hayallf'rle tutulmuş bfr 
memlekeıl kurtaracak: ıarbayın 
seçlmlnd., partinin ve İlbaylı· 
ğln direktif lerl Gzerlode ve 
memleketin bOyük asığımn 

gerekledlğl yolda yürftmekllk: 

lcabederken herşeyde olduğa 

gibi şarbıylık makamıoda da 

kıskanç ve geri bir hemşeh· 

rlllk gayreti gftddlmüı, buranın 
Ue gitmemesi içi tezelden içi· 

mlzden birini başa geçirmek 
ıuretlle bir olut ihdas edJlmlşd. 

Halbuki; seçimin bir 6ocekl 
gecesinde Halk:evlndekl toplah· 
t•mızda, her vakit olduğu gibi 
içimizden belli arkadaşlara bu 

makam teklif edilirken Mani· 
ıa'yı maddt ve mannt gerilik 
duJ'umundan kurtaracak şarha· 
yın içimizde bolonmadığını Ye 

bunda acele etmlyerek değeri 

nfsbetlnde tahsisatı göze almak 
üzere bu işi başarabilecek bir 
adamın aranıp bulunm-.sım 

kesin olarak istemiş ve hauA 
o gecenin memLbtl kurtara· 
cık bir gece olduğa dzerlode 
direnmiştim. 

Ferller için olduğu gibi ce· 
mlyetler için de bir devlet ka· 
tonun konduğu o sayılı gün· 
lerde memleket dnromunu 
gôzöaftnde tntarak ve deslnlere 
aldırmıyarak ve her U\rlil ben· 
ilk duygularaodan ellklnJp hn. 
yak bir enerji ve ~ğgeçlllk 

g~etermlt oleıydık; genlt yurd 
içinde ad• dedikodu konoso 
olmlğ• döımtıı Mınlsamızıo 

~~~~~---~~~~~-
ket dk le rl hakkında Adle-Aba· 
ba'd•n verilen bıberlerl Stefani 
ajanııı tekzip etmektedir. Ste· 

fani ajanıı, ltalyan tayyareleri· 
nln GoHhai'den Harar'• git· 
tiklerini yaztyor: 

-bdyftk varhğı karşısında şu 

utanılan sonunca düşmezdik. 
Bir korumda komisyon Oye· 

lerl baıkanlarlle birlikte gör· 
dükleri ve göremedikleri işlerin 
yükümlerine ortak olmaları ka· 
dar tabii b(rşey olmaz. Böyle 
olduğu halde her işte; hele 
muhasebe, bayındırlık ve ldal 
teknik lılerlnde bir ilerilik gôs 
lermemfı eekl Uray baıkaoı ile 
komlıyon üyelerinin yeni ku· 
roman dalmt encümeni içinde 
bulunmaları tablatlle Uray ma· 
Jdneslnl serbest çalıtma yolanda 
deagelmeslni yitiren fena da· 
romlara sekmuıtar. Su işi buna 
örnektir. 

BftU1n bu sa işinin dedl-ko• 
dosu içinde bir seneUk 6mrtl· 
mftzfl geçirdik. Ba so işi nln 
yanında bir de Groıley motörll 

• 
kanallrliasyooları ve Irat ~etiren 
bfttdn yerlerlle memlekeıt IAy,ıc; 

olduğu bayındırlığe .kavoıt ?l t• 

IJ)ak ve buna meclisi omvml· 
den yardım görmeksizin sarf 

orayı.o bOdceslle başarmak ihtl. 
mali yoktur. 

Dimağda yerle~mtı f lklr ve 
kanaatlere aykırı yeni sözlerin 

insan kafasında birdenbire ya· 

pacağı hazımsızlığı VA memle· 

ketin hakikj doromuno göz· 

önünde tutarak, memleket ltlct• 

rlnl hele hemıorlllk ve arkı· 
dışlık bağlalıgımo ftstilade da. 

ıftnmek ve partimizin; Şarımı .. 
zın yftksek menfaatı namına 

şehir f dıresl hakkında vereceği 
kararı sabırııı~lıkla beklemek 

gere kılı. 
Etem Korçan 

derdi vudır. Bu makinenin 1 
kmk •lllndJrlnln kurulca bir Borsa da 1 
çok defalar tezelden yapllm88ı 
hakkında verJlen karara ve Qç 

1---(J-zQm--e•a•tı•ş•l-an ___ _. 
btekllnJn gerek depozito ve 

k k h d Ç. Alıcı K. S. 
gere ae gChenll uıosun a 302 Üzfim kuru. IO 75 

K. S. 
12 verclllderf inanca karşı; vaktlle 

nrayda onursal makJne mlhtın• 
dlsllğlude bulunan hıekan (Bu 
makine onarılamaz) cllye ver· 
dtğl raporda ısrar ve ooarıl· 

maeı halinde utanç ve ıorav· 
dan çel.inerek yapılmamasında 
dtreomletlr. 

Vaktlle batında ve mes'ol 
mevkilerinde bulundukları hal· 
de şehir ltltırlni ilerleyişe ve 

ba~arışa göt1lrememekle töhmet 
altında bulunan kimselerin; 
mecliste şarbayı iş glJrmemekle 
hham etmeleri; haksız ve soçlu 
bir ağızla çok yerinde ve haklı 
bir ı.,nkidln yapılmasındaki 

tezadı görmek ve lşhmek me-

121 S. Gomel 10 50 
15 S. SiUeyma. 15 
15 Ş. Rlza halef. 10 76 

5 S. Emin 13 50 
458 Bogftnka yekun 

445830,5 DünkG yekun 
446288,5 Umum yekin 

Zahire sahşlan 

Ç. Cinsi K. S. 
35 Ton Buğday 7 25 

397 Buğday 7 25 
100 Arpa 4 75 
3:! 7 Bakla 5 J5 

8 Kumdarı 7 50 
13 Ton Soeam 14 25 

5300 Kilo yapak 41 
314 B. pamuk 45 

11 
15 
11 
13 50 

K. S. 
7 75 
7 75 
4 75 
5 25 
7 50 

14 25 
4.6 
46 

rakında olanlım kanıkeayınca· ı Piyasa Vaziyeti 1 
ya kadar tatmin etmlştJr. ___ ._ ____ ıııiıııııı __ _ 

Manisa Şar korulunun ba 

durumu muvaffak olamamış 

bir idare kurumunun yerini; 

yalnız Baıkanmı değiştirerek 

geotı kendisine terketmeefne 
benzer. (Memlekette tehir it· 
lerlnln başına geçecek başka 

klmee yoktur) iddiası memltı· 

kete karşı bir lf tira oldoğona 
göre memleket ldarecllfğlnde 

bo; ayal insanların ozon y•l· 
lardanb.,rl dalma ayni encdmen 
eandalyelerlnde ğörftnmeel bir 
nevi loblsarlıktan başka bir 
ıey değildir. 

H•lbald memleketin sosyal 
dftzenftği ve siyasal diızğün· 

lftğfl için bir gerilik etkesl 
olan ba lnhlsarcılığa karıı 

çıkmış ve onu devirmiştik. Şlm· 
dl gene onun karşısındayız. Bu 
da bizim elyaeal yıetltklde plı,klo 
olmadığıınızı gösterir. 

Geri bir köy yapıeıbğı tek· 
nfğl ile, eski bir medresenin 
çatı ankazıudan bir kômilr veya 
bir buğday loncasıD1n yapıla

bileceği iimldlal beslemek dev· 
rlmln bizden her işte giiıııel, 

sağlam estetik eserler fetlyeıı 

gerekliği .ile ne derece bağda· 

şıablleceğlol dü§üomemlz lcab 
eder, 

Manlsamnıı ileri bir şehir 

haline koymak. yollarımızı yap· 
mık, so branşmanlarım evlerin 
sayısını göre bitirmek, parklara 

Üzüm - Din Borsada 302 
çuval Üzüm luromo tarafın· 
dan alınmak ıartlle 458 çuval 
üzüm satılmııtır. Satıı,ın pekAz 
olmasına makabil f latller de 

sevimsizdir. 
İncir - Noamele olmamııtır. 

Buğday - 7,625 · 7,75 ten 
35 ton vı 397 çuval satıl· 

mıştır. Fhtler beş para dOı· 
mdştftr. 

&:ambiyo 

Allm. Mark 
Ieterlln 
Fr. Frangı 
Dolar 
Belge 
Italyan Hred 
levlçre frangı 
Florin 
K. Çekoslonl 
A vnstar. ŞlUn 

ö0.20 
618 

8,28 
79,95 
21,12 
10,12 
40,62 
85 

5,24 
23,50 

.................... 
Senenin en oayük filmi 

Beyoğla'na 4, itanbnl'da 2 hafta 
gösterlleı şaheser 

Siyah Çözler 
Barry Banr • Slmoıe Slmon • Jean 

Make • Maıeodlan 
29 ikinci teşrin Cumadan 

itibarer. 
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KDÇCK KORA 

BllyGk Hi8ai Hikliye 

-1-
li'ırle, Pırlı'in kıp 

beni çok lal'lıyoıdu; 

gGğıtlmde haetalık var, 
Bono anbyoram. Bunun 
lçlu baaa fula glneı, 

fHla ııık lhımdır. Oh .•. 
Sizin ne gllıd aobanıs, 
De ılık n glsel •UUye· 
alı .. r. Burada kemik· 
ledmln ıllndıjını hisse· 
diyorum. 

Fakat... Ne de 0111, 
bo luı ı;eçee de, Fran· 
•'nın 90k fakir olan 
gftneılnden kortulHm .. 
Memleketimin zeagla ve 
.,ok ıhk «ftneotnl Jylce 
ôıledlm M. Jorjl. 

Baaa gdnet; yakıCJ 

bir gtl.aeı lbıml. 

• •• 

JDI Koretl'den 

Ve .. ,. Ktlçftk Kora 
bayle ıôylerlren, lrJ ve 

Samimf ve ılık balcıılı ve sıcah 
memlekeılerin bu !ı~ı ... 

llyah glzled caalnnyor, Adeta 
111ldıyordal 

Baharın nyahud memleketinin 
g6neılnl görmek 4mf dJ, onda, 
auklarcla kalan atkın kahra· 
_..m, bybolmuı, o ~r 
aramalara ralmen blrUlrll ba· 
lanamıyu li'lyer'I g6rmek imi· 
dl ile Wrllkte Jetıyordu. 

.. Sonra... Bir çocuk gtbl gCl· 
Jayor, bir çocuk arzoatle: 

- lQoh... &ına.n aonıa le· 
tediğlm, çok btedlğlm ıey de, 
bir tarlkldcınya kıyafetinde rea· 
mimi garmektll'. Ah... Ben bir 
rahibe olmaga, fakir, kalbi 
kank klmeelere yardıma koı 

maya ne kadar heveıllylm, bil· 
aenia .. 

Dedi. 

- KGçGk Kera, ılı bo ar· 
aunuza kH•oıacalwnız. Genle 
•e bey .. • bathAı Ue bir tArikl 
diaya kıyafetinde bir reımlal · 
•I yapacaAım. Boan ıd&e vade· 
diyorum. 

ANADOLU -
S.ııip •e Baıpızganı 

Baydar Ha.ete ÖKTEM 
Umumi n~al ~ yuı itleri 

.._....,., Be9"ti Nftdtet 

tdırebaneııi: • 
İamir İkinci Beyler ııobA"t 

C. Balk Partiel Mnuı içinde 
Telgraf: 1smir - ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Po.aa kııtUIQ 405 

4BONE ŞERAİTİ: 
Yllbia ııoo, Altı aylJAı 700, 'Oç 

ay~ 500 karuıtur. 
Y abuaea m~ketler için 1enelik 

abone llereti 27 lindır. 
Jleryercle 5 Kurllflar. • -~ nllbalu 25 brafhır. 

Casw Romarıı: No. 57 

k.pulu blUba kunednlzlo ba· 
lıı.cauınıs.. İlerlılno Allıhke 
1'1111!. 

- Haydi, Allah uıaYaffak 
'lela! 

~omlıer, bir tilki gibi lltr· 
~ · Merdivenden indi. Birinci 
~ geUnce, doğruca generalin 
tQ t hGroıona iatlkamet tat· 
~ liıçblr ıeı yoktu; bertaraf 

Dlak Ye 111ıs idi. Telefon 
rlııl ellerlle k1ranbkta ara· 

halda Te kanetll bir 
le Ue kopardı. Foıforlu kol 

bakb; dnrı daktt• far· 

- Sahi mi? 
Zevk ve neı'elladeıa ellerini 

·gene bu 'ocaıoa -"il' n 
Uledi_ğl Wr oyaacaga kavaıanca 
yıptıi• gibi· e.rptı: 

- Eveı ... Ba ıreıml bea ıfse 

rapa•A•ml. 
- Oh ... Oh .• Ne kadıl' ga. 

&el, Do kadar talMf ol•mkl 
Fakat bu nee'e birden derin 

bir hDlyaya yerini nrdl n 
&o,a'eak: 

- Piyer, ah Pfyer!. Oaa 
arbk hiç gGremlyece&lm. Ba
Uln Clmf dlerlm kanlch artık! 
Fakat hlçolmazu, kendimi bir 
tidke kıyafetlle reım11dllmJ1 

garınek bana bOy6k bir teselli 
veriyor. Orada.. Memleketimde 
harpta _yaralanın, haatalauuı 

tarlkldGnyalar vn, ben ba re· 
ılm ile kendimi bir harp hem· 
•lresl ıddedeeeğlm ve •avallı· 

tar1n ve Hıtınblarını tedavi et· 
tlğlml ıanacağım. 

-3-
Eıkl bl~ hatıraya canlandır· 

mak için yıpılın tablonun mo· 
delliğlnl rapmak için böylece 
dlrektuar zamaoıoa mahıaı 

elblaeler glrmi~, ba Blcak kanı. 
.. mtmt Te ıhk balntlı ııcak 

memleketler kızının, küçGk • 
Kora'nıw •nlattı~ m..eend8r, 
Parla denile• blıyek tehire, 
kayl>ettlğl eevgtlfaJ peıladea 

gelen, tıpkı ıablblai taklb ea 
mek için denize atılarak vapu· 
rı gfraıek lıtlyen bir kapek 
gibi: 

- Geaç H glael bahriye 
sabitini arıyorum, ıehrla blyClk 
meydanı nerededir? 

Diye aorarak Parlı denilen 
bq girdabın içine dlten bu 
zuallı luıın mui ve halini 
anlamağa muvaffak oldum. 

28 lkinciteşrin 935 

dı. Bn dart dakika daha ge·J 
çloce, yakandan bif kadın ıed 
duyuldu. 
· - İmdad!.. ÔIGyorum, im·. 
dıd!.. 

Bu salda Te bot konak içinde, 
fevkalAdcı kork.mut bir kad11un 
bu feryadı hemen teılrhal yap· 
tı; generalin bGroıonun kap111 
açıldı, ve general kotank ÇJktı, 
meırdlvenlere doğru koıta. 

Generalin ayak eeelerl henb 
duyulmakla iken komlıer btl· 
roya daldı n ayni ıtlr'atle IA· 
borataara geçti. 

Hayfa Limıtnı. Çukurköy iki Firari Aslan. 
Kapatılıyor Cinayeti Failleri 

. . • • • 
Şam'da Habeş'ler 
Lehine· Bnynk 
Cereyan Var ! . . 

Berattan 18 tarihiyle bildi· 
rillyor: 

Poıta n telgraf amam mG 
fettlollğl Franıız tayyare olrke 
tinin Şım · Bığdad gldfe n 
gellı pottuıoı Ilga ettllhıl Ula 
etmlıtlr. 

ikinci bir tebliA aeıredlltn . 
ceye kadar Sıh gftnl ıabıh· 

leyin hareket ettirilen posta 
kabul edilmtyecektlr. 

Şam'dan Cumarıeıl ubabı 
kalkan ve Suriye . Hlodl Çlııl 

posta seferiyle gGadertlen tay· 
yue poeta11na mektub kabul 
edllmeıl devam edecektir. 

• • • 
Şım'da Habetlıtan Mldafaa 

cemiyeti toplanarak ltalyan'la· 
ruı 1atın aldığı devlet itini g6· 
rl,mtlt •e ba haıaata komi· 
eerllge bir harita g6adermlıdr. 

Banda Surlyell'lerln B•ı 
lıtikltllnl kayırmak için seert 
tedbirleri ıne ıne kabul el• 
tiklerini, Milletler Cemlretlala 
kararı mucibince cepheye gla · 
derllecek olan dnelerln lhıa· 
cının mrnedllmeıl rlea etlll· 
mektedlr. 

• •• 
Erhre'ye Clçyb dete g&nde· 

rUdlğl blldlrllmlttl. Şf mdl u. 
......... IMk~ hu Ea· 
rıdo vaparayle ganderllmek 
tlzere yeniden 6oytıa dne .... 
gelmlotlr. 

Birinci vapurla otas yerH 
amele gttmlttl. Bo 1'1porla dl 
bo miktar amele gldeeell ua · 
nolunmaktacJır. 

• • • 
laglUs mtlheqdlllerl ıtnelkl 

gece denlse torpil ladlrmep 
batlımıtlardır. 

Bu lı için iki tahtelbahir 
ııhılı edllmledr. 

Torpiller Deko.tlle gemilere 
'aklenmektedlr. Ba gemiler 
açık denize ç,kıaea tahtelba 
birler torpilleri denime ladlr
m,,k tedlr. Mıkoıe'tlea Bayfa'1a 
kader •enisin t.,.lleamot .. 
çahoılmı~tıdır. "T g .. 
--~~~~----·~---------· 

Znalh Kora'cık! . Ttdklftn· 
ya olmak, onun eadece beyu 
n geoit kulakh baıhk hnetl 
değil, fakat kalbinin en derin 
n ılddetll bir arzuıu, bir lh· 
tlyıcı idi. 

• •• 
Araclaa bir m6dde& ..,al. 

kGç6k Kora'yı göremem oldam 
ve hemen hemen anatt11111. 

Bası bası, ıoanaa lü lallle 
atkı l9ln clbaaıa denWerbal 
aıan, baetanbata meçhullere 
dalan deliliğini, ceearedal •e 
ayni zamanda ook •f ballerlal 
dlf6Dlyordam. 

- Sona Vu -

Genini telAt n heyecan ile 
ltbont•annı ·Belki de ilk defa 
olank· ~k bınkmıı idi. 

Vulyetln 10n dert'Cede nulk 
olm•na nımen komller Be· 
·naa'ma llboraıuu hakbada 
'ferdlll maldmatıa doimlatana 
........ badlllal ..... dı. 
..... -.U.,......clenfm 
pltmm genenlbı bOl'OIU .. il· 
bpıaıaarun, kw11aı 11t1k ola· 
rak lise teell• etmekdrb De· 
mitti. 

Baklbt 11 ha l.U. Beqey 
aoak idil 

~-. tok •d bir hare· 
ketle kua ltiadeld doeyalm, 
Hıllı:aı.ı Ye..ıre,t dyah bea 
den mam61 bir loıbaya dol· 
darda. Ve kıçmap huaıladı 
fakat birden oldap yeıde thar. 
da; htemlyeıek Te beyıede. 
haykırdı. 

-••••• 
Meaemen'ln ÇıpkurkG7611de 

Slleyman otla Moıtafa'yı .,,.,. 
!ile dGverek; GldOren kahnol 
TeYf lkle kardetl Bılll ve NI 
yHI ag1rceaa hakyerlnde mu. 
hakeme edilmdt asere ıehrlmla 
ceueTiae getlrllmlıtndlr. Bak· 
lınnda dan enakı ağırceuya 
gelmlıtlr. Ctnayetla ıebebl mık· 
t6l Muıtafa tarafından Tn· 
flkfn kardeel Zekerlya'aın dl· 
TCllmlt olma11dır. Bundan kı· 

san Tevfik ve kardeeltrl b•ğa 
giderek dtmlr ç•p• ve ıopalar 
la Ma5ta(a'yı bıeına •orarak 
yer•lımıtlırdır. Moıtafı hlch· 
r1ldıgı lamlr memleket baıta . 
ııealade 6lmClotGr. 

Bir Adamı Parçaladılar. iki 
yi De Yaraladılar. 

Suçluların mohaktuıelerlae 

yı"-ında baolanıcaktar . 

Para Cezaları Be· 
tediyeye Yatırılacaktır . 

· kıt Arelan'Jırdıa blrllt 
Ozerlae ahlmıt ve mQlr 
htı bir pençe darbaıllo 

yere cle•lrmtttlr. PikolQ 
hemen GIG ıaklldl yapm•t 
ve bq eaycde yıllnız bir 

p .nçe yaraatle parçalın· 

mıktan kortolmaıtur. 

Btılho jındırmıya akeetınlt 

Z1rarh böceklerle haatabk· 
lara ka ıı açdaıı •fttlarc1e aa· 
nt haktlmlerlnl ıatblk etml· 
yealerden airaata haur lruı 

Vahşi bir kaplan] ıerbiye edilirken. 

Fnnua'da, AYlayoa'da bir: Ye Go kltlllk bir jıadarmalmtlf· 

lıakkındald 14 Ağoıtaı 1330 
tarihli bnan mucibince ıarh 

kGy~paaıyırınd• nhel hay••• · reseıl hemen Aralan'Jan takibe 
laı g6tterlllyorken ulanlardan çıkmıısa da yılanı• blrlelat lı:Gr 

edilen para cesalarının hangi 
dayrelere yatmlaeagıada tered· 
dGd edUdJğl aDlaplm1tlır. 

lkld, mıhpaı oldalı:lan kafeıl dııında bulmuılar n kortunla 
kırarak kaçmaıa mavaffık ol· nıdarmGılerdlr. 

İkinci Ar1laa; k&yOa ıokak· 
la11nda koprken 40 yaelarında 
Lehlıtan tebuıından YaTaalç 
lamfade bir çlf tçlye ıaldırmıı, 

kolaadaa yanlamııur. Fakat 
aopk kınhhğJnı mahıfau eden 
çiftçi, eeblodeki el~ktlrlk ıam. 
buını Aralın'ın gllslerlae ID· 

tarak haJT•D• kaçlfmıı, kendi· 
ıl de bir •A•ca ilticaya .. kıt 
bnlıbllmlıtlr. Blru aonr1, jıa· 
dermılu bu ikinci Aralan'• da 
öldClrm6eUlr. 

Tarım bakanbğından ilbay· 
bAı gelen bir emirde b11 gibi 
para cezaluının belediyelere 
vedlmeei ve belediye nsnele· 
rtae yatmlmuı ]bımgeldlll bil· 
elrllmlıtlr. 

lbtikAr Komisyonu 
Din aktam y1r llbaybkıa 

lhtlklr tetkik komlıyoao top 
lnmıttır. Ba ıoplanbda bun· 
daa eYYel bir ıeclmer ıerafın· 

dan kereete flatlerlnde yapıl· 

dıAı iddia edilen ~hılktr mea · 
elell tetkik edllmlıtlı. 

moıtar. 

Ba ıareıle f lnra maTaffalı: 
olan iki ulan, k6y6n ıokak· 
lannda ateye ber!ye .. ıdırmığa 
batlamıt 'fe 37 yatlarında Jal 
IAmodlG lamlade blrlılnln be· 
rlne atılarak, adamcaıısı çok 
kıaa bir Hman içinde .kelime 
ala tam manaılyle· parçalamıı· 
lardır. 

Adamcıgın p•rçalındığını kG 
yon birçok adamlan gôrmtleler 
fakat blrıey yapamıyarak raıt 

geldlklt.11 nlere bçmıılaıdlf. 
Y ılaıa, Plkolo isminde blrlıl, 

Jdl'ln lmdadana koemattor; fa· 

Nazilli Halkevi Çalışıyor. 

Tırtıllar' piyesirıde-;-bi;-.~-·----· -
Naatın - Balkerimlsla faaliyetleri aramada temdl ma1'1ffa, 

kıyetlerl cidden btlytlkttlr. Evla gaıterlt kola band• as~evel 
"Tırtıllar,. plyeılnl oınam•• n çok alkıt ıoplamıetır. O kadar ki 
ayal temıll amaman rica 'fe talebi Clzerlne 23 İklnclıeırln ak· 
.. mı •ır defa daha nrllmlı n ayni ıaretle albtlanmrtllr. 

BalkeTlmlaln Ar komlteelala mlslk kolunun da temıll dola· 
yıalle g6tıerdlğl manffakıyet •e .tdlla allı:ıı b11ık11r. 

Kapının nnaade bir adam, 
elinde tabana ile darmılı:ta 

idi. Ba adam mahad V llıer 
idi 'fe: 

- Eller ,akan! Yok• ya· 
karı mi 

Dedi. 
..:. 22 -

Fru111• komlaerl Rokar ile 
Alman komlaerl Vlllter91n aran 
bet. alb adamhk bir me11fe 
avırmakta idi. 

İki rakip Ye dltmn,. birbir· 
lerlne bir mlddet korkunç •e 
klale dola bir hbıla •• d· 
k6t içi.de bakıttılar. 

Robr keadl badlalDe: 

deki ıabaaca ite yaıamryıcak! 

Dedi. 
Valter, llerlemeAe baıladt n: 
- En klçlk bir harekette 

balaaanaa beynhal yakanm! 
Dedi. 
- Komlaer V alter cenaplan 

ba kadar salim midir?. Yoba 
kerpndaklnl ta•ak ma •andın? 

- Kendini glzet, aıeı ede· 
rlm ba!. 

- 8ea aenln yerinde olaam, 
eeYclll meelekıa1n11, alet etme .. 
Daha doğraıa kendi menfaathae 
aana ateı etme derimi 

- Ya .•• Ôyle mi?. 
Ve, Valter, ıabancayı ateı 

etmek için parma&aaa tetiğe 

dayadı; tabanca patladı, n V al· 
ter'ln ıabaacayı talan eli kın 

lçhade kaldı, tabancaya konan 
k111111n, namludan çakacagı yer· 

g Zabıtada 1 
Kaçak kömür saııyorm~ 

Aaaaearde Halli Rlfat paıa 

caddeılade Camıo•a'b HCleeyla 
oAlo Ali ıokaklar aruında 4 
çuHl kaçak klmClr aatarken 

tutolmoıtar. 

Kapatma~ına Bıçak Çekmif: 

Kemer'd" Meydın sokağında 
oturan celeb Mıhmod oğlu 

Ahmed kapL tmaaı Fıtmaya kıs· 
m•ı ve bıçak Çr.kmiıtlr. Bonon 
eebebl Fatmının k~ndltılne pıra 
vermemlt olmesıdır . 

Hırsızlık 

K.araatloı'da Selçuk aobğın · 

da Arif kısı 55 yatlarında 

Dllberla blsmetçlııl Mehmed 
kısı Seyran bir çlfı yeni lıkar· 
pin ile bir çift kipe çalauıtır. 

Yumrukla vurmuş 
Abancak'ta KlprlcCl ıokağın· 

da oturan Mehmed bsı Sıdıka 
ile SOleyman lusı Raziye ara· 
ıında n lklrw mea'elealnden 
kavga çıkmıı, Rasiye yumrokl• 
Suhka 'nan karnına nrm•ttar. 

lamıttıl BroTnlğla aamlaıo par· 
çalanmıttıl 

Valter, elinin parçalanan ke· 
mlklerlnha acııı ile halılar be· 

dne yı~ılch, kınaaıb dara· 
• 

yorda. 
Rokar bir hamle ile kapıyı 

açtı Ye koltaAa alhndakl kıy· 
meali pakelte paketle, bayık 

kapama çok 1akln bir la •.rla 
çıktı, as ilerideki motodkled 
gardı H lrerbıe atJa .. ia gibi 
auklaımqa baıladı. 

Bokar'na f lnnnı bir klmae, 
geaerılla koaatuu dı1911üa 

mahafuaya memar olan poUı 
glrdG. Ş6pheleadl •e: · 

- Tatanaa!. 
Diye bagırch. 

Fakat çok geçi Da ıırau, 
pollı, bla gGçlakle kalkabilen 
komlaer Vılterl kaqııınu balda. 

- Kabahat benim olda. Ben 
ba herifin baıaUkl meYaadl· 
yedal beeaba katmah idim; 
Noel'la lmdad diye ~ı 
yeri a. o• gere taJI• etler· 
dimi &laamaflh, herifin eUn· de, Vılter'ln Haca içinde p~al~·_j_--~-~-~mtıL.J~~---~~--~-



fJalvereltede Doçent, 
(Muavin ProfesC:Sr) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara hergt'in öğleden 
ıonra bakar. 

istiklal caddeai No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kar 

Telgraf· ı ST AN li U L 
Telefon : 49250 -

~ ··--1 Muallim Dr. 

A. Hulusi Af ataş 
İç Hastalıkları 

d 11111 1111111111111 il il 

= Alisehir 

Bol ışılilı ··az sarliyatlı ve uzun 
• 

. limflrlfl METALLUM Jftmha· 
)arını tercihen her satıcıdan 

mutlaka arayınız 

fi~iatlerde Tenzilat 

Mehmed Tevfik 
Elektlrlk, telefon malzeme deposu ve 

Slemens fabrikaları mQmeHlll 

Peşıemalcılar 77-79 Telefon 3332 

SIHHArf 
Balık Yağı 

~~~~~~---··~•-••4~--~~~~~ ' özmöır Norveçya'nın Halis Mo· 
rina Balık Yagıd r. Şer· şulb>esö 

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasında 
TELEFON: 2363 

HertQrln (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadesizlere % 4 

Mevduat Şartları: ~tı ay vad€:liy~ % s 
Dır sene vadelı ıe % 6 faiz verilir. 

~~~~~~~~ 

Zahire; a.zam, incir, pamok, yapak, afyon Teıalre kombyoncologu yapılır. Mallar geldi· 
~inde 111hlplerfne en milsald terahle avanı urlllr. 

Olivier ve Şore
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordoa 

Tel. 2443 
Tbe Ellerman Llneı Ltd. 
IJ•erpool Battt: 

"0PORTO,, npuro limanı· 
mııda olup Llverpol n Snn· 
ııeadan tahliyede bulunmaktallır. 

11ROUMEI.JAN,, vapuru ikin· 
el teorlaln ıonuada beklenip 
Llverpol n Svaalf'a'dıa yak 
tabliye edecektir. 

Londra Battı: 
111BULGARIAN,, vapuru 18 

lftn teorlnde Londra ve Bul 
gelip tahliyede bulunacaktır. 

"0PORTO., nporu ilk kA· 
aaa lptldHında dönftp Loadra 
n Bal için yak acacıktır. 

Tll! CENERAAL STEAM 
i'J A VlGATION Co. Ltd. 

"PETREL" npuru 19 son 
tetrfade gelip 21 ıon teerlne 
kadar Londra için yflk ala . 
caktır. 

Not: Vftrad tarihleri n H· 

purlann isimleri ve navlon 6cret· 
lerloln değlelkllklerden mee'ol 
il yet kabul f edilmez. 

bet Gibi lçilebilir. iki De· 
fa Süzülmiiştür. -Biricik Sıtıı Yeri 

BAŞ DURAK 

Hamdi Nnzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

Doktor _. 

A. Kemal Tonay 
Antal~a llbaylığından: 

Bak teriyolog ve bulaşık, salğın hastalıklar 
mfltehassısı 

Bamıahane istaeyonu kaqıeındalci dibek aokak bıomda 30 aayı• 
lı ev ve muayenehanesinde ıabab saat 8 dan akoam saat 6 a kadar 
haetalıınw kabul eder. 

. ltliiracaat eden hastalara yapılmaeı lilrıımgelen eair tahlilit ve 
mıkrosk.opik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmııına cevaz gö
rlUen Pnomotorake muayenehanesinde muntazamın yapılır. 

Telefon: 4115 

lzmir Emniyet direlitörlüğü alım 
komisyonu başkanlığından: 

Kemer merkezi dahl'fode Kahramanlar polis karakolunun ta· 
mfrf ~490 eayıl ı kaoao11 göre pazarlıkla ıçık. ekelltmlye konmuşlar. 

Keşif ve muhammen bedeli 764 lira 20 kurottor. 
Mu~okkst teminat akçesi 57 Ura 32 kuruştur. 
Eksiltmenin ibaleıl 2 ·12· 935 günflne rBBtlıyao pazartesi gttna 

saat 15 te Emniyet dlrktörlftğOnde yapıJacaktır. 
!@tekiller ihale gftoüne kadar her gan komfeyooı mOracaatlı 

hadola gaseteıinla 22.8.935 ve 6294 aayıh ntltbaııında kapalı 
urf maille ıatılığa çıkanldığı llAo edilen •llAyet ~ml&kladen 
6000 Ura muhammen bedelli ziraat makineleri tamlrhıneııfne 
talip çıkmadığından 6.12.935 cuma g4nd ıaat 15 e kadar pasar· 
lığa konalmoıtur. İstlyenlerio vlllyct daimi encOmenloe m4ra· 
caatları blldlrilfr. 13 ıs 23 28 3679 

Fratelli Sperco Vapur Acentuı 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPA ?ASI 

•
1CERES,, vapuru: elyovm 11· 

mınımııda olup 26·21acl teı· 

rinde Aaverı, Rotterdam, Amı 
terdam 'fe Hamburg limanları 

için yflk alacakbr. 
110RESTES,, npuru 30 2 el 

teırlnde beklenmekte olup yd· 
kana tahliyeden sonra Burgae, 
Vara• 'fe Kôııtence limanları 

için yak alacaktır. 

"FA. UNA,, nparu 2· l inci 
kAuuadın 5 1 ncl kAnoaa kadar 
Anverı, Rotterdam, Amııerdam 
ve Bambarg Umanları için yak 
alacaktır. 

11ULYSSES,, npora 2·1 inci 
kAnundan 5 1 acl kanana kadar 
Anvere, Rotterdam, Ameterdam 
ve Hamburg limanları için ylk 
alacaktır. 

"HERCULES,, vapura 13-1 
kAouada beklenmekte olup yd· 
kftoG tahliyeden eoan Borıae, 
Varna ve Kôstence llmaaları 

oa hareket edecektir. 
SV.ENSK.A ORlENT LlNIEN 
"FREDENBORG1ı1 •ıpura 

25 2 lucl teırlnde beklenmekte 
olup:y4k4n4 tahliyeden eoara 
Rotterdam, Bambarg, Copen· 
hage, Daaılg, Gdyala, Oılo, 

Göteburg "Ye lıkandlnnya il · 
mantarı için yek alacaktır. 

11GOTLAND,, mot3ril 29·2 el 
tepinde beklenmekte olup y4· 
k4nfl tahUyeden ııonra Retter· 

dam, Bımbarg, Cepepl:ııge, 

DanJ)g, Gdyalı, Gı>teaburg, 

Oelo ve lıkandhıavya U-.ıalan 
na hareket edecektir. 

••EıtıA.ND,, motGril 14·1 ncl 
k4uaadw beklenmekte Qlap yll· 
kGud tabliye ettikten eonra. 
Rotterdam, hambarg, Daalmar· 
ka Ye Bellik •blllerl lçla yak 
alıcakhr, 

SERVİCE MAR1T1M ROUMAIN 
0 0LTUZ,. npuru 3·1 lncl 

k4oanda K.nıtence, SuUyn•., 
Galu Umanları için yftt ala· 
caktır. 

11PELEŞ,, npura 18·1 h.cl 
kAnunda gelip 19·1 lnel k•· 
nanda Malta, Ceneva, ManUy~ 
n Baraelonaya hareket ef1e· 
cektlr. Yolca ve yak ıhr. 

.NIPPON YUSSEN KAJSH.A 
Kumpanyuı 

.. TOYOHASHl1ı1 vapura 15· 
l inci klnuada Sıııpor, Ş.abay, 
K.obe, Mojı, Oekka •• Yoka• 
hama Umaııları itin yok ılı· 
caktır. 

İl&adakl geliı pdlı tarlble.ıl· 
le navlaalardakl de~~kllkler· 
den acente me1'ullyet bbal 
etmeı. 

Fula tafell&t için ikinci 
Kordon'da Tahmil •e TahUye 
blnaeı arkU1nda FntelU Sperco 
npur acentablJaa mGncut 
eailmeel dca olanar· 

Tele. 2004 · 2005 · 2663 

V.N. 

W. F. H. VANDER ZEE & CO. 
1 

york için y4k alacakbr. 
"RxCHA.NGE,, nparu 20 B 

el kAnunda bekleniyor, Nor· 
folk n Nevyork ıÇıa yClk ala· 
caktır. 

"ExlLON A,, yaparo 26 bel 
kAnuada bekleniyor, Boııtoa 'Ye 

Ne'Y}'Ork için yak nacaktır. 
ARMEMENT H. SCBULDT 

BA.llBUG 
0 TROYBURG,, yıpara 4 b. 

el k&aanda bekleniyor. Anven, 
Rotterdam n Bambarg lçhı 

yak alacakbr. 
JOBNSTON VARREN 

LINES LIVERPOL 
11JESSMORE,, •ıpura ı4: B. 

el k&aanda bekleniyor, Lber· 
pul n Anveretea yak çıkarıp 
Bulgarletaa n Romanya Umuı· 
lanaa yek alacaktır. 

Devlet Demiryollarından: 
Kok ve maden kömdrlerl için ton n kilometre baııaa tam 

hamoleli vagonlar için 1, perakeadeler lçla 2 kanaı flcretll, kö· 
mtlr ıobaları lçla ton n kllometre baeına tam hamaleU .agoa · 
lar için 3 Ye perakendeler için 3,50 karaı Clcretla J>. D. 102 
numaralı tarife seylllerlle beraber 1.12.936 tarihinden ldbuea 
8 inci lıletme mıntaka11ına da tetmll edilecektir. 

Tafell&t lıtaeyoalardan alınabilir. 26 28 30 3809 
Muhammen bedeli beher 4,5 kiloluk bir topa 515 k~ olan 

çuval tamirine mahluı 700 kilogtam iplik 6 ·12· 935 cama 
gftn4 aaat 15 te açık eblltme uıulCl He hmlr'de Baımabuede 
7 inci tıletme mafettlollk bl11asıada aatın ahaacakbr. 

İsteklilerin 60 liralık munkkat teminat •ermeleri 'fe ite ~r· 
meıe kanuni bir manileri balanmadığına dair beyannamelerle 
ayni nkltte Baemahane'de komhyon relıllglne mClncaatlaıt 

lbamdar. 
iplik ôrnell n 1UD•meler Aleaucak'ta 8 lacl lıletme mlfet• 

dıllAlnde gör6leb1Ur. 8806 24. 28 
Bayraklı letuyonanda 1ene· mani balaamadapaa dair be• 

ilk yer klruı 24 lira tahmin yuıaame ~e •Y.•.I ~OD •e ~tta 
edilen <bir ııatıe barakan 3.12.35 Bumuıe komleyon relellAI-• 
talihinde Salı gOaCl •at 15 de 
Izmlrde 7 inci lıletme komlı· blzut •eya tahriren mClracaı&· 
yononca pıArl~la kiraya n· ları lhımdar. Ba lıe alt •"' 
rllecektlr. lıteklllerln lŞO ko· name Bayrakh duraple lıletm• 
ioı monkkat teminat verme· kaleminde paruıs da&ıtllmak• 

lerl 'fe lıe glrmeğe kanuni tadır. 16.20·24.28 3726 
25,11,935 tarihinde açık Httlrma ile klnya nrllece~ il" 

t 

edilen ve muhammen. 11enellk klH bedeli 50 lln olan A19'P' 
cakta çelik el ıokağıada 88,90 namarah de~ için lıtekll ç•Ji' .. . 
madığındın ihale 5,12,935 perıembe gCln4 ıut onbeee ~·~ 
kılmııtır. 

İ9teklllerln 375 kurueluk mu.akkat teminat nrmelerl "Ye lf' 
glrmeğe kanuni mealleri bulaamadıAJna dair beyannamelerle lı 
mir Aleancakta;,s lael lıletme ombyoauna : mClracaatlan lhımdt~ 

& . Şartaameler Abaacakta komlıyoada paruıı alınır. 384.3 
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Dllnya, gtınOn en son haberlerini 
bekliyor. Herkes makine-başınd-SU.: 
zaklardan gelecek haberlerihekliyor. 

------------

2 el keolde ( ll) lcl kAoon 

SAYI LiRA 
1 Mak&rat 20000 
1 ikramiye 
1 al 

30000 

ı al 

1 M 

2 
4 

30 
60 

100 
500 
500 
600 

.. (2500) 
~ (1000) 
.. (500) 
al (150) 
.. (100) 
al (50) 
.. (80) 
.. (20) 

15000 
12000 
10000 
5000 
4000 

15000 
9000 

10000 
25000 
15000 
12000 

önemli Kararlar Alındı 
Umumi Hıfzıesıba mecllel 

dtın ıy lak toplıntıııoı Jlbıy 

Faılı Gllleç'tn başkanlığında 

Sıhhat. dlrekıörlOğOnde yıpmıı· 

tır. Do toplantıda şehrin 11ğ · 

hk dorumu ve son Tifo vak'a· 
lan hakkında görftşQlmftş, alı · 

nın tedbirler tetkik edllmlttlr. 
Kodoz vık'aları sebebiyle kô· 

yon ve köylerin daimi moa· 
yeneye tlbl totolmaaı ve ku· 

dozdan ı,Gphell hayvanlar ta· 
rafından 11ırılma vak'alarını 

önlemek için lbımgelen her 
tOrld tedbirlerin alınması ka· 

193<6 ModleOü ==--------------------------------------------------
TELEFONKEN 

-----
Radyosuna sahip olanlar en:yeni haberleri, en le-~ 
miz ve en pOrOzsQz olarak alırlar. Siz de her halde 

sahip olunuz ve 1936 ~:modeli ~ = 
TE-1.:EFUNKE-N = 

Anadolu gazetesinin 9, 15, 20, 25 ve 26 tarthll -ntlebılarında 
yapılacağı fl4o edilen açık ehlltme ve pazarlıklar . komlııyonon: 
b111 kanuni sebepler dolıyıelle toplanamadığı için 28,ll,19351 

Memleket haatıaeelode bolunın fereude n mOteftrrik efyalar 
onbeış gün mtıddetle arttırmağı çıklrılmııştır. 18, ll,935 tarihin· 
den 2,12,985 tarlhlne lı:adar aatıhğa çılı:arılmıı,tır. htekltler eo· 
yayı görmek (izere herbdn Memleket haetaneeine müracaat etme· 
lerl ve ihale gOoO olan 2,12,935 tarihine tatlıyan pazartesi 
güoftode 111at 9 dın 13 çe kadar en~Oment vlllyetin de hazır 

bulunacağı Memleket haetaoeslne mOracaat eylemeler. 

perşembe ~ gftnil saat Oçte .. yapılacak toplantıya tehir edİlmlttlr. ----------------------

lzmir Liman lş'eri Genel Direk
törlüğünden: 

Birinci kordon döıemeııi ıuaeında sökQlecek eski taışlarden 
dlger ltlerlmtae kullınmaıta ehrerlışll buluomıyaolımn beher tek 
beygirli ırıbaaı veyahut metre morabba1 açık arttırmağa konul· 
nıuetor. Açık aruerm• birinci kAnonoo onlkiocl derşembe günil 
•11t onbeıte yıpılıcığından htlyenlerln 50 lira dPpozlto paraelle 
birlikte idaremize gelmeleri btldlrlllr. 28 3 3844 

Kışlada Mns. Mev. satın alma komisyo· 
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

Mastabkem mMkl sa. al. ko. dan: 
1 - Msl. Mv. kıtHt baynoatının ihtiyacı olın 231000 kilo 

arpa ihtiyacı kıpah zarf osulQ ile mQnıkeeıya kon· 
muıtor. 

2 İhıleel 17 ,birinci kAnon,935 a.h gQnft aaat oobeıte İı 
mirde kıışlada Met. Mv. sat. al. ko .nunda yapılacaktır. 

3 Arpanın tahmin edilen mecmu tutarı 13860 Jlradır. 
4 Beher kilo arpı için ıhı kurot f lat tahmin edllmlıtlr. 
.3 - Teminatı movakkıte akçesi 1039 lira elli koroıtor. 
6 - Şırtnımeııl hergOn komhyooda görQlebillr. 
7 - IsteklHerl ticaret odaaıoda byıtb olduklarını .:talr ve · 

ııla.ı göstermek mecburiyetindedirler. 

8 - Ekelltmlye fıtlrak edecekler 2490 sayılı arttırma ve ek· 
ıiltme kanoouoon 2 ve 3 ftocQ maddelerinde ve ıart · 
namesinde yazılı veslkalırlle teminatı muvakkate mık· 
buıları ve mahtırlG teklif mek.tuplırıoı ihale saatinden 
enmz bir e11t nvel komlıyona nrmlı bolooıcaklar· 

dır. 28 :J 8 14 3845 

AIAkadarların bu saatte komleyonaJ mftracaatları. 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerin de halisliğin t imsali 

olan B markasını arayınız. 

a. M ilceUit . Ali Rıza Y~oı ~Ka .. tlar L. çarıısında • ... l ii 34~nomındıdır --1& 

Merkez hastanesi Dahiliye Mntehassısı 
İkinci Beyler ıokağı Tclrk mOzayede salonu ittisalinde 

numara 45. Haatalarmı öğleden IJODra 15 den 18 e kadar 
kabul eder. TELEFON : 3806 

Istanhul'da Gedikpaşa'da janrlar· 
ma Satın Alma I{ omisyonundau: 

Jıcdarma lutaah ihtiyacı için mevcut eveafuameeloe uygun 
olmak IJHtlle yerli fabrikalar mamo14tı be1Jbln 5000 kilim ka· 
palı zarf eksiltmesi ile ııatın alınacak ve eksiltme 13, 12,9S5 en· 
ma gOntı ıaat onbeıte Gedlkpaoada jandarma dikim nl binasın · 

dıki komisyonumuzda yapılacaktır. Beı,bln kilimin taııarlanao 
bedeli onbeıblo yedlyOz elll lira olup ilk gthenmeıl blnyftz ıek· 
ıen bir lira ylrmlbeı koruı,tor. Şut ve evaaf kAğıtları hergan 
komisyonda gôrftleblllr. isteklilerin Uk gQveome mal e•ndı~ı 

mıkboıo veya muteber banka kefalet mektubu ve lklbln dört 
ydz dokean sayılı arttırma ve eksiltme ve ihale kanonunda ve 
şart lı:Ağıdında yazılı sair belgeleri de havi teklif mektuplarını 
eksiltme saatinden bir saat evveline kıdır komlıyonomoza ver · 
mlış bolonmıluı. 28 2 6 10 7 480 3842 

lzmir ithalat Gümrüğü Mndorlo-
ğOnden: 

K. G. Adet 
3632 53 

Eşyınını clnııi 

Kullınılmıe boş denı lr varil .. 
Teshil No. 

25!1 
Yukarıda yasılı eıy• 12, l '2,935 inci perşembe gOoG ııaat 14 le 

açık arttırma soretlle barice sıttılacığından. tolne gelenlerin lthı · 

IAt gOmrGğQ Hht komleyonunı mdrac11tları il4o olonur. 3835 



~----, 
Yirmi beılncl yıl 

No. 6384 Çanakkale 
Vapuru Y ttzdttrnlerek 

Kurtarılmıştır. , 

. Lava , Fransa' ın im ı i Halde Ingi ter , ta ya ve 
lmanva'va 1( r ı G ttü ._ u Si as vı Nasıl A l ıvor? 

~I. Laval, Başlıca Siyasamız Mua edelere Hürmettir, Dedi. Kahine, 
Frank üzerindeki Muvaffakıyete Çok Güvenmektedir. 

Ceııevre'deki Siyasi Faaliyetler Bir iki Gon Teehhore tııUğrıyacaktır. M. Laval'ın Oiyevi önemlidir. 
Parlıı, 27 (Radyo) - M. 

Lnal'ıa dGn aktam lradettlğl 
natuk bCltCln Fraaaa'da rmdyo 
ile dlnlenmlttlr. 

M. Luıl, bu notkoade, 
dört ayltk ılyad faallyetloln 
pltnçoıonu arzederek ıeneler · 

denberl toplaomıt fenalakların 

dO:t ayda bııtan bıtı isale 
edHernlyeceğloln tabii olduğunu 
ıöylemlt n yapılan lı1erl ea 
bıbı moclbeal ile izah etmfttlr. 

Aynı zamandr fnak luymetl 
dolayıılle ıarfolonan meıaalyl de 
IÖylemlttlr. ..Frankın kıymet· 

ıen daıarCllmeal Fransa için 
bir feltket olıcak n kClçllk 
taıarraf erbabını yıkacaktır. 

Cemiyetler meı'eleılne gelince 
hakdmet batfta cemiyetlere ka · 
nan baımet ve kudretini göt 
lerecek ve umumi ıarette ka· 
naalara hftrmet ve riayet itti· 
yecekttr. 

.. Fraa,.'aıa baıan me .. lıi 
harici ılyuetlnde bllh.,.. ıal · 

hun mahafaı•nı mıtaflar. 

İtalyan • Hıbet meı'eleıt için 
doetıne bir tarsı tenlye ve 
hal bulanıeaıını Gmld edl · 
yorum. 

laglllı · Frıaııı dottane mft· 
nuebetlerl Frın,.'aın emniyeti 

~ 

Pari~'te Boraa sarayı 

için lb&mdır; ltalya ile de 7 et ılyaeetlnden hiçbir dnlet u 
ktnaa1aal de •ktolanaa dola· milletin tGpbelenmeılne lmktn 
lak muahedeılne de riayet yoktur.,, 
edece~iı. Demlttlr. 

Fraau'nın bıtlıcı ıly ... ıl 
muıhedtılere hGrmetdr. Raıya 
ile yapılın doıtluk ta hiçbir 
mlllet aleyhine deglldlr. Ba 
ciheti bJJhaııııı Berlla de tefi· 
llmlzle anlattık ff baglD Al· 
manya Ue de doıtluk elUlan
nı ea kanetll eııulıra npta 
çılıımıktayı.1. 

Bunun için Franıı'nıa bari· 

Parlı - M. Hltler'le Frın· 
ıa'nın &erlin aef iri M. Ponto 
Ue yapt•gı mGIAkltıo bııhcı 

Gç cebbeıl vardır: 

1 - TeaUhıt, 2 - ltaly•n 
Babeı lhtlltfındı Almaaya'nın 

mevkii. 3 - Şarki Anupının 

emniyeti. 
Bu mCUtkıt hakkında Ber· 

lln'de netredllen reıml~ teb· ............................................................................................................................ ~ ............................. ... 
Vafd'çiler, lstiklil Uğrunda Birlik Hareket istiyorlar 

Mısır'da Parti ihtilafları Başlamıştır. 
Ingilizler, Bir Telsiz istasyonunun Teslimini istedi. 
Nesimi Pş. Kabinesinin Çekilmiyeceği Anlaşılıyor. 

MıSlr Kralı Fuat 

Kahire, 27 (Ôael) - M111r· 
dıkl laglllı 11kerf Amirleri, 
M111r bllulmetlnden Mar11I 
Matrah Telel• lııtaııyonuaun 
kendtlerlne tamamen teıllmlal 

letemltlerdlr. Bu lıtaıyonan, 

•11iyet dazeldikıea ıonra gene 
iade edlleceAtnl de blldlrmlı· 
lerdir. 

Kahire, 27 (Ôıel) - V afd 
fırk111 yeni bir beyanname 
neıretmlttlr. 

Ba beyannamede, ne M11ır 
haktlmetlae ne de lagtllı'lere 
kartı hiçbir hitap ve teakld 
yoktur. Yıln•ı, .Meırutl Ltberal 
partili relıl Mahmud pı11ya 

,bGçam edilmektedir. Ba be· 

. 
Mısr zabıtası. nümayiİçi talebe arasında ıahlciluu yapıyor 

yannamede Mahmud pata gn· dıblll ıe farkalar u111 bir lh 

ıekllk n karanııbk ile itham tilAf hatlamıt demektir. 
edilmektedir. Kahire 27 {hel) - Eabeı 

Beyannamede Mııır'ın tam camii mldenWeıl, Slr Samael 
lıtlkltllnln bGUln fırkıluca Hoar'ıa mahud autkano pro· 
umde olmııı ve 1923 kanuna teıto eımlıler ve ıyDI zamanda 
euılelnla mer'iyet mevkllae nClmaylılerde yapılan tlddetll 

maamelelerdea de ılktyet et · 
konmıııı ~ııtenllmekte Mıhmad mlolerdlr, 
patı ve fırkaıı, ha e11elardın 

ayrılmakla lttlhım edilmekte· 
dlr. Mıhmud P91anın bu itti 

Kahire 27 (özel) - Netimi 
pata kıblneelnln lııll111 mev · 
ıuabahlı olmamaktadır. Nealml 

hımlıra cnıp nreceıı tahmin pıtı, ıgpana kıdar iktidar 
edilmektedir. Mııır'dı ılmdi mnldlndı kılmak lıtımektedlr. 

HAi "Ooıtaae,, ta · 
biri vudır; mfttı· 

re k e den beri Al · 

man reımlğ nrak 
'e teblll•tıad• bu 

'" Doıtıne " kell· 
metl ilk defa ola· 

rak kollaaılmıttır. 
Bı m6ltkıu,., 

ıôrOetUea Oç mH· 

ele aıerlnde nok· 

lal aazarlarda çok 
yakıabk gOrOlmGt· 
tir. M. Bitler Fransız sef irile konuşu.yer .= ... 

İyi haber alın mıbafllde, Her iki meınleku matbuata 
\ 

Franea ile Almanya araıındı bu mOIAkaıın meı'od bir bldf. 
ba mtlltkatla açılmıt genlt bir ee oldoAaao yumakta n Jo. 
mOııkere olduğundan emniyet glll• matbuatı dı: 

ve itimatlı baheedllmektedlr. 66 Almanya ile FrlDıaz arı · 

Son Dakika: 

ııındı tabii vaziyetin avdeti •e 
doıtloğon batlım111 lçlo I 11· 

gHlz styııetl erbabl çok çaht· 
mııhr; ve bn dosllo~un tabak· 
koku çok ıayaoı temeooldlr. > 

Demektfdlr. 
Pulıı, 27 (Radyo) - Mrcllı 

~terin içtimaı arf'feelnde hftku 
[ mf!t, elyaseıfaln muhtf'IJf par· 
( tllu tarafından ıaııdlktnl tat e· 
mekıedlr. 

M. Ltval'ln frangın mOdafHıı 
için yaptağı hlametJer hlmad 
reyi almak için bir ıebeb olarak 
ileri ıftrQlmektedi~. 

fiilkumeı cemiyetler baldun. 
da m6blm kanı •e ıedblrler 

ltılbH etmlı -.e mecllllerla 
idolayıalle Ceaene'dekl elyuf 
faallyeılerla bir iki gla teebbnr 

!edece&lnl de blltlb:mlttlr. 

Italyanlar Adigrad' da Da Rical Edi
yorlar. Askerlerin Bir Kısmı Mısır 

Sınırlarına Iltica~rEdiyor 
ıa 

latıabal 27 (Ôıel) - Son çıkın Hıbeı re1mlğ tebltAlne göre, İtalyan orduıu, Adlgrad cebhe· 
ılade de rlo'ıte baılamııtır. 

İtalyanlar, mlaablelerlnlD Habeıler tlırafuıdan keallece81aden korka içindedirler. Bana anla · 
yaa yerli ahali, lcalyın'lın layaa ediyor. 

ı .. ı,aa kanetlerbda bir kıemı llı11r badadau iltica eylemekr.dlr. -Italyan Taarruzu Durmamış 
11t1ınbal 27 (Ôıel) - Eko D3 Parl gue&oılala Romı'daa aldığı bir habere göre; ltalyı'aın 

Londrı bClyGk elçlııl; Afrlkı'dı harekitın darmıyıcığ•n• ve fıkıt pek rıkında bGy4k mlkyaıta 
tHrraaa geçllecrıAlnl blldlrmlt n Maretıl Bıdoğllo'aon bu baııuıta kat'f emir aldı~ını llbe eylemfttlr. -Yunan Kralı Bugün iki Fransa ile Ro-

' • ma'da Siyasal Ko-
Saa t Kadar da Çaldarıs nuşmalar Oldu. 

ile .Konuşmuştur 
Atlaa 27 (l•el) - Kral tklacl Yorgl, 11bık Bıtbakın M. 

Çıldarlı'i kabul eımlt n iki ıaat kadu kendlılyle konaımoıtar. 
M. Çaldarll; 11n7daa oıkarken gısetecllere dlyetde balanmaı 

ve kabine tetkltt IQID K.ral tarafındın •aknbalacık teklif I kı· 

bal etmeğe Amade balandataaa ılyfemlıtlr. 
Son dakikada alaaaa bir habere ıGre, bu& lmAlula kralı bir 

mekıab gönderllmlı ye genenl Kondlllıla kablae teıktllae r4e· 
mor edllmeal rica olanmaıtar. 

•• 
Parlı, 27 (lel) - Baıba· 

kan M. Latal, alaılu kurama· 
nan ıemlblle taH11ut vulfealnl 
ılmıt olmak dolayıalle bagla 
laglll• elçlıl Slr Klark'ı kabul 
etmlı ve ltılya • Babeılıtaa 
mea'eleal eserinde konaımaıtar. 
Ayal meıı'ele için Romı'dı da 
laglllı elçlılle Mauollnl ara· 
11nd• mll11kereler cer•an ey· . .•. . ~ 

Italyanların 56 Numaralı ~:~:0 
Resmi Teb.liğleri Çıktı Tayyareci öldn 

lıtanbtıl, 27 {&sel) - Viya· 
aa'daa haber yeriliyor: ikinci · 
tetrln ortalannda Viyan• ya· 
kınıad• vukua gelen bir kaıa 

netlcealnde yanlaaaa kadın tay· 
yarecl Vunkıgen llmGtUlr. 

Roma 27 (Gael) - Mıreıal Dabono, 56 namarah reıml tebliği 
aetretmltdr. Da tebllAde deniliyor ki: 

Birinci kolordu cepheelnde kunetlerlmlıla tıthlr amellyeal 
dnam ediyor. Tolo, Amçlaeaekl ve Galo DGkeru ıruıadakl 
mıntıkalarda yeril ukırlor de tathlraıa lttlnk eyl,,mltlerdir. 

Aoaakl gölClade tıyyarelerlmlıla faıllyetl çok tlddetll ol· 
moıtar. 

• • • 
Roma, 21 (Gael) .- Şebyen cebheıladekl yGkmek dıtlar&a, 

ltalpa kanetlerl tarafından talhlr edlldlgl ve Hıbet kanetle· 
rlae lloılemık için fıraat verllmedlll İtalyan kaynakları tarafın 
dall baber .-dll7or: 

Avusturya ve Harh 
lı.ıahal, 27 (Gzel) - Avaı· 

tarya ameleal, Avaıtarya bir 

harbe glrdlAi taktirde greY 

Ula edecelderhıl blldlrmlılerdlr. 


