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Ordusunda isyan ılimıs! 
. ' 

Son Vaziyet: 
Her iki devlet ve 
mulııefif ınembalar· 
dan sızan haberler 
ara ında fark vardır. 
lloma'dau telsizle al
dığınnz haberler ve 
marc al Badoglionun 
beyanatı iç sabifele
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Mü;;;:::;:;;··~-:~;:---:---·.·--=--=--··-·.·-:::--.--.·-.-··=-=-s~ik~~~~~la; ve tarikatçılar 

ltalya Ordu- Baha Arıkan Tahkikatın 
sonda isyan Çıktı? ---·-·---380 nefer ve 
kflçftk zabit, In
giliz'lere iltica etti. 

ı.~umbul, 29 (Ö.ı:el) - Alr · 
nan lıaberlere göre, omali 
ceplıesindeki lıalyan ordu:mn<!a 
isya11 çıkmıştlT. Aralarmda bır 

Tevsiini lstiyecek. 

\.. rimizdedir. çok küçiik zabitlerin bulunduğu 
_...) Makalle'de imparator arayı.. 380 kişilik bir asker kof ilesi 

Ad• Ah b h b l • - orduyu tcrkederek kaçmış, in· 
lS• a a a er erıne gore: . . z· · r. J · 

. gılız Soma ısınc gi'fCre~ 11g•· 

Cenupta · Ras Nasibu ltalyanl~rın Sag"' ~:::,,,i;;··:·gr·· ilıic• 
1 1f · t M od n o Miiılcleiumrıml: Balıa Arıkan Cenahına Yüklenmek için llerlı·yor. Çİstaıncbual r29e(ffOl!IDlli) - ~f . Ankara 29 (Özel) - Suikastla ve haki.kata uygun olmııdığlDı id· 

ıuçlu bulunanlardan Arif, mubnke· dia ile polis müdürü hıklıanda r . caret mektebi müdftr6 Nihad menin geçen celsesinde, daha evel· yalan yere şahadet davuı açmııtı. 
Makalle cıvarında Haheş'ler çete harbıoda çok mavvatfak oluyor-' iç ticaret m6dGrlGğftne taylo ce şahid olarak dinlenen Ankara Bunun üzerine ilk ·~hkikat hao· 

J it J 'l "' d• } • 1 H b 'l J ı J liı müdilrfioün ifade•inin hakka -Sonu 6 cı sulıifcde -ar. a yan ar mutema ıyen te etat verıyor ar. a eş er, .. ~!~!':!.!:·-·-·-·-·-·-·-·-·-·?.-·-·-·-·-·-··-·:.·-·-·-·-···-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· .. 
Makalle • Adua yolunu kat') surette kestiklerini bildiriyorlar.. Mısır, ihtillU ve anarşi içinde çalkanıyor 
Adlı Ababı, 28 (A.A) - Şt- KAouaueanl muharebelerinde .etleri ıece kırınhgındın letl· 

mal cepheılade tlddelll yağmur· kaybetmlı oldukları menllerl fıde ederek Itılyın'l1rı metzf. 
lan rağmen İtılytn'lar 20 23 tekrar ele geçirmeye çıhtm•k· terinden çıkarmak için mate· Kahire Caddeleri, Dün Kana boyandı, 

intihabat neticesi üzerine tadır. mıdJ bıekınlar yıpmıktıdar. 
ltılyan topçuaunan geceli gCln· Bu tıbye ekeerlyetle munffak Vaziyet Çok Vahim Görünüyor. Yunan Kabinesi 

Don istifa Etti. 
Mıhulakopoloı'un kabine ~kil 

cdecegi tlC yeniden seçim 
, yapı1acagı söyleniyor 

Atlnı, 29 (Rıdyo) - M. 
Veatzeloı Atlnı'dıkl doat · 
tarından blıhlae yazdığı mek. 
tuP.tı, parılılnln kudret ve kav. 

•etinin ınlı~ıldı~ı ea 81tadı 
A~a'yı dônecegtnl, fıbt faal 
ılyatetle allkldar olmıyaea~ını 
bllllrmlıtlr. 

Atlnı, 29 (Radyo) - Yunan 
bıt•eklll M. Demlrelı, ıaat 13 
te ıarayı giderek kralı intiba 
bıhn nihai nellcelertal blldlr 
nıtotlr. 

M. Deml,clı ba mı16matı 
•erdikten ıoorı kablnenlo lıtl 
fasını krala vermletlr. 

Kral, fırka relelerllc mfiza 
kenlerlni yapıncaya kadar n 

ılfeılne denmıoı, M. Demir 
clı'ıea rica elrolttlr. 

- Sonu t> ıncı sahi/ede -

ddzll yıptığı ıteıe 11tmen he· olmaktadır. 
naz ltılyıa plyıdeel hGcumı Adaı ile Mıkılle ıraımdakl 
kalkm1111•etır. yol kıt'i olatık kedlm1oılr. 

Buna mukabil Bıbeı kav- - Sorıu 4üncü sahifede "T' 

~-~-.... ~~--
Tıbbiye mektebinde de aıkeri 

- Sonu 6 ıncı eablfede -
B bakanlık dairesi Ezher'de aak\ln vardır ve ı 
aş pollı konetlerl hlmıyestodedfr. 

muhataza altında, na· ~~----..::=. ~=. =======-----
} k 1 . Cenaze törenı vesıle· 

U k kt hAd" J zır ar ma am arına gı. ----~-~--:--= 
za &ar a ıse er demediler, 60 kişi ya· sile siyasal hareketler! 

Tahkimat Devamdadır! raland•, bunlar arası~· logiltere'nin Balkan'lara 
----- da Nahas paşanın kaın 

Mongolista~ ve Mançuri hudutları dolduru· biraderi de vardır. Karşı Nadir Alakası. 
luyor. Bır Mongol mfltrezesi ilerliyor. Parti 29 ·------

Mongol süvarileri .. 
Tokyo, 29 (Radyo) - Man-

çoko'non paytıhtı o•au K.len-
Çtu'den blldlrlldl~ne gGre, 
harici monjlol 11kerlerhıden 
100 kltlltk bir gurup, bu ayın 
yirmi ıhııındı evnlt Hıka'da 
bir Maaçorl mlfreaeılne la. 

arroa etmlfler •• blltb.ra 
boraıuaı upt ile tıbklm ayle 
mltlerdlr. Bu mDfrese tekrar 
harekete geçmlt ve bir gDa 
ıonra da Urberl .e Malege11'yı 
ltgıl etmlttlr. 

Japon Ajanıının G~rndl~lne 
gôre, Mongol'lar hareketlerin• 
değletlrmezlr.ra., Mıntako bft 
kümeli, hududlannıa emniyeti 
için tlddelll tedbirler alacaklar. 

Moıkovı 29 (Radyo) - Mo 
gollıtıa·Ululıdor'd11n gelen hı· 
berlere gGre: Mançu Ye Japon 

kanetlertala tıarraıktrıne ••· 

ıtyetl kırııııade Mogoliııaa hD 
ktlmetl hududardıld kunetle 
rlnl ırtttrmık IDecharlyelSDde 
kalmıotır. 

Huıntong'dıkl Jıpon karar 
Rlhı da hudutlar• ytnl kunet· 
hır gGodermlıtlr. 

Konferans 
BugftndOr .. 

MltebaHıı doktor Ekrem 
Tok:, (SITl'ldnek, Sılalı •e bı· 
taklak) gibi bDtln Jımlr'lllerl 

ıllk.ar eden konfeıı••nı ba· 
gGn Hat 17 ,30 da Dılknl 
11loularındı verecektir. 

Sıltblyeuar bk hekimden 
ba meY1111a dlalemek, heplmlı 
lçla çok fı7dabdar. 

(Radyo) - Belçika kralı ile Italya veliahdı ve Romanya, 
K.ablre'de l y J •b• 
ıabua ile Bulgaristan kralları i e ugos avya naı ı 
halk aralllD· hakkında neler yazılıyor? 
da yeniden 
çarpı•m• hr 
olmof, bir 
genç 6lmlı 
bet kiti atır 
ıurette J•· 
rıla•mıftlr. 

NGmayleçl· 
ler Damı· Nahas J>aşa 

nur'da aokak fenerlerini kır· 

mıılır, d reklerl dfl?lrml~lertltr. 

80 mahalle, gece karanJıktı 

kalmı,tır. 

Oatıı Ajanıının K.ablre 
ıyıırı, nGmıyttÇt ıalebenln Ka· 
bire ile Jıkenderlye aranndı 

bir tre•f dardorduklarını fakat 
bu hotottı blktmet çe•enlerl 
ulade 11kı bir ketamlytı ma· 
bafuı edilmekte oldapna bil 
diriyor. 

Kahire, 29 (Rıdyo) - Ka 
rıttkhklır devam etmektedir. 
Sl•arl lutalırı ile ath pollıler, 

Nrln muhtelif ıemılerlnde 

nlmıylıçl talebeyi dağıtmakla 

m .. guldGr. Bagla 60 talebe 
J91alınmı9tır. PoUıtea 5 •e la• 
le~den 4 mecrob ı&ır yarah 
olduklerandau butıneye kaleli· 

rılmıılarclir. 

Nıbu .,. .. aıa kayını yırı · 

hlu ıraıındıdır. 
81r kııım lalebeyl 11bı11 

ka••etl.rl ahlakı etmlt, fakat 
lkl9cl bir talebe gruba da ••· 
bita kanetlertne arkıdıa Hl· 

dıdlıftlr. 

Kralın cenazesi meçlıul asker <ibidesi önü11de11 geçirilirl.:etı 

Parlı, 2P (A.A) - Sen BrJ11 j ayni zamanda Loadra'dı bulan. 

'

' Le Jurnal g11eıeılnde, Belçika duklırenı kaya ve Bıbet lılud~ 
krıb ile Itıl71a ••llıbdının - Sonu 6 ıncı sahifede ::-: 
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Fransız Meclisi Bugün 

Ne Karar Verecek? 
Yeni Kahine Beyannamesini Ha
zırladı. Gazeteler, Londra Müzake· 
relerine Ehemmiyet Vermiyorlar. 

Başvekil Alber Saro, ga::ellcilerle konu~urken .. 

Parlı, 29 (Radyo) - Bu Gazeteler; (Alber Saro) kabl· 
gGn Hat onseklzde bir kabine De!lnlu, dtt ılyasada eolhper· 
içtimaı yapılacak ve bu içti· ver bir yol taldb edeceğini ve 
mada hllkdmetln mecllıtekl dahilde Franııa'nın ekonomik 
beyanatı hazırlanacakt1t. 

Kabine mecllıl ayni zamanda 
bftkdmetln omomi elyaeeıl hık· 
kında nrllmlı olan takrirleri 
de tetkik edecektir. BatYekll 
M. Saro, bo takrirleri kabol 
etmektedir. Franklen Boyon'un 
tabirini en evvel nazırı dik· 
kate alacaktır. 

Yarın mecllsln reisleri top 
lınarak mGzakerat roznameslol 
tublt ecleceklerdlr. 

M. Saıo, zlre'.i nılyetln her 
cumartesi gGaG mOzakereslnl 
mGnaaJp görmtlttGr. Mecllı, M. 
Delbot'on nızır olmHı hHehl · 
le yerine bir ikinci rele geçe· 
cekılr ve ıynl samında meclis 
radikal grubu, reisi de ıeçlle· 

cektlr. 
Parla, 29 (Radyo) - Alber 

Saro :kablneııl erkAna bugQo 
(Otel Matlno) da ıoplınmıe ve 
yarın (bugan) parlamentoda 
okuyac•ğı beyanname hakkın · 

da teknr mftzakero cereyan 
eyleımlatlr. M. Lebran, yarın 
beyannameyi t111dlk edecek ve 
klblne, öğleden ıon11 p1rla· 
menıoda okuyacaktır. Beyın 

nameyi, bizzat bıebıkan oku· 
yacı.. ve ıonra vokubulacak 
mGaakıpları cevab verecektir. 
Beyennamenla ay.adı okuna 
cak olan ıoreıl, atlllye babnı 
ta11fından okunacaktır. 

Parlımenıoya olmdlye kadar 
30 lıtlıah takriri verllmlaılr. 
Bunların 18 ıl, genel vaziyet 
baklundadır. 

Muhtelif guruplar, bugan 
toplanmıılar n yarın Alber 
Saro kabinesine kareı alacık · 
ları nılyeıl ıeıblt eylemlılerdlr. 

Ziraat proğr1mı için verilen 
lıtlzah takrlrlerl geri ahnmıatır. 

Baıbakan, yarın diğer bGUln 
lıtluhlara birer birer cenb 
Yerecektir. 

SaylaY aeçlminla blrAn enel 
yıpdmaııı dfteftntlmekıedfr. 

durumuna ıelıh edeceğini ve 
efkArı umamlyeyl eayln ıeçl · 

mine hHırhyacığ•nı, p1rtllerln 
mftnıbıılanna k1rıımıyaciıgını 
ileri ıflrtlyorlar. 

(Depes DGpreı) gaaeteıl Al· 
ber Saro kablneel hakkında yaz. 
dığı makaled ·, bıtbakanın elin· 
de muhtelif sllthlar bulunda· 
ğuno ve bunlnden birinin de 
lılmad reyi alamadıgı takdirde 

parlAmentoyu feshetmek olduğunu 
ve kolay Jı:olıy eerfftru etmlye· 
ceğlnl bildirmektedir. 

Londra 29 (Radyo) - Loo. 
dra eehrlnln .Fraoııa'dan lıtllı:raz 
aktedeceğl bıbtırl me•ıhnılzdlr. 

M. A!ber Sere'nln parJtmento· 
dıo hlmıd reyi almadan evvel 
böyle bir letlkras akli lmkio· 
sızdır. 

Bundan bir buçuk ıy enel 
Parla b.zineslnln ıçığı k•patıl· 

mık ftzere Londra'dan bJr lı · 
tlkraz akti letenmlttl. Fa· 
kal o saman mukll iktidarda 
bulunan M. Laul ve Bınk 

dö Franı bonı aleyhtir oldn· 
ğondan meı ·eıe böylece kalmıt· 

tı. Bu ııebeble Londrının Pa· 
rfı'ten istikraz akdedlb etmlye · 
ceği de belli değildir. 

Parh, 29 (Radyo) - Gue· 
leler, mfttevef fa lugUtere kralı 
betlncl Corc'un cenaze mera· 
timine alt tafıllitla doludur. 

Pôtl Joroal dlyoa ki: 
- M. .Lebron ve reımi 

Fnnııs mflmeulllerl, cenase 
alıyını Veatmlnııterden Patin~· 

tan'a Jı:ıdar taklbetmltlerdtr. 
Fakat mCUetef fanın biıde bı· 
ıaktığı hatıra, onun çok DZlk· 
larına kadar devam edecektir. 

Bfttlln gHeteler; Londradakt 
diplomasi gôrGtmelere btlyGk 
bir ehemmiyet atfetmemekte, 
ıhvaUn mflıalt olmadı~ını ve 
hiçbir karar ıhnamıyacagını 

ileri ıllrmektedlrler. 

Günün TeDyazo 
lngiltere Kabinesi, Dün Petrol Am

bargosu Mes'elesini Konuştu. ______________________ .. ____________________ __ 

Ingiltere Ul11sal Müdafaası için Ayrılan Tahsisattan 
Başka Bir De Kredi Açılıyor. 

Londr1 1 :l9 (Rıdyo) - loglltcre mlll'.i mildafaa k.omlıyonu, bugan bıtbakan Baldvln'ln bıt· 
kanhAındı toplanmıt ve mtlli GlOddaa lçtn btdceye konmot olın muayyen tabılııat haricinde açı · 

lıcak kredi mlkcarı mftuktr" edllmlıtlr. Komlıyon, bu eıınada ltıelya aleyhine konması menao 
bıhEolao petrol ambugoelle Mııır'dı bakcım ıOr"n kabine buhranı da koaaıolmottur. 

~~~~~--... --·~·~·~~-----~~~~ 
Bizim De 
Komit.esi 

Bulunduğumuz Eksperler 
Acaba Ne Karar Veı .. ecek? 

Felemenk Zecı·i Tedbir istiyor. On Sekizler Komitesi 
Başladı. Reisi De ı~tişarelerine 

Cen.,ne 29 (Radyo) - Bu· 
gan. 15,30 da 18 ler komlteııl 
tarafından teıkll edllmlı olan 
ekeperler komheıi toplanacaktır 

Ekııperler komlteıl ıecrt 

tedbirlerle altkldar ekonomik 
ve mali buı mee'eleler mtln· 
kere edecektir. Bu lçtlmaa la· 
nç delegeel M. V eatman riya· 
set edecektir. 

Bu komitede lnılltere, Fr•ea 
lıpaaya, Tflrldye, ineç, Yunan 
YugoılHya, Felemenk ve SoY· 
yet Rueyı dahildir. 

13 ler lcomiıe.i başkanı 

M. Madariaga 

Roma, 29 (Radyo) - Ônl· 
mGsdekl puartetl gGaG Cenn· 
re'de 18 ler komlteel ıoplane· 

cakbr. M. Vaı Koaoelleı'tn 

riyasetinde toplanacak ol•n bu 
komitede aecd tedbirler maza. 
kere edilecektir. Relı. muhtelif 
hGkdmetlerln vermlt oldoga 
raporları komiteye ıunaeaktır. 

Labl, 29 (Rıdyo) - Ayin 
mecUıl aü11ndea bir çoklan 
bir istida Yererek, Mtlletler ce· 

mlyetlnln ltalya· Babet lbtllA· 
fında betaetle hareket ettlglnl, 
daha fasla ıGr'atle alakadar 
olmaıı lbımgellrken bunu yıp · 

madığını, aecrl tedbirlerin petrol 
ve harp malzemealne de teımlll 

zaruri olduğunu blldlrmltler •e 
Felemeakln secri tedbirlere 

11ami yardımı dokunıe1gını 

kaydeylemltlerdlr. 
Cenevre 29 (Radyo) - Pa 

zarteel gClnft lc;tlm11 dant edil· 
mit olan 18 ler komlteıl relıl 

M. Vaıkonçelles, İtalyın Babee 
lhtlltfının muhtelif teklllerl 
etraflnda arkada,larlyle masa· 
keratla bulanacakt1r. 

Son bıberlere gôre, 13 ler 
komitesi ile birlikte 18 ler ko· 
mheııl ya doıtlok dairesinde 
bir aslaım• veya 16 ıncı mad · 
de mucibince hareket eakların· 

dan birini tercihe çahtacaktır. 

M. Vukonçelles, komite Aza · 
lllndın zecri tedbirlerin teıdl · 

eline taraftar olup olmıdıkla. 

rını ıoracaktır. Netice ne olar· 
ııa olıan 18 ler komlteeinla 
lttlhH ettiği kırarlar, bfttGn 
delegelerin mt1ı'allyetlnl lca· 
bettlrecektlr. 

Parb, 29 (Rıdyo) - Bugln 
Ggleden ıonra Cenevre'de mi 

taha•11lar komlteıl toplanmıı 

ve Ulan mtlddet mG11kerelerde 

balunmaııar. Bu unada, ulaı· 
far ıoeyeıealne dahil olup zecri 

tedbirlere lttlnk eden devlet· 
lerlo itlraıları tetkik olonmae· 
tor. Şubatın Gçftncfl gftnft 18 
ler komlteılnden bir heyet top 
lanacak ve bu hoıaıta tetkl· 
katta bolonıcsktır. 

Iran· Afganistan Olimpiyata 
Telgraf mohaberatı iştirak Ediyoruz 
Iıtanbal 29 (Gzel) - lran İıtanbul 29 ( Baıod ) -

ile Afganistan ırasında doğra · ôatımflıdekl yııda Berlln el · 
dan doğraya telgraf mohaberatı Yarında açılacak olan 936 ollm. 
teılı için bathyan mtzakereler plyat mfleabakalarına 80 eporeo 
n~ılcelenmlı Ye dan, ilk defa ile letlraklmlz kararlattınlmıttır. 
olarak (Tayebat) ile İsltmkale 
arHındakl telgraf telleri blrlet 
ılrllmlttlr. Bu mGnaaebetle Iran 
dıt itleri bakana lla poıta, tel · 
graf H telefon bakanı Af gaolı· 

tan baıbakaaıaa "' poıta telgraf 
bakanına birer tebrik telgrafı 

çekmlelerdlr. 

Iran Halıları 
30 milyon lira 
sermaye ile bir 
şirket kurulmuştur. 

İılınbal, 29 ( Ôsel) - lnn 
hılılanaıa bUtetlul lylleıtir· 

mek n balı eoddltrblnt ller· 
letmek ve tbncatı artırmak 

makeadlle bir balı eo1yeteıl ka· 
ralmattar. 30 mllyon lira aer· 
mayed olın bu eoıyeıe faaliyete 
baılamıttır. 

Paris'te 
Mazarik için 
Tevkir Töreni. 

M. Lebrun'uo 
Ziyareti. 

Loadra, 29 (Radyo) - Fraaea 
eamar bııkaaı M. Lebran, Bo· 
klngam ıar1yıada lnglltere kra· 
lının ınntıdnl ıiyiTet ile baı 
•ilı&ıada bulonmaıtvr. 

Ankara'da 
Bnytık rn· 
hant ayin yapılt;lı 

Ankara, 28 (A.A) - Jngll· 
tere kralı beılncl Corcan bagln 

yapılmakta olan cenase tôrenl 
mlnuebedle bitin Tlrklye 

dablllndekl reeml blaalu ile 
Tftrk donanmuıu menıap bft· 
UlD harp gemlled bitin g6• 
baynlı:lumt 7mya kadar çek· 
mlel~rdlr. 

~---......... .-.-................... ._. ............. -, 
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Eo bılyOk f llmlerln ıanıth~• en tatla eeı 

Parlı 29 (Radyo) - Fransız 

ılyual çevenlerl, Çekoılovakya 

He Fnaıa aruındakl doıtlaga 

teyld makeadlle ÇekoalOfakya 
alaıunaa haltıklrı olan Masa· 
rtk leia 10 ıabatta bir tnktr 
Ulrenl yapmı~a k1r1r nrmlı 
lerdlr. 

Anlı:an, 28 (A.A) - lngll· 
tere lı:nh bepael C6rc'on ce· 
aue t8real mCbıaaebetlle bagGa 
eaıt 11 30 da ln~ltere bftyftk 
elçiliğinde bir rahaai Ayla 
yapılmıttır. Bu Ayinde, refl· 
kaları ile birlikte batbakan, 
bitin bakanlar, geaeraller, dn· 
let yGkaek memurları n bGttlD 
bftylk elçilerle elçlUkler erktnı 
hasır balaamattur. 

JEAN KDEPURA 
(Sevginin eeei) ve (Çardaş Föutin) filmlerinin iki büyük komiği 

Paul Kemp, Paul Hörhiger ve Jenny Jugo 
Bir, bee, on değil yaz defa görmekle sevkine, gGselllglne ve net'eelne ula doyalamıyan 

~ N'INO·N ~ 
Mblk, atk, zevk, 111rlu · Çılgınhk Ye kıhkahılar f llmlnde 

Kağıdımız, iyi 
ve Ucuz Olacak! 

latanbal 29 (Boıaef) - Ken· 
dl fabrlkal~ imal edile· 
eek olan yerli kAAıtlarums glm· 
rtk llimayeelnl lcabettlrmlye· 
cek kadar iyi ve arnı ola· 
caktır. 

Ba törende camar baıka· 

nını, Gsel bftro cllrektGrCl ile 
yaYerlerl temeli eylemekte itil. 

Fransız 

Generali Basta 
Kebire 29 (Ihdyo) - Bu· 

nda bulanmakta olan Fnahs 
gener1ll Vlnkaa aAır ıarette 

baetalınm•ıtır. 

/ ngilıere - Franıa 

Fransa Dış Ba· 
kanının Bevans11 

---· ' Londra'da iki Tarl 
Alikadar Eden ~e9't 

leleri Konuştular· 
Loodra, 29 

(Radyo)- Loa . 
dra'dın ıyralan 

lı'ranea d ı e bı 

kanı M. f4'1ao 
den, e .... ay 

tHıoa ıo be· 

yanını bolun 
muaıor: 

- Lord Ede· 
ol ziyaretim bir M. FldrıJI' 
neaaket eeerldlr. Loadt•'f' 
yalnıs krahn cenaze .,etti 
mlnde bulunmak 6•ere ~eldi* 
Maamaf lb bu zlyaredm flf//I 
ıında beriki tarafı da ali~ 
eden mee'eleler herine koO., 
tak. Daba fasla gGrGıoıeıoJI" 
nslyet icabı imkan yokta. 

Japonya 
Donanması Tet• 
kilatlandırılıyot• 

Tokyo, 29 (Radyo) - J• 
ponya donanmwnın yeollı' 
tetkllltlandırılma11 bakkıD
karar, tatbik mnkllne k°" 
muıtur. Bu karan gGre il' 
eafıbarb gemileri flloea, 1' 
muharebe krans6rlerl f I~ 
ve bir de tayyare geaau-'" 
grubu vGcude getlrllecektif· 

Madam Stavislif 
Nevyorkta bir ga· 
zinoda çalışacak.. . 

Nnyork 29 (Radyo) - 9'• 
dam StHbk1, (il Da F~ 
nporlle bvnya gelmlttlr. il• 
dam, gecede elll dolar roa*'' 
bilinde bClyClk bir gaalao lll 
angajman yapmııtır. 

Madam StHlıkl, kea ..... 
konoıan guelecllere: _..it 

Çoealı:lanmı ya .. ı...,.. 
için çahımak mecbarlyed...,, 
ylm. Demlıtlr. 

Uopey Uoko.med 
Mançuko btlkft. 
metile anlaştı. 

Şınkay 29 (Radyo) - Si' 
pey bftkdmed, Mançako Ue tt11 
maıbede akdeylemlıtlr. 8' 
maahedeye gare Şukt B.,., 
bftkft.metl, Maa~alı:o böt' 
metini tanımakta n 111.-' 
mlnuebab• ıeknr bati• ..... 
rlza g6atermektedlr. ı·ar•"" 
yakında ıef lrlertnl teyla ~ 
eektlr. Sandan beıka lk..,..... 
anla1111alar da olacak ve .. ..,.,. 
dlferler blrletdrllecekllr. 

Bopey bGkdmednl taJI•; 
btemlyen Nankba blkt ...... 
ba vaziyet kaqmada m_.. 
lita maraz blaufbr. 

Paris 
Avukatla· 
nnın Kavgası .. 

Parlı, 29 (Radyo) - p,ıll 
baroea tanfından .....ıek-' 
menedllea baal Hakatlar, ~ 
gtlD sorla adllJe aeurethae ı· 
rerek tlklyette bulanmak iti'' 

•• mitlerdir. Bu eıaada zıbıı- dl ) 

dabalede balaamaı n (Metelf" 
adında bir a•akat lkeadl.tllde' 
intikam almalı: lıtlyen bir r•• 
tarafıaclıa ıokallaamaflır. 
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Yeıellk ettikleri ukldlr. 1n11n Yenı Yap- Köylüye Arazi Tevzii işi. Türkıye 
beyaz perdedeki mevıoı bık· 1 E y J 
oıakıanaa onlara bıkarak bir tırı an vler. - umurla arı 
bıyu eğleneblllr.. • • • • Gele o yeni emit·de kıymet takdiri suretiyle • · • • • 
tlmCe:enlcrde bir ıdlnemıya git· Sıhhi vaziyetleri tevziata devam edilmesi bildirilmiştir. Tahlil Raporundaki 

· mm "
1110 

• bir ihtar tesbit Edilecektir. Evsaf Çok iyidir .• 
çıktı: B l dl Yeni yapılın evler belediyece 2490 aayılı kanonun 56 ıncı • Enelce tebliğ edllmlı olan Tlrklye yumurtalarının yGk· 

- et yenin emrlle sigarı 1 bb madeslode, köylftye kıymet tak· toprak tnzll hakkındıkl tıll· ıeL •aııflırıuı tebar"z •ttlrmek fçaı L L r•por • eı i nzlyetlerl tesbh a. .. u "' 
ea. Ylla11.hr!.. diri suretlle arazi tenfl bak mıtoamenln kimlere ve ne ıu· 

81 edilmedikçe kollanılamıyacaktır. makııadllt! Ietanbol'da ticari tıh 
1 11 Hz sonra gene f Um göı Belediyeden rapor verllmedtğl kındıkl h6kftmde oturdukları retle teHlat yapılacağını tayin UIAI ltbor1taarında biri Trakya, 
O e~ 7e~de baıladı. Perdedeki halde yeni yapılmış olan evler· köy frıyı k1&abal1rı içinde •eya eden Jklucl fıkraeını göre top öteki Afyoakarahl1ar mıh olıo 1 11 

ar an biri ılgara içiyordu. yakınında hiç araztal olmıyaa rak: tevzllne dnam edl:meıl 
Y d de ikamet"' ba,.lıyıol rd ~o iki clnı "Umorta Iaıınbul Tftrk anım •o blrlslnlu ıeılnl doy- "" v a ın ° · çil tçl Ailelerden bııheedllmc:L· bu topraklar n ııkdlr edilen ~ 
dam.· 300 il a. ve 

1 
of lı tubeıl tarafından ııhlll ra ar1&ında para ce1111 tedir. 1935 mali ıeoed badce bedellerinin 00 ıene Vfl on tak· 

- Ôyleya, kendllerl içerler 
bize geUnce yaııık!. Ver IJU kib: 

rltl ben de J•kayım, g15rıaoler! 
Gene bir eloemıdı, dekolte 

bir mnzo ıeyredl1ordok O 
r il . a 
ıreı • ıt uzaktan 1 ehllen bir 
ôpOenıc eahoelerl geçiyordu. 

y ıoıında biri dor mıdı: 
- Ooooob ·dedl tadını çı 

karıyorlır nıarlfr.ıJo! B bl b ' • ODU r 
aekaeı çıkıp tı yıpmıe ol91· 

TüGQh utan1111z hedf ; .. ,, 
IJJ ~ • 

Ad ye tGkQıOğe boğarlardı. 
ımcağızı .. Onlar için mGbab 

olın ıeyler, bizim için kelli 
felll ayıp oluyor. . 

yanındaki biri cnıb verdi: 

- AhlU, iki euraılad1r. Te· 
klnyere hn.. 

ı ..... ının yıptığını yap 
oıı, ıözana tut. Dermlıler .. 

Diğer bir bAdlae: 

Komeolarımızdaa bir kız 
ılnemaya dıcI.nmııtı ... Bir gtl~ 
blıe gılml,ler, bakaım; eıklden 
a~ırcı, ağzı burnu yerinde olan 

hızlm kemıa kıı değtıl•ermlr. 
Oturoıu ıôzde modern. Gözle. 
rlol ıClzerek, ıl5z aOyleylıl bir 

~ohat.. Kaılarını kaldararak ha· 
111 bir •caylb. Basan dodak. 

launı bGk1l b yor• aıan baıını 
eallıyarak •çlarını ıllklyor. 

Evdekilere ıordum: 
- Yahu ·dedim 1tördOnGz 

nıa HHllıya neler olmuş? 
- Ne olmuş? 
Diye ıordulu .. 

- Hiç, ılnlr haatalığını tu· 
ıulmuo .• 

BiılmkUer bir kıhkahı ea 
Yordular: 

- Yok cınım ·dediler· ılne · 
ıaadan balao1Dıt da ondan!. 

Aklam ıuya ermlttl. Hay 
la•allı kız hay! •. 

Gene ıinemanın yeni tıam · 
maoı eni~I zamanlarda idi. 
Aydın ıaltanlılode idim. Bd 
yak bir tılebe grubu, yeni açı . 
lın Padon llnemaıını gôtG 
rGJdak.. Yanımızda dı elnema· 

1• ilk defa geldlkltsri ınlaşıtan 
iki köylQ oturdu. Film de, 0 

•ı0tankl nğbet veçblle, Ame· 
rlkın filmi.. Vıbıller, atb!ar, 
kementler, uçurumlu •eıalre .. 

Şöyle bir mınzan göze çar. 
pıyordu: 

V ıhıller ılltha ıarılmıılar, 
cebbedeu, Adeta ıeylrcllerlo de· 

Ulne atılır gibi kotoyorl1r. 
Sı~ larafımızda bir kOfftr 

alınacaktır. Ayni zamında ev· kanonu mucibince boeene d• etllrtlmlıtlr. 
..., ıltte alaoması blldlrilmiotlr. 

evdekiler çıkartılarak nok11nlar mer'i olın 1341 ıeneıl miln· Alınan aealceye g6re, yamar· 
tamımlattırılacakhr. Bu gibiler zeoel umumiye kanununun 2490 Sayıla klnondı(Oköyde tacıbkta en ileri ghmlı bir 
hıkkıada umumi hıfııHıhha 23 Oncft mıddeılude lee •n· oturanlar tercih olunur) kıydl memleket olaa Amerlka'dı 
kaouno mucibince taldbaı ta zlnln içinde veyı civarında hiç vardır. Mftv11enel umumiye kı· rlka'da lıtlheal olunan yumar· 
yapılacaktır. arazlel olmıyan ziraat erbabı · nuuunda lıe bu kayıd yoktur ıal.rın terk.l!Jlerl mokayeae edil· 

Panayırın 

Yeni Planı 

zlkredilm~ktedlr. Her iki ka ve olmımaeı dı bir teaakuı de mittir. Amerika zlrHt neaaretl 
oonoo arazi dağıtılmaaına 1811 ğll, btrloln ıakit bıraktığı hu tarafından çıkarılan baltenlerln 

lok eden maddelerindeki tarif ıuau tamamladığını göııtrrfr. Tıt ıon aaymnda Amerika yumar 
lerln bazı tereddadlere aebebl blkat o yolda yapılacaktır. Bo lalarının ıahllll neıredllmletlr. 

Buıene Ktıhfirparkta kurü yet verlldl~I göralmGetGr. Don ona için top:-ağa yakın oturan 
lacak olan panayır için hazır · Maliye VekAletlnden •ll4yete ziraat erbabının talepte bolun· 
lanın eııaslar, dOn ıkoam şarbay gelen bir emlrdt>, tereddftde yer maıı da IAzımdır. Ba takdirde 
doktor Behçet Uz'un bıekan olmadığı ve iki kanundaki ha bu mllli araslyl 1rtt1rmı ile 

Bu raporlar anıındatt mu· 

kayea" yomurıalarımııın ylkaek 
evaafıo tebarftz euirmlıtlr. 

Buca'da Dolu lığında toplanan belediye m6 kOmlerln blrlblrlol tamamladığı 11tmık cafz olmaa. Bedel tak · 

hendlılerl tarafından ~özden ge bHdlrllmiotlr. diri ınretlle dağıtılır. Kiremit ve 
çlrJlmlotlr. Mahendleler; bu uaalara -,.......------,==::::;:===:::mc===;:::::;====:..-.;__. ____ _ 

gore panayırın yenı pıamnı Deg-w İrmendere' deki camlar kırıldı 
hazırlıma~a bıılayacıklardır. Enelkl gece Buca nıhlye 

Yapı kalfa ve ustaları Aı· ıe Facı· ası. ıılnde de ıehrlmlıde oldota gibi 
85 40 gram ağırlıgında dolu 

Y ıpı kalfalara için belediye· dftomDı ve yarım 
111

1 ıarmlı 
ce hazırlanmakta olan talimat · 

Y k O d tllr. Birkaç Hin cımlın n 
name buga0 1erde baaırlınacak öro sman Kurt Soroson en or- klrem1aıerı kmımıttır. 
ve şehir mecllıine nrtlecektlr. 

Bu tıllmıtoameye göre batan kerek Çadıra Dönünce Karısım ve 
yapı kalfalara ile uıtılar ve 

hauıı yapı lıçl TC anacı!ırı Kardeşini Neden öldor<ln? 
•meli bir lmtlhını t4bl toto· 

Jacıklar ve ıınıf lara ıyrılacık· 
lardar. lmllhında k11ınamıyan. 
ların yapı lılerlnde çalatmala. 
ranı mQıude edllmlyecektlr· 

Sinemalarda 
siğara içmek· 

Belediyenin eıkı tazyiki ne· 

tlceıl olarak İıoılr ılnemıla 
rında slğara lçllmealnlo ônftoe 

tımımen geçlhulotlr. Balk; bu. 
na ahımıt V1zt1e11edlr. Karoı· 
yıka'da bir alnemada ılğara içil. 
dlğl gôrftldCliGnden hem ıln.,. 
mı aahlbi, hem de içen ceza 
landarılmııhr. 

-------yftkıeldl ve kannlakta iri bir 
ııaldarmının parl•dığını gôrdam: 

- Ue gidi an11ının!. Gele· 
cegln Tarııa göreceğin de ... r 
kahpe gbar? Ve buna mGteı· 
kıb, bir ıahııın lıtftmGıden 
athy1rık paldır kGldftr merdi· 
veolere atıldı~1nı gôrdGk. Bu, 

ilk defa f Um seyreden bir 
koyla idi. FUmla çenllmeıl 
derhal dardorulmaıtu. Adam 
c•ğızı kapıdan ç01lrdller. Tek· 
lir geldi: 

·- Vıy ker1ıalar be! Bfttiln 
milleti çiğneyip geçeceklerdi! 

Ve artak kahkahalarımız 
göğe çıkıyordu ... 

Çimdik 

-----~-... ·~------
Değlrmeodere nıblyeılnln oturuyorlardı. Ve nk'a geceel 

Ahmet beyli koya yıklnlnde bir Oam1n'ın ına11 Ye kırdeıl Meb. 
yarak çadırında Yarak Maı· med çadırda baluumıyıp •Aılda 
tafa oglu Ü!mın'ın; klma ile idiler. Oımaa'ıo; Ellhea bet 
karııı Elif ve kendi kardetl çocuRa olmaı ve banlardıa 
Beklr'I ôldftrdGğftnCl lıııca biri ~lmlı idi. Bayatta bulanan 
yazmııtak. Bir aile faclaıı olın darı çocu~u klçtlk yaıtıdırlar. 
bu cinayetin tafıllAtı laııanı Ve ba çocuklar çadırın ikinci 
hayrete dGıGrecek mahiyettedir. kıtmındı aykudı balauayor· 
Cinayet oayıe olmuotur: lardı. 

Ahmet beyli kôyGne 45 da· Otman; an111aın yanını git· 
klka uzakta Beynımaa dağı 1Dek Gaere çadırdan çıkıp blnı 
eteglnde Tekeli aolreılodea yolıldıAı ıında ınmıın bir kart 
Moıtafa oğlu Oaman'ın çadara t6r0.I ile kartılatmıthr. K.ea· 

vardır. Üç direkli n iki dal· dJılnl kurtarmak l~n e>nd• bala 
reden ibaret olan bu çadır 

ılyıh kıld11n yıpalmıotır. 

Vak'a geceai çadır içinde 
ocakta f11la ateı yıkılmıı n 
herkeı uykuya dalmıttı. Oı. 
man'ıa lhtlJar anuı; çadın 
blraa a111kta buıu .. an •Aılda 
keçilerin yanında idi. A~lda 
anaaının yılnıa batına darmı. 

ınu muvafık balmıyın Oımao; 
gece yarmadan ıonra 1aıt bir· 
de yatağındıa kalkmıt ve ça· 

dırdın çıkarak ağalı doAru yl· 
rGme~e haılamıttır. Oıman'ın 

400 keçisi ile 5 koyunu nr· 
dır. Kendlıl 42 yıııadadır. 
Kar111 33 }'•tında Ellf ile kır· 
deıt 28 yaıında Bekir ~e otaı 
yaıında Mehmed de bu çadırda 

nan bir ataca tırmaıı• Otmaa; 
ıatq gGrGnce kartları• b~ık· 

larıaı bildtlf lçba cebl•de ba· 
lanu bir kata klbrld çakarm11 
Ye iç dGrı aanealnl yak1111tlır. 

Karılar ı&etl girince dağıl· 

mııl1rdır. 

Oem•a; •Aılı kadu ghmeAI 
tehlikeli bularak geri dGnmlı 

ve tekrar acele yOrtlyerek ça· 
dıra gelmlıtlr. ç.dar dıf'nda 

balundaAo 11rada içeriden de· 
rla nefee almalar duymuı te 

ne oldo~uoa merak, blr11 da 
ıGphe derek çıdırın kapııından 
içeri glrmlıtlr. Fakat ortalık 

zifiri brınbktı, h~blreey gô· 
rGnmlyordu. 

Bir Tavzih 
Oınm GrGnftmGzftn ıon dft· 

ıtık l lall kar1111nda gazetemlıln 

b1111ıiyeıle çalııt· ğı okoyucolı· 
rıa1111a hıtırındıdır. 

Bu yGıdea Yeni Aaıt ref I· 
klmtıle ınmıldı bir ınlııama· 
maabk bat glSltermlıtl. Mili! 
CkD•lere, kealf bir mlttıhıll 
kG&INlae tuUaka ola• ba lıln 

~ beyeeaala arımısda ıerı 
yıııımılar oldu. 

Yeni Aur; ~a mlcadelede 

blllmle beraberdi. Celil Bay1r 
nutkunun y11ılmuıadakl yan· 

lıılak, tere anlayı1l111 meydan 
verdiği için dahı yama11k 1•· 
11labllecek bir yazı, kalemimi•· 
den eert ve kmca ıekllde çıktı. 

O y11ıların gayeıl reflklmfal 
klçftltmek değil, milli Grtlnle· 
rlmlıl korumak kııkınçhğı ol· 
doğanda kJmaenla ılpheye 

hakkı yoktur. Eter bayle bir 
teltk~ uyındırmıpı ba mak· 
eatla yaıılmadıgıaı tanlb eder 
.e bu mea'elede ayal tesl m'ft 
dafaa eaen Yeni Aıır ref il imla 
için yeıalı oluak kullınılmıt 

olan aerı kelimelerin dogurdup 
ıee11lrO ıımlmlyetle isale et· 

mek laıerta. 

Kız Sevmek 
Kolları tutulan Arif 'i 
memesinden yaraladı. 

TAYYARE SiNEMASI 
3151 TELEFON 3151 

Oımın; beman ocağa yanı · 

ıarak kGllenmlt olan aıeol ka· 
rııtırmıı n h11ıl olın ıydıalik 

eayeıiode kendi yatıgıada }(ar111 

Elif in; kardeıl Be kirle yıtllk· 
larını görmGıtnr. Da çirkin 
manzara karıııında neye ol· 
radığını ı•tırın Oımıa, g~ıletl 

kararmıı bir bılde ocaktan bir 
tarafı kıımen yaomıo olan uıoa 
bir odun kanıyarak Gaerlerlne 
yGramGıUlr. Bu ıında lırdeıl 
Bekir; Oımanın kendilerine 
hacum enllf•I girince yaılıAın 
allına Hklamıı olduğa kama· 
ıını almıt ve Oımına 11ı•ır· 

maıtır. Oıman; dıbı çevik 
davnarak elindeki odunla Be· 

G11I balnrında bir kavga 
olmujtar. İamlr'll Mehmed ol· 
Ju Arif ile 811an oglu Cahld'ta 
bir kıaı ıevmek yaıanden ara· 
lın ıçıktı. Cahid; yanına aldıgı 
H11an n lbrahtm adında iki 
11.kadaıı ile Arlf'ln yoluna 
beklemlı Ye kavgaya tuıuomoı 
ıur. 811an ile lbrablm; Arlf'ln 
kollarını ıotmuılır ve Cahid 
belinde tıııdıgı bıçağı ıol me· 
meal allına eaplımııtır. A~ır 

yarala olan Arif derhal baııa 
neye kıldırılmıı, Cahid ile ar· 

kadıılın tatalmaıtat. 

Bugün eenenin en zarif, en faotu:i Fram•ızca eözlü ve 

earkıJı büyük komedisi 

Gece Bülbülü 
HENRY GARAT tarafından temeli edilen gençlik, 

zevk, nrı'e, aok, muelld ve bhkahı filmi 

Aynca: Mueiki üıtıtları eeriıinden Johınna Brahma'ın La·Bohem operasıodan bazı pa""ala ·1 h N' • • 
}<'OK ... .. • .,. n ı e meo ur ınn111 

S «1 urkçe ıl>du dünya bıberlem BEŞiKTAŞ ıakımının Atinıda yaptığı futbol maçı 

SEANS SAATLERİ: Der g6n 15, 
17, 19, 21.15. Cumartesi 13 15 tale• 
be aeınaı. Pıur 13 te llbe eeaaaı 

- Sonu 6 ıncı ıahif ede -

Belediye cezalandırdı 
Dan muhtelif yerlerde 1er· 

lere tftklrea 12 kiti bele41yece 

eezılaıadırıJmıttır. 

oo,ında.klerim .•. 

Sahnemiz 
İltınbal'dı, bir halk opereSI 

tetekk.Ol eımltıl. Gelen babcrı 
lr.re gOre, yeni ıeıekkOI, mqı 

nifak. olmıkt•, alikı gôrmtık• 
tıdlr. 

Muhakkak ki memlekette bir 
operet ihtiyaca Tardı, Tiyatro 
ile ıtnamacıhğı ve opereti yıq 
yana ycırdtmek, her 09 lıte 

yar1myamılık bir netice almıll 

demekti. Nitekim de öyle ol• 
moıta, ÇcınkO, ht'J olarak bir· 
ıey nraa, htır flç k11mın da, 
ayrı ayrı hoıuılyetlerl oldo&a 
n gerek Hn'atkArlarıad•, ge• 
rek tekalıyenlerlnde, rrjlsôr· 
lerlnde, çalıımı tıularındı ve 
ıılrealnde baıkahk balondoAu· 
dur. Bunun ıkılnl mildafaa 
eden iddiaları, balkın takdiri, 
zaman •e hldlıeler kendlllğln· 
den çürCltGp t11f iye elli.. 

• • • 
Şimdi bu opcrelte çahtmak 

lıere, Yunıaletın'dıa iki HD· 

atklr getlrUlyora101. Bunlardıu 
biri Zozo Oaboaa'ur " Cici her 
her,, filminde rol il vardı ve 
plyaeamızda iyi tutunmoıtu. 

Kendilerini davet eden op,.rel 
idareeldlr. Bu da gOııterf yor ki, 
operet kadroeo, bazı ıartlar ba
.lumından nok:eaudar ve blnı· 
enale1b1 yabancı artiatlerle tak· 
•iye edllmeıl aaruretl doğmaotur. 

• • • 
Bizde ıahne bayıtı, çetla bir 

mGcadeleden muaaf fer çıkmakla 
beraber, beuftz elemınlarıoı 

yaraıamımııtır. 

iyi, yftkaek bir artlıt olıbll· 
menin bahtiyarlığını, aacık 

kCUtlr ve Hn'atı yakeek mem· 
leketlerde gGrGyoroı. Bizde 
aan'atklrlarıa bir k11mı olgun 
ve ığır meziyetler ıaoımıkla 

beraber, diğer bir kıımı da 
adeta dnılrme uıalG ile ılın· 

mııtardır. Sahne artiıılnla, bir 
"lr, bir edip, bir muharrir, 
bir re11am kadar deterli ola.nail 
lbımdır. İyi bir aan'aı terbiye· 
ılae, iyi bir k61tftre •e kendi 

içinde ylkıek kabiliyet ve he· 
yecanlıra malik olmayın bir 

artlıt, ıuyı atılmıı bir ıaııa 

yaralllğı beı OD halkı gibi, hl· 
r11 eoura kollıl aralarında cın 

verir.. Edeblyatımııda, kaltOrtl· 
mGade, ıeknlAlml•de, artlıılk 
ve bedii 11n'al11rımııın bep· 
elade yeni elemanlar yaratmığı 
omhıırken, nhaemlsl de yeni· 
dea yaymqa ve eahae artlıt· 

lerl yeılıtlrme~e mecbaros. 
TGrklye, baglnkl zihniyeti 

ile, ıahne artl~ılne ea ylkıek 
payeyi ınkle nrecek derecede 
kadlrılnaıbr.. 1. Gıllb'ia jGbl· 
leal banan bir delilidir. Ottıı 

yıllık muharrirler, ı41rler, edip· 
ler, doktorlar ba Hıdetl tıt. 

madıkları halde 1. Gıllb, ba· 
tına ıan'atın tacını glymlıtlr •e 
memlekeda bataa mıtbaata, 

b611a ıan'at ıe.erlerl ona al· 
katlamıflardır. 

Demek lıtlyoram ki, arıllte 

bu kadar yer n kıymet veril · 
dikten ıoura, bug6niln tekl 
malcıae göre aın'atkAr yetlıılr· 

mek le artık bir aaruretalr. Tl 
yatromozua, operetlml•la kad· 
roıu tam değil, bıtti ihtiyat 

aaıarlırlle blılm ve bizden ol· 
malıdır. 

Orlıan Rahmi Gökçe 

OtobOs biletci leri 
OıobClalerde çalıııa blleıcl 

ve koıorollerla yekneeak elblte 
geymelerl için bel"dlyece Ye· 

rllen ırıahlet 15 Şubata kadar 
aaablmıttır. Ba tarihten eonra 
yeknetak elblaeıl olmıyıalar 

otobltlerde çabpm17ıcıklardır. 
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- NAPOLEON ve KLEOPATRA 

Gftıel Bellllot: 
- Generallm!. 
Dedi. Gene; n gftıel 

pıa makeadı bu harpte 
••nın kabramanlıCını dı 

•Grmek idi. 
Napolyon; 

kadı · 

koca· 
ileri 

- Sisi tanıyorum. Slı mft· 
lhlm Fore'nlo ıevceıl, yani 
Fanfan Belleroz de&ll mlılnlı? 

Dedi. 
- Evet generalim. 
- Ne lıtlyoreunua, tlhılye 

Fanfan? 
- Sise teıekkar ederim de· 

mek, hem de heplmlı namını 

ıetekkftr etmek lıtlyoram. 

.. Sonra da d istemek ... 
"Fakat ılsden değU genera· 

Hm.. Çtlnktl ılı beni enelden 
afetmlıtlofz. Mobarlp kadınla· 

rınııdın af istiyorum. 
- Arkadaılarınıza ne yıp · 

tanıı? 

- Bıtırlımı yor maıanoz ıe· 
nerallm?. 

- Hayır!. 

- Ba kıd1nların me•cadl· 
yetini else bildiren benim!. 

1180 nılyettrn o kadar hld· 
detlenmlıtlnlı ki, hepimizi birer 
çanla bağlatarak denize attıra · 

ca&ınııı da ıöylemlı ldlnlı. 

Yehud da ıeklı gftnlftk yiye· 
cekle bir ıal ftıerlnde bizi 
denlıler ortaıanda kaderin zo· 
haratıoa terkedecektlnlı!. 

- Doğru .. Fakat ha bayan· 
ler o kadar zarif ve gGı"lller kl 
ılıl bu haıuıta çok.tan afetmlı 
oldaklarıaa eminim. Bandın 

batka1 bu gGıel bayanlar ılse 
mioneuardırlar. Çilnktı dnı· 

nııı o kadar gazel mCldafaa 
etllnlı n o kadar gtızel kHın· 

dınıı ki, ayal mftdafaa uye· 
ılnde ba bayanlar da kartal· 
moılardır ..• Benden gerek kea· 
dlnlı n gerek onlar için ıf 

lıtecllnlı.. Halbuki benim ol· 
yetim hiç te af değildi. Ba 
ıf fı, benden ılı alablldlnlı! 

OUmp, yaralı kolona diğer 

ellle 11ktağı halde: 
- Şa halde generalim, ılae 

letekktır ederken Fanfan'a dı 
tetekkar mecburlyetlndeyts. 

Erk&oı harbiye relıl general 
Bertlye'nln ıeeelll Hlltaaı olan 
ba kadın ırkada,larını birer 
defa baktıktan aonrı ıöıftne 

dnam etti: 

için ılıden, harbe dnım ıt· 

mek, hem bir kadın olara\ 
de~ll fıkıt 11ker olarak .. .,.m 
etmek mtı11ade1lal lıtlyoram. 

Dedi. 
Nıpolyon, gbel Ollmp'la bu 

rlcaııoı redettl; 
- Olımaı! ÇOnk4 ordumun 

bandın ıonra ılyuetl olmınısı 

iıtlyoram. 

Dedi n erklaı harbiye rel· 
ılne sarlf bir bıkıtla hakli Ye 

ıöıGae detam ettls 
- Sise gelecek bir fel&ke 

tin ne netlef ler nreeeğlnl de 
biliyorum; deAll mi Bertlye? 

Dedi. 
Nıprlyon'dan gGrdtıklerl bu 

kadat haımlyet n tneccfth 
kartı11nda gOael Bellllot; 

- Aldığımıı habere göre 
Kıhlre'ye girmek haurı.gında· 

11011! 

Dedi. 
- Yarından aonn .. Ümidim 

böyle! 
- Pekal&!.. Bizim de elıla 

arkanıı 11ra, uker elbllelerlmlı 
ile Kıhlre'ye glrmemlse m6u· 
ade bayaranoıI 

- Pek&ll.. Benim arkamda 
ılı de mevki alacakıınıs. Fakat 
bandın aonra hemen kadın 

olacaklınıı! 

- Bat Clat6ne genttnllm. 
- Tahmin ettiğime göre 

yınınııda k&f 1 derecede kadın 
elbleenlı yoktar. Slıl mClallmau 
kadını kıyafetinde gôrmek lı· 

mem .. Bana Parla tu'faled ile 
çıkacakenuı! 

Margarlt Polen hemen ıôıe 

ahld•; 
- Encllte bayarmayılll8, ge· 

nerallm.. Glsel olmak için 
iham olaa herteft benl»erlmJz. 
de getirdik. ~ 

- PekAIA.. Berdye, aen M· 
nim ba gtlsel muhailplerlme 
neHretle dnam et.. Y alnı• 
bayan Fare, barlotlr. Çllllkl 
mftlhlm Fare bu Hstfeyl mi· 
kemmel ıarette yapmaktadır. 

1 

Napolyon ellle mabadpled 
ıel&mhyank: 

- Bouolr bealm gtısel 

amaıonlarım. 

Dedi. 
Kadın ukerler, hAlA uker 

elblıeıl albada oldaklanaı 

anattalar, tık, urlf, kınak 

bir rneranıla çıklılar, n ... 
o kad.ar daha ~bel, daha culb 
görtıodtıler. 

Kadın aıkerler, Nıpolyon'an 

yan•ndan çıkınca, generalin 
meslyet n dehuıadan bahaet· 
meıe batladılar. 

İllf rln dö Morıaıl: Fransa'da 

- Genenllm, biıe kartı 

göıterdiAfnlz af ve ıenccfth 

dolayıllJe hepimiz de hayatlı· 

nmıııa ıonona kadar ılıe 

baAlanmıt balanayoruı. Eğer 

kolama keımek lcııp ederee 
kalan tek kolumla da ılae hlı · 

mele dnım edeceğim. Baaan - Bu adam, .. yanı 
rettir. 

bay· hukuk talebesi 
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İda dö Sen Elen: 
- Ne derin gGrOtll kaman· 

dan! 
Bermını dô Fôrlag: 
- Rakibi ıeneral Mau'ya 

çok Clatllll!. 
DaaıGs Atamıla: 

- Enaında ne 
ahenk •ar! 

Ollmp te: 

gtlsel bir 

- Generalin ben ba kadar 
gazel oldaAana hiç 1anmıyor· 

dam. 
Diyorken, gtlsel . Bellllot ta, 

gCllClmaemekle olmaını nımen 
gôslerlnden atetler aaçank: 

- Bana geUace... Bea bili· 
yordam. 

Diye mırıldaada. 
-Denmı nı-

derslerine devamda 
Parla, 29 (Radyo) - Parlı· 

teki K.artlye Latala, bug6n 
her ıamankl . maaıaraaını ırae · 

di7orda. Hukuk fak6lted blaa· 
11nda alınan bau ıedblrler mCla· 
tema, hiçbir fnkıl&dellk yok· 
to. Talebe montaumaa dert
lere dnam etmege batlımıfbr. 
Yeni kftltClr bakanı bagllıı ha· 
kok fakftlıeıladen H talebeden 
birer heyet kabul ederek ken· 
dllerlle gOrtltmtlttGr. 

Bir alam 
LGklenborg 29 (Radyo) -

LOkeenbarg bGylk Dlt~ıl Vlk. 
torya ile evlenen Dak Alek· 
1aadr 35 yatında olduğa halde 
tefat etmltdr. 

ltal yan kaynaklarına göre: 

Ras Desta Ordusu ile ltaly:ın'ları• 
Müsademeleri Devamdadır .. 

ltalyan Kuvvetleri ilerliyorlar. M°:kalle'ye olan taarruz posk~ 
mflşUlr. Habeşler Karargahı Dessie'den Adis-Ababa'ya Kaldır•~ 

VartoH, 29 (Radyo) - Ga Şimdiye kadar muharebe etml· torya n Arnnotlak • 
set• Polıka Aımıra'dakl mo yen bu kol ltılyın sağ cenı · terleri boraya gelmlıle~ 
hablrlnden aldığı ıo haberi hını himaye etmektedir. temlllterler, Mareıal t/ 
neıretmlıtlrı M11ana 29 ( Ra.dyo ) - ile koooımık Ozere &l• 

Hıbet ordoeonon Makalle FranH,japonya, Almanya, Avae · gideceklerdir. __.,/ 

Gıerlne yapta~ı eon taarruz, ce 
nopta Raı Deeta'nın mığlobl 

yeti ftıerlne meıbobıne bir ta· 
ırroıdan bııka blroey değildir. 

Mareııl Bedogllo: ba t11rro · 
ıo netice .ermeden paekftrt· 
111G1tClr. 
ilticalar: 

Roma, 29 (Radyo) - Ha bet 
rOeıaıınıo ve Boramo'haların 

İtalyın'lara Utlcaları devam et· 
mektedlr. Maruf Boramo rfteea· 
ıından V ırof Odl de banlar 
araaında bolonmıktıd•r. 

Karargah Adis · Ababa'ya 
Kaldınlıyormuş 

Roma, ~9 (Radyo) - Adlı· 
Abıba'da bulunan mobtelff g• · 
sete moh•blrlerlne göre, gene· 
Graçyanl konetlerlnln taarro· 
ıonan ıaretl lnkltafı endl1e 
ayınd1rmıktadır. 

Necaıl, karargah umumiyi 
deule'den Adlı • Ahaba'yı nak· 
Jetmeğe karar vermletfr. 

Negelll 29 (A.A) - Royter 
ajanıının mqhıblrl blldlrlyor: 

İlerlemelerine denm eden 
balyan kollarlyle Raı Deeta 
ordaıanon muhtelif mftfrezelerl 
ar111nda muharebeler de'8m 
etmektedir. Bu mtıfrezelerden 

bir kaçı ıa lhtlyıçlınaı gider· 
mek için nevmit bir ıekllde 

Daaıparma nehrine yetlımeğe 

çabtıyorlar. 

General Agoaıl'aln kaman· 
daıındı İtalyan ıol cenahını 
teıkil eden kol 550 ölft veren 
Babet'lerle iki muharebeden 
ıonn Dıuıpırma nehri berine 
n Dolo'ya 230 kilometre me· 
1afıde bulanan Malkamarnl'ye 
•armıttar. 

Ru Deata'aıa eon harekAttı 
muharip kanetlerlnln yauıını 
kaybettiği tahmin edilmektedir. 
Deıta ordaıo baklyetlala da. 
romu tehlikelidir. Ztn bu ba· 
kiye yiyecek n lçecebls bir 
halde tlmale doğra çabbklar 
loerlılae dağllmıttır. 

Motörltı kola taldbeden pi· 
yıde Babeı f lnrllerlnl çnlr· 
mekle metgaldcır. 

Ü9Clnc6 bir lıalyan kola 
Geatra nehrini takibetmektecllr. 

Toccar Elin-, 
deki Yapağılar 

Şehrlmlıdekl bası t6ccarlar; 
dcaret oduına mftncaatlı elle· 
rinde kllUyetll miktardı yapağı 
bulanda10au •e m•hreç bula· 
madaklanndan ihraç edemecllk · 
lerlDI bllcllrmltler n mahreo 
temlnlal lıtemlflerdlr. 

Oda; yapmğı mHalml da yak· 
latmat oldaınadaa eldeki yapa· 
&ıların ihraca için mıhreo an· 
••la batlamıttır. Ekonomi 
babablı ba"ldae haberdar 

; 

edil mittir. 

Oda meclisi toplanıyor 
Ticaret odaaı mecllıl yarın 

aaat 15 te ıoplanacak n borsa 
btıdceıl Gzerlnde gGrfteecektlr. 
Yılbk latlbıp ta bu toplantıda 

19pıa..ktır. 

M. Boralı, Amerika'ııtl 
Bitaraflığını istiyor! 

ve 1914 Harhind;n Doğan Zar11tll 
ile iddiasını Teyid Ediyor• , 

Vaılngto~ 29 (Radyo) - Ayandan Borıh hırlct ıly, 
rlne bir notok lradetmlt ve: / 

- Birletlk Amerlkı'nlD yapılacak Relılcamhor lntlb•~ 
deleelnde harici ılyaeet ile bitaraf lığının eıaı olm11ı iti• 

11 Amerlka, Anopa ihtl1Ulat1ndan dalma harlo kılmıl~~ 
Demlt ve 1914 bGy4k harbine Amerlka'nın lttlrıklJI'"" 

elim neticeler nrdlğlnl misal olarak göıtermlttlr. ti-. 
Amerlka'b Zenciler tarafından Bıroh aleyhine bir •-J 

yapılmıt n Zencilerin ba hareketi ıabıta tarafından clotr' 
moıtur. 

••• 
(Ren) Mes' elesi HakkıJJ 

ltalya'nın Cevabı .. 
Pariı 29 (Radyo) - M. Laval hııvekiletten çekilmedeO ,.

manyanın lokarno aodlaımaaıoı bozarak Ren'in askerlikten ıecıi! 
mit mıntakasıoı iıgal eylediği takdirde İlalya'nın takib edeC"" 
hareketi ıormuıtu. Roma'dan bo hususta cevab gelmiıtir. ~ 

İtalya hükdmeti cevabında; Almanya'nın böyle biraeye 1 r;I,. 
takdirinde Fransa ile berıber hareket edeceğini, Habeı harbın• 1 
ihtiy•c• tekabdl edecek asker verebileeeğini bildirmiı, ancak p.ı' 
bsı çekmek ihtimali olduğunu il&ve eylemiştir. . 

İtalya'nın bo cevabı Britaoya'da iyi bir intiba hAııl etmitpt• 

Alma oya' d~· Müstemle~ 
işi, Günün Davasıdıt 

Berlln 29 (Radyo) - Alman ılyaıet hnaıı, Alman 111~ 
kelerlnln ladeıi meı'eleılle fazla metbu bulunmaktadır. J.lfll'J 
için bagftn en mtıhlm mea'ele mtııtemlek&t dnaııdar. fJGIJf/I ~ 
mart ortalırmdı, Bltler'tn relıklra gelmeli 11ruında fW 

tekilde bir geneloy yıpılıcakt11. I 
Bu geneloyda Alman mllletlnla mtıetemlekeye lhtlJ..,. 

olmadığı hakkındı fikri arıttmlacakt1r. ,;I 
Almanyı'yı bagftn idare edenler, bu geneloyan aed 

göre cihana mftıtemleke daHıını arzedeceklerdlr. 

••• 
Kurşunl11 11-' lspanya'da 

Saylav seçimi 
mflcadelesi haşladı .. 

Madrld, 29 (Radyo) - le· 
panya ıaylu ıeçlml mflcadeleıl 
bıtlamıttır. Partiler, kendile· 
rint propaganda etmekte n 

muhtelif yerlerde ıöylevler ve· 
rllmektedlr. 

Mıdrld 29 (Radyo) - Çiftçi 
pırdıl lideri M. Martlyez Dö 
Vel11ko, g11etelere verdiği bir 
beyanattı fırk11ının sağ eenıh 
partlıl ile teerlkl meeal edece· 
Alnl H gelecek lntlhabıtta btr. 
ilkte çabpca~ını ıöylemlttlr. 

GOmrllk 
hammalları tarife
sinde tenzilat lazım 

Gamrftk hammılları tarife· 
11lnl teeblt ile metgol olan 
komlıyon dan de Ticaret oda· 
ıındı toplanmıttll. Haber aldı· 

~ımıza göre; komlıyon gtımrftk 
bammalları tarlfeılnde e111b 
tenzll&t yıpacııktır. Çtınkil tim· 
diki tarife 90k yClbekdr. 

Asarıatikadan 
olduğu anlaşıldı. / 

Kotadaıında beledlyeG' ~ 
brılarak yerinde bir p.t' _./, 
tmlmaaı dGıOnCllen (IC ' 
hını) ın &11rııtlkadın ol~ 
madığı tetkik edilme~ 
Ylllyet Aear1atikı ko " 
Kuead11ı'na gltmlıti. 1~ 
tetkikata ald rapor f ~ 
verllmlttlr. Ba rapatl so0 
kartanlu hını bundaO ~ 
Gnce birinci Ahmet ı• ~ 
yapbrılmıı bir e1erdlr· .. ~ 
derya ve o samanın ~· 
olan damal K.olkıran, o•~ 
ökb Mehmet pap a-:;ı 
yaptmlmıt olup haeot11 ~ 
çftk bir kale tekUnde ~ 
maıı •e icabında harice tıl':/ 
kendini mGdafaa ede 
tertibatı balı olmaaıdıf• ~ 

Raporda Kortunla ~ 
Asarıatlkadan oldağd 

mektedlr. Binaenaleyh IC 
beledlyeel yıktmp yertoclf 

yıptııamıyuaktır. 



•1.,,,e,~~~::!!::,,!:11,11111"' 1 1 • i i i L : ı . .,. 1 111111 UID K iZi L SU L l' A N ............................... ıııııııımınınıııwıııııınaaıııııııııımııa1A1111Aaınımımı ımırıAıııaııınıııııııınııııııııııııııııııııııııııı.ıııııııııııııııııııı.ı11111ııııııııııı.ıı.ı.ı •• 1 ..... ı.ı ............. ı.ıııııııııııııııııı aıııiil 
2!._I ( Memleket Haberleri ) Romanya'da neler oluyor? 

ABDCLHAM·o ~~~~'! o 
Cenup J1ududun1uzdn Anadolu 

HÇ=u:=;~ayı Gaziaı.teb'e Bir Bakış. 
Mlneeelmbıııaın clavet ~dil lerlnl ayni keramet addedenler --------

Şekildeo Şekle Gireo 
Korkunç Bir Cinayet! 

nıeel, henaman tçtn Abdalhı d Anteh, geniş bir endilstri kura1wıdır, 2500 tez· ~~~~---~---~~~~~~-

l~ı f'l &araydı ne olub bheree 111• e; 
ID u n, kendlelnce m6hl bl "h d.. b• d ) lıAdıae ile kir 

1 
d m r eaA• ııca~ıoa 1Jeyb efendiye ha ga ta ort ıo vatan aş ça ışıyor. 

8 ir köpe~in marifeti · 6 erkek cesedi • Bir 

1' •ıın19ı emekti! her verirlerdi .. 
Abd6lbımld'ln mluecclmbı k Şeyh Efendi de bu eayede 

t11ı lmdl?. Diye dltlnQyoreı kolıayrı keramet Htar ve ... Ba 

kadının yalanları • Asıl cani. kadın, zevkini 
yapıyor, sonra erkekleri öldnrnyormuş! 

nız ılse acmı! AbdcUbamtd'lo d G mi ile Hraydakllerl ~albl bil 
m necclmbıtıaı, ıkal boe1&1, reh · 
beri Ebalbld11 ldl! mek blleıtle hayreti, r içinde 

bırakırdı. 

Ta E:QlbGcla ismini bllmlyen bir Bamld, şryh EbDlhllda'yı 
~ ' hemen hemen yoktur. huzuruna davet etmezden evel 

0 Ebtılbtıda Efendi, kudd earıydao birkaç klal o gilolerlo 
•eyı Dlrzller diyarından kal· hldleelerlnl ıeybe bildlrlrdl 
kıb, lıtınbul'a gelmij bir eer Şeyh Efeodl, muıadı veçblle 
ıerl idi! bol ve uzun kollu, ozon etekli 

Sarıya lnthıbı aklını bile cftbbeeloi glyrnlş, ba1Jaodı mı 

'ellrmlyen bu ıftf U, bu abltk hud kirli ve kocaman urığı 
:• .,•e çok cahil boca, inan. oldoğu halde ve koltuğu ahında 

al da geçlnf'hllmek için bir bQyQk boy bir kuı'an bulun 

1btlddet bllyaccıtak, aflrDkçtı mak 1Jartlle, ağır adımlarla Ha 

Macar gHe ~ 
teleıl, Roman 
ya'da vokubul 
ıouo fefk.IAde 
bir cloayr tteo 
eQtunlar rlolu ııu 

y11ıl.rla b•h 
eeımektedfr. 

Öyle bir hA 

dlıe ld "0,:a. 
Roe .. nln .. Ka 

ra kedi" lılmll 
eserinden daha 
korkunç ve el· 

rarengla! 
Bldlaenln ta 

lak Y•pmıı, buna r1ğmen ıefı: nıld'ln huzuruna girdi. 
letten kortulamımıth. Uiulen etek öpm.,k ietedl, ve 

Bir tP.zguhın boyacıları .. 

Fakat... Bir teıadaf, lnaanlar her defHında oldu~u gibi Ha· Gaziantep (Boıuıl mabıhl bereketlidir. İillbealltın geçen rlbl blrH el 

lıerlne Allahın en barak be· IQld hemen yerinden kalk11, rlmlzden) - Anttb, pamuklu, yıll1rdan bhbç rnlıll fHlı olı· kidir: 

l!ea olan bu herif ı aaraya dı kadei çlogenealnl ıağ tarafına ipekli alıca, kilim, mazman, cıAı tClpheelzdlr. ılıhıulCln bol· Bundan le· 

IDaeallat etmlıtl! oturttu· deri Ye kaııketçlllk gibi doku· loğo dolıyıelle bu yıl lzmlr'den kls, dokuz ay 

Çok klmıeler, hakııa olma Şeyh geldlil zamanlar hemen mı, ıabuncoluk, tab•khk ve seytlnyı~ı celbedllmlyecektlr. enel, Goıka lımlnde ltc;I bir 
adamla karm lıayya'da bir eve 

yerleımltlerdlr. Bu kira ve 
koca ealdn, çabıkao n munis 
lıttanludı; biç klmeeye ztrar· 

yarık: iddia tderler ki, Oı1manlı halnı olurdu. Hizmet •Aaları kolonyacılık gibi klmyı, pek· Balureılığımız için bir fıb 

•mpır1torloıunun Hamid aama veaalre hep dııarı çıkarlardı. mezclllk, hl'ılHcılık, zeytin rikl açılmıı olduıo gibi derUer 

llına dGten tarihinin bukadar BugCln de ayni oldu. yığcılak ve tatlıcıhk gibi t1rım Clıerlndeld iıtlbllk Yerıtıl de 

perltan Ye berbıd olmuına Şeyh mGıemadiyen blrıeyler aal, marangozluk:, mobilyacılık, blkmııtır. 

EbtılhCld•, Arab luet, Necib okomıkıa, bası da etrafa afle 
•pancıhk, torna~ılık, nalıncı . --------=============----- --

Maraş'ta Bayındırlık Melbame gibi diyarı DGrClıCln mekte, buı derin göğGı geçir 
ıoyıozları eebeb olmuttorl mekte 'fe klh: 

Arab lıset, lııeı Dola zeki - Uhraç ya lbll11! 
bir adamdı; fakat bCltCln dll Bası da: 
tClnce Te kaygnın ıervetlnl ar· - Allıh. .. BDyDkelln! 
tırmık idi. Boodan eonra da Demekte idi. 
ahl&kııılağı pek marufta. Bıalvet tamam olduktan aon· 

Necib Melhame Te kardeşleri ra, Bımid: 
de böyle, fazla olarak da Arıtb - Ef«-ndlmlz hnretl .. rlol ra 
katoltklerlnden idiler. bıteız ettim. Kuıorumun affını 

EbalbGda lıe, ablllmı rica ederim. Bogftn de çok 
cahil, en eıki kalalı, mDetrkr:: mGıkOl bir bldlıe ile karoılıı 
bir cinci idi. AbdCllhımld'ln de tam. Bunu halledecek yalnız 
en nafiz ıdımı bu menfur he kerametmaab efendimizdir. 
rlfrl. D~dl. 

lak n k~riıkçalak: glbJ tıhta, 
bakırcılık, demircilik, dôkme· 
ellik, kuyumculuk Ye teneke . 

clllk gi bl maden, el itleri Ye 
kılieeclllk gibi mob·e\lf ıanat 
larlyle eııkl ve baycık endaatrl 
kunğıdar. 

Bunlar lçerlılode memıllkl ecnebi 

yeye ve Anıdoluya ihraç edllenled 
baştı her Ç f"Şh dokumı olmak 

ilzere &1buu, bakır ve deridir. 
DıAetlerl mabılll ihtlya ~lırı 
tatmin edecek ninb-ne imal 
edildiği için dıearıya gôrı de 
rlJmez. 

EbGlhftdı, padleabın bu gibi Ebtıl bftda Tabii lçlnde"O gft üokumaeılık vael •e mQblm 
d l ı k b' • net erine her Vlklt dört gôıle ere : .r ıao at şubesidir. Balen iki 

muntazırdı; dnetlerln arası - Nefal neflı hamıyunu bin henüz tezglb faaliyette 
a11r11, kodd çlngeneıl gözden nozu bu devlet TC Qmmet me olup bunların yıllık letlhsallt• 

dGıtağane hGkmeder Ye çok nafii için mQdafHya mecburi. bin beşyllz tondur. 1913 de 

bClyClk H1pl1r, endlteler içinde yetimiz derUrdır. Eodlıeyl mu tezg&h ıayısı beo blol geçm't 
kalırdı. Davetlerin ııklaıma11 clb ahual ac~b benim Alemi iken omomi h~rb dolayııılle bu 
hem bocayı bo endlıe Te aup manada gGrdb bildiğim tefler miktar tedrici ııarette dGımtıı 
lardan kurtarır, hem de... Bol. midir?.. Ye 930 da bine kadar lnmlıı 
bol bıbtiı almuını maclb olur· - Sonu var - ken hllkt\metlmlsce ahnın tad 

do ki bllhuııa bu nokta ODOD 1 Borsada l birler eayeılnde gene yClkeel 
için pek mlhlmdl. miıtlr. Dnrı bin Anteplinin 

ÇGnkCl bGtClo mncodlyetlnl --~-----------J çahtmakt~ olduğu bo tezgAh· 
dQoyılık toplamaıı haaretmlttl. o~am saıııları: )aran çak:ardııı mal Te bllh••• 

EbCllhClda, ancak bir Nflyda Ç. Alıcı K.. s. K.. S. alacalar, hemao bClt6n Ana· 
blımet için yıratılmıı, zekAvetl 34 S. SClleyma. 13 25 13 75 dola'da bGy6k ralbet gGrClr. 

Y•lnız aaraylarda eemere •ere Zahire satı~ları: 933 yılında blr milyon 975 
bilen bir adamdı. Bunan için Ç. Clnıi K. S. bin kilo dokuma lıtlhıal edllmlı 
ıaray içinde kendine mahsoı 254 Batday 7 75 K. S. ve bu mlktann bir milyon 
bl L 8 650 bin klloıo ihraç edllereL 

rço .. THflelerl nrdı bo adam 100 M. dan 5 50 5 50 .. 
Allaha en yıkın bir teyh olda: 6 Araka 8 8 m mlekete iki milyon aluyClz 
a .. 

0 
ı ..ı1 M bin lira glrmlttlr. Rakamların 

eu D Saraya Dındırmıttı. Sara. ._ erclmek 13 50 13 50 
yın bo hikad Ye emniyeti onun 100 A. darı ' 50 4 50 lfadeıılnden de ınlaıılaca~ı Qsere 
lılnl çok kolıylaıtırıyordo. 7114 P. çekirdek 2 75 mfthlm bir endGıtrl tobeel olan 
K a•- 2 75 dokumacıhkta ba.zı menfaıtpe· 

en .. ıne haf iyelik edenlere: 1 p 1 iyasa vaziyeti 1 .reıt er tarafından hile yapılmak 
- Allah Gmra ıabınelerlnl lıtenmlt lıe de Odaca banan 

mlbdad buyureon, amin, Bihlr DClo Bonada umumiyet ibre G n. 1 Dune geç lml1Jtlr. Dokumacı· 
IDetCllmClreelln! Balen tahtı Oı · dorgoa bir nılyet Tardı. hğın bir ıobeııl olan Anteb ki· 

•l'de callı bulanan ikinci Ab K b• ilminden de her yıl ytız altmı• 
dGlb11ntd haD hısretlerl bo am 1yo v d ton mımol&t elde edllerek doğu 

e'1et 'fe lmmet için cenabı Alim. Mark Ahı Satıı Anadolu, lınanbol ve lzmlr'e 
kadir mutlakın bir lltf6 •U· Ieterlln 60,lf> öU,tiı gGnderlllr. 
ytHılldlr Bu eebeple Hhfaha· 620,50 623 
Del 1 Fr. Frangı 8,28 8,30 

er De zerrece keder Ye beter Dolar 80,40 80 
gelmemeıl lbımdar. Sanyda Belga 21,15 21,30 
elan Yt bitenleri bir de bana ltılyan lireti 10,03 10,05 

~abunlarımız da çok mergob 
Ye h&llıtlr. Son Clç yıldar ban· 
tarın kurak ghmeıl yClzClnden 
ahnamıyan mahsul boıene çok 

hı~r Termellılnlz ki ben de lnlçre frangı 40,75 41 
Pldltab efendlmlsla kemter bir Florin 85,15 85,37 K dO ' 
lı: ı K. Çekoılonk 5,24 5,27 U S le 

Q a ııfatlle ruhani cepheden A lcab Taıtor. ŞIUnl 23,37 23.87 K • 
b eden tedbirleri lulhas ede· omQ ti lle1ım, ba ıuretıe padlııh 1 Nôheiçi Eczaneler 1 nıs er 
:fencllaılsla rahat te hasara B Londra 29 (Radyo) - K.o· 
utlmaJo 

1 
u •ktam K.emerallıada Hl· da .. 'ıen bildiriliyor: 

11 uını temin etmlt ola· ili G•--ı bd 1••. Derdi! ' - 1a • Altıotq, tilki· K.udGı sahıtuı bagiln, gizli 
E~1Ua141a .Wllala ha IÔI· ilkte F•lk n F.trefpatada Et· bir içtima yapan komQalıtlerl 

relpaea ecuaelerl açıkbr. yakalamatbr. 

Burası Bir Kahramaıılık Yatağıdır, 
Yakında Şimendifere Kavuşacaktır. 

• 

' 

Maraş'ıan bir giJrQnuı .. 

Mır1t (özel) - Erginlik •· puar yeri kurmuı, c rt11ında 
vaıında pek harab dClteD gClul tehltler &)ideal olaa aırf bir 
Maraf, bClyGk adımlarla terakki mesrhk yapmıf, plı dere •o 
ve lnkloaf eylemektedir. Şeb yona GrtmClt, modern bir ga · 
rln bıyındırlıtm111, kGltftr •e •lao yıpıırmıt n el, aebse 
11ğlık durumlarının intizamı •e hallle elektrik ıe .... ııaı Şahat 
yolların dazelmeel loln çok zarfmda bitirmek Osere çaht· 

gayret ııadolonmuı n olan· •akta balaama11ar. 
maktadır. Murlf ltl"rt de llerldlr. Orta 

Maraş, ea bClyClk allkalara mek:l"P blnuı çok mont11am· 
lAyık bbramlD bir ntan par dır. K.ClltClr dlrekt6rCl ilk okol-

çaaıdır. Onun lsıtklAl barbın•a lara fasla Gnem Yermekte Ye 
gôsterdlğl yararlık benCl• dGnya ilbay, köy ok.otlarının çoğıl · 
oeblrlerlndea biç blrlıl tarafın · maaı için fHla emek 11rfetmek· 

tedlr. dan göııterllememlttlr. Maraı, 

tek mant11am askere ıablb ol 
madan, topıoı, ıClfenblı n 
yalo'.S hClyClk bir inanla lam 
ylrmlblr gtın geceli gDndftslll 
döğGımllı ve hariçteki munıa. 

llm Ft1nııız koneılerlnden 

bııka dıhllen de Ermenl'ler 
tarafından aarılmıt oldato hal 
de gallb gelmlıtlr. Maraı, An· 
lep' ten de aıtGn .e bir çokla 
rımızca daha meçhul kahra 

manlıklar yaratm•ttar. 
Meraı'ın tabii mınzaruı çok 

lıottur. Sıyıeız yayla Te meıılre 

yerleri vardır. Ormanları kellf 
Te zengindir. Yakın TllAyetlere 
kereste ıed:lyatı yapllır. 

Belediye, ıon samanlarda ol· 
dukca çalıtmııtır. Fenni •e 
dClsgQn bir mesbaba vClcade 

getlrmlı, yollua parke dCltemlt' 
gtlzel bir çocak bahçnl teelı 

etmlı, semini parke dotell bir 

Sıhhat itleri de dClıgtlndftr. 

Haıt1nemls ballkl bir 11~hk 
yarduc1ar, lslytı ınllkemmeldlr. 
Nafıa mCldlrllğl oabemaktıdır. 

Ancak lklıeadl yGnden alın · 

maıı gerekli bazı tedbirler Tar· 
dır. Dokamacılak n çeltlkclllk: 
e3nme ıebllkelul 'eçlrmektedlr. 
ÇOnkl himıyeatsdlr. Mıraı, 

yılda dört •ey• belJ milyon kilo 
çeltik iıtlhııal eden sengin bir 
bir pirin~ mıntakaııdır. 

ŞimendlferılılUUa de bClyClk 
tealrl g6rllmekıe lıe de l\oCl 
mClsdekl yıl Elo~la ietaıyonon· 

dan Maraı'• bir kol autılıcığı 
haberi halkı ıHlndlrmlotlr. 

Grev 
Mekllko, 29 ( Radyo ) 

Petrol aabuıadakl leçllerln illa 
etmlı oldakluı grn hitama 
ermlıtlr. Patronlar amelenin 

metallbabnı kabul etmiıtir. 

Madam Goska 
tarı yok ve ayııi umanda ken• 
di hallerlocfl çok bahtiyar 

idiler. 
Bir gftn bıyan Gosk11'ya 

komıuea bir kadın kaçak n 
k:öpf'ğl ile ml11flr gelmle; iki 
kadın tondan bandın konu· 
tarken köpek odanın bir kG· 
tcılnde taban tıhıaeını ıyakla· 

rlle bıımağı batlımıtt • 
Do hareketten birkaç defa 

menedllmeelae nğmen köpek 
tıbtıları tarnaklarile k11zımıkta 
devam etmlt ve ıyol ztmındı 

da acı ac& ulumaA• ba1Jlam11~tır. 
iki kadın merakla köp,.gtn 

k z ı dı ğı yeri teıklk edine«-, 
taban ıabııısınıo bir mOddrt 
evvrl ~ökiUerdı: J l nlden çhl 

l eodlğlal fark etml1Jl .. r •e bııyan 
Goi~ a nziyctteo kocıı ıaı ha 
budar eıwlı,tlr. 

Kor.1&1 her bıogl bir ibılmale 

binaen f O!ise de haber •ermft 
ve polis eve gd. rck tahtayı 

ıökmOı ve odanan Rltaudıkl 

mığarada tetkikat yıptarmttltr. 
Bu tetklklu netlceılnde oda· 

oın altıııdın tım ıltı erkek 

ceı1tdl çıbrılmııtar. 

Da ceaedlerin hepııf aln de 

yClzlerl Ye bıtl1rı klsma ile 

parçalınmıt idi. 
Tablbfadlt, ceaedlnla epeyce 

usan bir uman enet Gldlrll· 
mDı olduklarını ıöylemlt n 
bu ıebeble Goeka llleılnln hu 
ceıedlerle bir alAka11 ohnıdıtı 
anlıtılmıı, f•kal kendllerlndea 
enel Bade Çaçolk lımlnde bir 
eabıkalının Elenl lemindeki 

metreılle bfrlikte bu evde otur· 

maı oİda~o teablt edllmlttlr. 
Zabıtı, Elenl'yl bulmot Te 

ııkı bir lıtlotaktaa ıteçlrmlttlr. 

Elenl, elnıyetl itiraf etmlt 
ve bu erkekleri kandırıp en 
kencllıl getirdiğini ve Bade la· 
nfandan da katledilerek para· 
lannın eoyoldağoaa ıöylemltılr. 

Romanya Hhltaıl O.de de· 
ailen Hbıbhyı da bir haplaa· 
nede mevkuf olarak bulmaı, 

faht Bade bu clD1yetlerdea 
kıt'i surette ademi mıhlmat 

beyın etmlttlr. 

Aradan aylar geçtiği bılde 

Romanya zabıtası bu alb ada· 
mın kimler tarafından katle. 
dildiğini Ye kimler olduıana 

meydına çıkaramauııı idi. Fa· 
kal ıon samanlardı, biç omol· 
mayan bir hldlae bu cinayetin 
bCltftn eerarıoı meydana çıkar· 

mııtır: 

Goeka'nın sevced, koc11aadaa 

- LGtfea Çnlrlnlz -



lngiltere; Fransa Arasında Deniz Kon- lngiltere'nio Mısır Ihtiliil ve Anarşı 
~ • T Balkan'lılara Kar· • 
ıeransı lçın Temaslar Var. şı Nadir Alakası lçınde Çalkanıy 

- i 
Arada Esasen Ihtil~f Azdır. Uzlaşmaya Rusya ve Al· 

manyaoın Da Karıştırılması isteniyor.! 
Londra 29 (Radyo) - Deniz 

kooferanıı birinci komheel bo . 
gGa tonıj ıahdtdl mee'etesl 
llaerlnde mGıakerede balon 
muııur. 

Londn, 29 (Radyo) - Fran· 
ııa cumarrelılnin Londra'yı si 
y11etl mClaHebetlle Fran11z ıe· 

larethıneılnde bir ziyafet nrll· 
mit n birçok lnglllz rtcall bu 
y afette hHır bulunmoıtur. 

Bu zl1afete, Franııa murab 
h11 heyeti de lttlr1k etmlı Ye 

Pariı'tekl Frao11z.,lardaa bir k11 
mı da hazır bolonmottor. 

Cenaae mer11lmlnden daoaeıe 
lagtll• ve Fraoıuı nazırlara ara· 
ıında baaı mGkAlemeler olmuoaa 
da hoıod bir mahiyeti haiz 
olan hu mGkAlemeler hakkında 
tebltğ ne11redllmemfıtlr. 

fogllfz ve Franıız hariciye 
bakanları arasındaki mftkAle 
meler evvelden teıblt edllmtı 

n ılyıd nzlyetle ılUadar 

olmımıetır. 

İngiliz bahriye lordlarından 
lord Mouıel de Fr1nıız bıbılye 
nasmnı zlyuet etmlf ve bir 
ıaat kldar garaımaııar. Ba 
yeal mOıakerenln de Loodrı 

deni• konferanııı aserfne oldu. 
ıu aolııılmıktıdır. İngilizler 
deniz IDfHh hakkındı dnlet · 
lerln matebbllen birbirlerine 
mıltlmıt Hrmelerlnl teklif el · 
mltlf'fdlr. Bu meı'ele konferan· 
ııa birinci komitesinde mflza. 
kere edilecektir. 

Fr1a111 ile İngiltere arıııudı 
tonaj miktarı dı:erlndekl ihtilaf 
pek kaçaktar. Bu mftlakıtta 

dörtler 1ruındı neticelenmek 
Clzere olan ozl•tmıya Raıyı ve 
Almınyı'nın da ltbıllul İngiliz 
babrfye lordu teklif etmlıtlr. 

lngiliz donanmcuı .. 
Parla, 29 (Radyo) - On :u oldqanu bildiriyor. 

g11etealnln Londrı aytan, Lon- Ayni muhıblr, garGtmeler 
dra gôrGımele:lnde Almınya•aın 11ra11nda Ren meı'elealne de 
deni• konferanıma avdeti mea· tema edlldlAlnl, lagtltere'nln 
~lesinin mnıo baht oldoğano, mldahıleye lGıom gôrftlecek 
•e davelln tehirine kırar n · bir htdlae çakmadıAıaı bllcllrdl· 
rlldlglnl, çtınka Almanya'nın ~lal •e icabında Relçlkroın da 
konfer1naa lttlrd: etmemek n Franıı'ya mbıharete kar1r 
eerb,.ıt hareket etmek arsoıon Yerdlglnl h ber .ermektedir. 

Yunan Kabinesi Don istifa Etti .. 
- Baştarafı 1 ci say/ada -
lttanbal, 29 (O.el) - Ad· 

aa'dan blldlıWyor: 
lntlhabatla alınan neticeye 

gGre, Yanaaittu'da mlW bir 
temerklz bblned kanı-' 

kat 'Ueımlıılr. S..•ektlete Ve· 

alMlllt partlabl Ucleıl il. So 
ı.u. .eçecektlı. 

il. Çildarll ile geaeıal Koa· 
dlllt le birer neuret alacak· 
ludır. 

Pub, 29 (Radyo) - Adna· 
dan haber nrlllyor: 

Tembiyen muharebesi nasıl oldu? İıdfa edea batbakan M. De· 
mlrcll, gnete muharrirlerine 
ftrdlll dlynde, .. s1tellnla IO· 

aa erdlalnl aöylemlıtlr. Mareşal Badoglio'nun 
Gazetecilere Beyanatı! 

Bu harpte ltalyan zayiatı 700 filft ve yaralıdan 
fazla imiş. Habeşler muvaffak olamamışlar .. 

Mık aile 29 ( A. A) - Roy · 
ter Ajıaıı muhabiri bildiriyor: 

Mareııl Badogllo Temblen 
moharebeelnl ınlaı1rak demlf· 
tir ki: 

- Raı Seyyom ile Raa Kae ... 
nın Makllle ile Ada~ aruında 
toplanmıf olan iki baycık or· 
dam as ar.,ına girerek aalna. 
kaleml•I keımek hOlyalan kınlı 
bir tekilde akamete oğramııllr. 

Ru Kaua ile Seyynm'on 
Temblea'e girmek ve Bauılen 

laerlne yQrftmek taunurlırını 
ôlrenlnc., ıa iki ııktan birini 
aeçmek mecburiyetinde idim, 
ya Babeılerln h6camono bek· 

gtali ol1rık fohnı IJe metgul 
lmlt; gôzftoe kestirdiği erkek · 
lerl mıınıslb 11manl11da e'fe 
alır Ye 10011 katledermlıt Bu 
bıtlkat, Goeka'nın eline geçen 
bir mektoplı meydına çıkmı11ır. 

Elenl'nln ltlrtf l1rının, mıh· 

poı bnluoaa Aıı .. ından lntlbm 
al mık için uy durul mat itiraf l1r 
oldog\t dı anlaıılmııbr. Zıbıtal 
adliye tarafındın mfttahede al· 
bna alınan Goeka'nın ıeneaf · 

ala bir deli oldap ıôyleamf'k· 

tedlr. 

lemek nyahat onlardan n•el 
taarrou geçerek buna mani 
olmak. ikinci tıkkı teıolh et· 
tim Ye taanas emri •erdim. 

Habeıler Aıkırf •e llyıhtöm 
lekllLer ile bir gln mabarebe· 
dea ıonra 1000 kıur Glft 
bırakank zebun, K.eeketa tepe· 
)erini terke mecbur kaldılar. 

21 k•nonaualde mablellf 
bir kol tlmalden gelen dlAer 
bir kolla bhleterek uta uıını 
ele geçirdi. O ıırada Habeı'ler 
lıtlınat bir ~boklukla Tembl· 
en 'la merke•I olan Abbl . Addi 
Galndekl mH•le yetlımlı balo· 
nayorlarda. 

22 ktnona•nlde dlfman Na· 
riea boğuındakl menllerlmlse 
h6c11m ederek ondaki elyah 
gGmleklllerl yerlerinden çıbr· 

mak ve anı ma•1Mla hatları· 
mııın ftzerloe ditmek lllediler. 

Siyah gamlekliler iki gGn 
yılnız bıılarına •e fakat ığır 
zayiatı oğrıy11ık menllerlnl 
mad.taa ettiler TfJ iki gan 
ıonn da yerli bir kol yetlıll. 

O •man dGıman Abbl · Adcll'ye 
doğru çekllmeıe mecbur kaldı. ' 
Zaylabmıı 700 011 n yaralıda 
,.. .. idi. 

Son gelen haberlere gôre, 
•yln eeçlml nedcealnde Veni· 
selbtlerln kuandıldarı 142 kir· 
16 yerine, AndHnlsellıtler, 143 
kini almıılardır. Komdnlıtler 
lee 15 kClnft kaza11mıılardır. 

sıy .. al çnealerde ıöyleadl· 

ııae göre, partilerin teırll n · 
•lyetlerl hemen hemen mlıHI 
bir derecede balandupadan, 
tekrH Demlrclı tanfındıa bir 
bblne teıklU lıtealllyor. 

Diler bir rlnyete göre eabık 
cbtbakıaı M. Mlhalakopaloe ta· 
rafJndu bir kıblne teıkll edl· 
lecek n temel y ..... ada tadl
ltt yapdarak tekrar eayln te· 

çimi yapılacaktır. Maıheza he· 
•Is kat'I blrıey yoklar. 

Cenubt Atlas deni· 
zinde hav~ postası. 

Parlı 29 (Rıdyo) - Son 
haberlere gôre, Cenubi Atlu 
dealslnl hna poetulyle geçmek 
tecrQbeıl çok iyi neticeler nr· 
mittir. 

Kroa Dôıot po!t• tayy1real 
Natal'dan Dıkar'a gltmlıtlr. 

Sentaor teyyueal de D•br· 
dın Nıtal'a nrmııtır. 

Bir vapur tehlikede. 
Loryan, 29 (Radyo) - Oda· 

kCl med •e cezir haıeblle maı 

kil n•lyete d6teD Yanın baa· 
dırah Aryan npurunun yndı· 

mıaa romorkOr gGnderllmlıtlr. 

...... 
-Başıarafı lci ıayfada

Gç6ncCl Leopold'• atfolonan ta· 
•anot teıebbGelerlol hatırlattık· 

tan ıonra diyor klı 
61 Romın11, Bulgarlıtın kral 

ladle Yogoılnya aalblnln bu· 
loomat olmılan daha H entre· 
ean değildir. İngiltere balkın· 
larla nadir olarak bu derece 
allkıd11r olmuııur. Bu prensler 
bolutıukları sıman yarımadanın 

tahkiminden baıka mevzu ol1rak 
ne konaıtakl1rı tahmin edile 
bilir. 

Londra, 29 ( R•dyo ) -
Franıı• camar relıl M. Lebron, 
hariciye bekanı M. FlAoden ve 
bahriye bakanı M. PJeırl ve 
Franeız mot1hbaı heyetinin sair 
asası Vlktorya garından hareket 
etmit ve Dnk Da Kent ve blr 
saray Greoadlye kıt'aıı tarafın · 

dın lt1Yl edllmlıılr. 

Ayol trenle Belçika krala, 
Y onan VeUahdı ve Felemenk 
morahb11 heyetinin bir kıımı · 

da Londrı'yı ıerketmiıtlr. 

Londr1, 29 (Rıdyo) - Be· 
tinci Corc'an cenaze törenine 
itti rak etmek ftıere boraya 
gelen mohıellf de•letlere men· 
ıup dıf bıkıolan •e dlplo· 
matlar arasında ılyual bir hı· 

reket Ye ıem11lar olıiıoıtor. 

İngllteH dıı bakını lord Eden, 
diplomatları kabul ederek ozon 
maddet konoımut ve bo fır· 

uttan lııtlfade ederek birde 
ıOlen nrmlıtlr. 

Lord Eden; Franeı • dıı bı · 
kını M. Fltnden, Almınya dıı 
bıbaı Fon Neorad, Belçika 
bııbakanı •e dıt lılerl bakanı 

V ıaıelınd, A •oıturya batbıkan 
manini prenı Sıarenberg, Por· 
tekiz dıı bakanı M. Mooteyro, 
Macarfıtan dıı bakanı Dekanyı, 

Afgan dıı bıkana Feyz Muhammed 
Ban'la n•an mftddet konoımuı 
•e Ralpr knlı Borlı'I eeltm· 
lamıı, Romanya kralı Karol ta· 
nfıadaa yemeıe alakÔnolmoıtar. 

İngiltere dıt bakanı, aktam 
yemellnl dtı Roıya dıt itleri 
bakıuı M. Lft•lnofla yemlıtlr. 
Lord Eden, yemekten ıonra 

M. Llt•laofa alarak baıbakan 
Bald•lne göt6rmGı ve koooı· 

tarmoıtur. Bundan ıonra M. 
Lltvinof la Alm•nya dıt itleri 
bakını Fon Norad n prenı 

Şarenberg kral 8 inci Ednrd 
tınfındıa kıbo1 edllmlılerdlr. 

A •oııorya bııbakan muavini 
prenı Stahremberg de Roman· 
ya dıt lılerl bakanı M. Tltolea· 
ko ile asan m6ddet konof· 
muıtur. Prenı Stıbremberg, 

Yagoılavy• krallık nılbl preaı 

Pol'le de g6rlfmClttGr. 

Londn, 29 (Rıdyo)- İtalya 
nllahdı preoı Omberto, bagln 
ıut 14 de ltalya'ya daamek 
Clsere boradan hareket etmlı · 

tir. Vellahd, lıtaayooda İtalya 
ıeflrl n prenı Dlyork tarafın· 
dan oğorl•amııtır. 

M. Lebrun Paris'e döndü: 
Don, 29 (Rıdyo) - Franea 

camor bııkanı M. Lebrun n 
malyyetlndekl' heyetle beraber 
borayı gı-lmlıtlr. Comar bao· 
kanınm refıkatlnde Fnnaa'nın 

Lonclra elçbl M. Koryen n 
Dıt bakanı M. Fltaden nrdı. 
M. Lebron, kendisini beldlyen 
(Kutdarjaa) nporona binme· 
den enel lnglllz krahnıı bir 
telgraf çekmlı ve Londra'dı 

gördağG baıınft kabulden tetek· 
kGr eımlttlr. 

M. Lebran'u bAmll olın 

•apara, laglUs ıorpldoları l'ıaa· 

••• - Baıtarafı 1 el 11hlfede - teblerl klpıtıhnııtır. 

kuvvetler •niyete h4klm bu· heyecını ılttlkoe artlDI 
lonmaktadır. Altı vali, lo bakanhjıDI 

Kıhlre, 29 (A.A) - Ekae:dsl çekerek, ~lllyetlerlndekl 
gençlerden matepkkll olın nraltelerln de kapatıl 
hılk, diln akıam Damenhur'da ıemltlerdlr. Zira •llayed 
bauıa ıokak fenerlerini kıra · ıesabarat dnam elOl8 

nk ıehrl k.lranlıktı bınknnetır. Yeni hldlee vukoundlll 
Pollı ıllAh çekmeğe mecbur edllmektedlr. 
kılmı,ıır. Bir genç ölmftt ve 
bir diğer genç te yaralanmııtar. 
Romı 29 (Rıdyo) - Kabl · 

re'den ahnan haberlere gôre 
K.ahire'de tılebe karıııklıkluı 

de91m etmektedir polis ile olın 
bir mDeademede bir ço~ kim· 
eeler mecruh dft1mG1t6r. 

Tılcbe, pollıe laf, ııopa ve 
11lre ile 11ldırmıı ve bazıları 

tabıoca da koHıomııtır. 

Bu hAdlaeler Kıblre'de aeı · 

ylıl tımamen iblll eımlo hu· 
lan maktadır. 

Cenevre 29 (Radyo) - Jor· 
nal Dô Ceoev Mıııır bAdfeıdın · 
dan bahsederken: 

0Mııır'ın arzularının tıhık · 

koko çok gtıç olacıktır. MHır, 

logillz'lerln mobılefetloe nğ
men uluılar ıoeyeteelne girmek 
lıtemektedlr. Meııelenln ruha 
boradıdır. Mmr'hlH cebir ve 

tlddetle hedef ine •armııı ça· 

Iaımıktıdır. Loodra ve Kahire· 
nln bu dna dı:erlnde oılaı · 

mHı IAzımdır. Mıeır'a nlııbetle 
daha geri devletlerin eoeyeıeye 

alınm111 bir emrhıkldJr... De· 
mektedlr. 

Kahire, 29 (Radyo) - Mı· 

ıır talebesinin bngdo yıpmıt 

oldukları alddetll nGmıylılerln 

yatıttırılmuı için zabııaca eıuh 
tertlbıt alınmıtbr. 7 bin talebe 
nbıtayı proteato için h6yak 
bir namaylı yıpmııludır. Po· 
Ilı, bu eınıda talebeye tolum · 
balarla boya ve 11cak ıo fıt . 

kırtmııtır. 

Kahire, 29 (Rıdyo) - NG· 
mayltçller hagao yoldaki batftn 
fenerleri perçalımıılardır. Zı· 

bıta ile talebe aruında Toka· 
bnlan mfteademe netlceılode 
her iki tataftan yıraı.lar vardır. 
Binlerce talebe, letısyona hft . 
com etmlıler no e anada mnn· 
ealat eden bir treni tqa tul· 
muılardır. Bundan ıonra cad· 
delere dakalen nGmayleçller, 
mekteblere hlcum etmlıler n 
bir mektebi yakmıolardır. Bıı · 

bakanhk dalreıl, zabıtanın mu
haf11aıı altındı bulunuyor. Na 
ıırların blrç<>Ao makamlarına 
gldememltlerdlr. 

Kahire 29 (Radyo) - Nil 
kôprCUerl, aabıta tırafındau 

tutolmuıtur. Klze yolu, talebe 
nln Kıhlre'ye gelmemeelnln te· 
mini için ahloka albna aha· 
mıthr. Ef ktrı umumiye heye· 
ean lçlndedh. Elmukattam ga· 
zeteıl, nftmıylıçllerln bir İngiliz 
neferlnt öldardGklerlnl yazmak· 
tadır. 

Kıblre 29 (Rıdyo) - Bu· 

Değirmender 

ki Aile Faciıd' ····- ~ -Btıştarafı 3 cü sahif 
kirin kamayı totmakl• 
bileğine fJfddetle vuroıot fi 
voroı netlceııl elindeki ~ 
yere dflaGrtmtııtflr. 

Oımın derhal eğilerek 
mayı klpmıı ve hacoı:ll 

yelinde olan Beklr'e ıı•P 

baılımııtır. Bekir gağOlt 
kol, bacak ve ellerlndeD 
addld yıralar olarak öllll 
lki kardetln bu kavgıll 
ııoda karıııı Elif de kod" 
mao'a hftcum ederek b' 
rını yıkllamak teıebb 
bulonmuı ve ıutamıyar•~ 
talonono yırtmııtır. 

elindeki kamayı bu delt 
ıırııaa iki ve gabeıtne bit 
aaplamııtar. Elif aldığı b• 
yaraların teılrile ôlmClttOt• 

Cinayetten ıonra Oı,,,
cbrdın çıkarak 100.150 
kadar uzakta bir ığıld• 
nan diğer kudeıl Meb 

- Bir lı yıptım. 

rımı ıana emınet edl 
Ben karakolı teıllm 0 

gidiyorum. Sen de git, IO 

bıber ver. 
Diye ıeıleamlı •e 

ayrılmıt, doğruca Değir 

jandarma k.arakolaaa gtM 
Hm olmottar. 

Tıhklkata el koyan al 
umomt moulni Şe•kl 
cinayet yerindeki çadırı 
•akit çadırda mClcadeleyi 
raa ve lıpat eden delilleri 
bit etmlotlr. Gerek Elff1'e 
rekııe Beklr'ln oçkorlır• 
maı bir nzlyette gOrCllO' ~ 

Tahklkatr göre O..,.." 
bayatı n ahlAkı ıo• 

iyi bir adam olarak 
da. Bogan tehrlmlze ge 
mClatantlkUğe verilecek~ 

Tark ceaa kanonuna F ~ 

kiti ôldClrenlerln ceıaP 1 ~k 
fakat hAdlaede ığır tabrP" 
loadağo n111rı dikkate 
rak cea.nın bir kııım• 

leblllr. 

Suikastçılar 

Ve Tarikatçılııt" 
lamııtır. 

Ankara 29 ( Özel ) -
(Bugiln) ıııikaıtçılann 111 

ıU.ae devam edilecektir. Jı1 
mumi Baha Arakan 'ıa b.-ı 
ve eebeblere iıtioad ede~_. 
katın te'fıiioi taleb etmesi ';,I 
meldir. Bu takdirde bittıbl gaokıı nQmayltlerde yarala· 

nanlar 1rıııada N•hıı pıpnın nameaioi okumıyacaktır. 
kalnblraderl de nrdır. Ankara 29 (Özel) -

Kahire, 29 (Radyo) - Ünl· çıbkla iıtigal ettikleriodeO 
veralte ile bntan endtlııtrl mek· lıaklannda takibat yapıl.O ~ •••••••••••••! asliye ceza mahkemesine f,,r 

Mahkeme kendilerinin '' 
ıı• ıolarına kader refakat et. 
mlalerdlr. Vıpur onblr buçukla 
Kıle'ye nrmıt • e M. Lebron, 
treni .:ı Parlı'e hareket etmlttlr. 

Parla 29 (Rıdyo) - Comar 
batlılol, M. Flanden •e refı · 

kıtindekl heyetle tlmal lıta· 

yonana dııl olmottur. M. 
Lebrun. Pırla pollı madara •e 
birçok ment tar.tından kartı · 

lanmıttır. 

kararlaıtudı. 

Fuhu_ş_a_T-eş~~ 
Kerııyaka ılmendlfer ~ 'I 

ılnde oturan Mehmed ~ 
reyya'nın evine giden saı;_' 
karm dönme Dada ye-~ 
rııı Naciye kendi e•lerP""' · 
lenıl yıP14?8klarım ye 

teklif ıoretlle foha.. lef 
dklerladea yablaD• 



TELEl=UNICEN 
Radyoiarının 1936 ModeU geOdö 
Bu Model cidden en meraklı Radyo meraklılarını hayrete dOşOrdO. 
(1936) Telefunken radyosunu gelip görQnQz ve neşriyatını işidiniz. 

Sesine, ah~ngine, yapısına hayran kalacaksınız. · 

1936 Modeli 
Telefunken 

. -

Radyoeu Musikiden Anlıyaoların Radyosudıır 

Bourla Biraderler ve Şsı. Gazi Bulvarı-Izmir 
~mir komutanbğı sat. al. komisyonu iliolan 

Mıt. MY. S.. Al. K.o. nundaa: 

1 - Y alaıa kam8fı ciheti aıkerlyedea Yerilmek Ye diler 

2 

3 

malaemetlle dlkllmeel mlteahhlde alt olmak laere ko· 
mle7oada me.cat almaaetlae gôre 1455 takım Jahk 
•lblee atak ebllıme earetUe •a..U.r• k0111allftar. 
IW911 'Z .... , 936 cama glal -t oa .. ıte t..ırde 
kıtı.da Mat. Ah. •bn alma komleyoaana. yapıbacakbr. 
Talaaata Mllea meema tatan (1236) Un yetmlt ... 
karattar. 

4 - Temla.a maftllate ak~MI (99) liradır. 
5 - Şartume11 •• •lmaaell hergla komlıyoada görtlleblllr. 
ti letekUler ticaret oduaadm kayıtla oldaklanna dair •etlka 

ga.tenaek mecburlyetlndedlrler. 

7 - Eblltme1e lftlru edeeekler 2490 •yılı kaaanan iki n 
8f6Del .. .tdelerlade n tartnameelnde yuılı •eelkalan 
•• temlalb mankkate makbaslarlle hlrUkıe ihale 
.. badu Hel komleyoada huır balaamalan. 

i2 26 so • 191 
ilet. M•. •t. al. komltyoaudaa: 

l - Seher klloeana b'91lea eder 189 karat olu yirmi lll 
otaa bla kilo un •bulu kfleele bpaa. arf la ebllt· 
mlye llon11lm11t1ar. 

2 - Şutaa..t 285 kanqa M. M. V. •t. al. ko. daa abn1r. 
3 - Eblltmlye girecekler 4085 Unlık llld•••c ,_ .. mek. 

lap • .,. 111Üb11111arile UaDDDD iki Ye lelllel -dde· 
lmade ,..,b .. lplule birlikte teklif mekhlplmm ihale 
111!11 olu 6 Ş•t 936 çaqmmbtt glal IUt °" WNea 
lllr ..a •nel il. M. V. uba alma ko. • .. r .. lerl. 

186 il 26 so z 
il•. •ı. . .a. ... tomllyoaaadaa: 

1 - 8eber kllOIDD• •itile• eder bir braı 95 .. d• ola 
ızoo l8D ba ... 1 1i9tllecekdr. 

ı - a.19, korama Yerglll •ekalete •it olap diler bltb 
•.,.Uer •ltealalalde alnlr. 

!I - ....... 15.ta .. t,986 Camutell ...... 1 11 •e il. il. 

4 •· •ba .ıma komllJoaaaca kapala wf a. yapalwkbr. 

6 - ~ ,...... olarak hergla ko_,oa._ •h•blUr. 

8 
- llt .... , ,._ 1765 liradır. 
- Kap.la Ad ektlltmellae girecekler kuaaaa ilk laut 

,._ ......, ••ya mak-.ı.r. ile kuaaaa iki •• 
lllaoi ..ıdelerladekl belaeleılle blrllkte teklif mek· 
t ...... llaale ....... ... ... ..... il. il. • ...... 
.... '\o.a., ...... rmelerl. 30 ' 9 13 j54 

Mıt. lh. S.. Al. K.o. aan .. a: 

l - Yuaıs ka-.a cılhed ••rlJMea •orllmek •e dl~er mal· 
meliyle diki ..... maıe.hlalde ald olmak bere komll-
yonda mncacl aa.•eled de (600 takım klılık elblle 
açık ekllltme ıurtlllJle .Oukwya koamllthlr. 

2 - llaale 7 Şahat 936 .,_ .... ..a ..... ••takta ... 
mirde kıtı.da Met. MY. •ha .._ bmllyoaanda yapı· 
laaktır. 

8 - Tahmin edllea mecma talan. (525) liradır. 
' - Teminat ma.Ubte akçeli (tO) llnlhr. 
5 - Sutaa .. •e nlmu911 bergaa komllJODda glr61eb1Ur. 
6 l1teklller ticaret odaeında kayıtla oldaklanna dair •eelka 

7 
göıtermek mecburiyetindedirler. 
Eblltme1e lıtlrlk edecekler 2490 uyıh kananaa iki n 
Gc;Gnel maddelerinde Ye tartnameelade yHıh Helkalan 
•e teminat ma•akkate makbaslarlyle birlikte lbale .... 
tinden enel komlıyunda buar balanmaları. 19i 

22 26 30 ' 

lzmir harici Askeri Kıtaab UAııları 
Bana.a Tim. Sa. Al. Komleyon~dan: 
1 - TGmea eralı için nlmuedne göre 2000 çU t yemeni 

2 

s 

' 5 

•k ekdlımeye koaalmllflar. 
Aoak ekılllmeel ıs Şahat 926 Peqembe gtlatl ••t 15 
ıedlr. 

Umam tahmin talan 4900 Un olap ilk pe7I 368 Uradar. 
Şartaameıl H aClman811 hergln kombyoada gGrtlleblUr. 
lıteWlerla maayyen •aktlade BaraHadakl ukerl •bll 

alma komlıyonaaa gelmelerl. SO 2 6 11 2•8 

Devlet Demiryollarından: 
1,2,36 glalndea ltlbuen lsmlr · Budarma trealerlade delf· 

"kUk yapıtae.ktar. hmlrden. Budırmaya pasart811, çaqamba, 
cama gGnled 120 l ılr'at katan pı .. r 1ab peqembe . camarteıl 
Kblerl li07 mabtelit katar Buıdırma'dan . Ismlr'e pa .. r 1ah 
peqe• .. glDlerl 1202 ılr'et kata11 ,.arıed CHPmbla cama 
ClllDHletl glalerl 1208 ma•ıellt katar h.reket edecektir. Ekı· 
preeleria ltledl~ glnlerde mahtelltler lılemlyecekdr. 

Ebpretler de blltla lllUyoalarda daracakl.rdar. Vıparlar pa· 
sar •h c;ar .. mba per,embe cam• glalerl Bandırmaya gelecekler 
H P9•rtell •h tarf8mba pe119mbe cama gflalerl Baadarmadın 
kalkacakl•rdır . 

faı. ..Wlat lçla llllllJonlua mlracıut edll...a. 28 30 224 

Varın OçOncO 
yıldônllmlerini 

kutlulayorlar 
Berlln, 29 (Rıdyo) - Bit 

lerln iktidar mevkllae geçtl&I 
glolln GçGocG yıldöoGmll, yarın 
(bugln) blytık UJrenle yıpıla· 

caktır. Berlln'de bGyGk bir 
geçltuıeml olıc.k ve eöylnler 
verlleceluir. Her ne kıd1r Bit· 
lerla'de bir MJylev Hreeegl 
rl•ayet olona~or1a da bana dılr 
kat'I bir haber yoklar. Tören 
l(ln geoit mlkyaıla h1aırlıkl1r 
oluyor. 

lsveç Hastanesi 
Yenileniyor! 

Roma, 29 (R•dyo) Alaaan 
gazeteleri, ineç 11llblıhmerl 
oakllyatı araıında yedl undık 
mllraly6• mlhlmmıtı bulanma· 
11ndaa babeetmekte •e ullblah· 
met iıuetlnln ıullıtlmılladen 
dolayı ılddetll aetrlyat yapmak· 
tadırl.r. 

Sıokholm, 28 (A.A) - 11 
ne; kısılhac; dlrektGrCl, Adlı · 

Abıba'da balanu Or. L•nder'e 
blr telgraf çekerek, ineç kı 
salhaç eeyyar hHlaneelnln ye· 
aldea teılllal blldlrmltdr. 

la•eç heyed, ya ee7yar hu· 
aane yabattm Adlı Ababa •eya 
eliler alfaea çok bir mahalde 
eeaıb blı butane telle ederek 
f..U7edae dnam eyUyecektlr. 

Zecri tedbirler 
tesirsiz Mi?. 

Berlla, 29 (R•dyo) - L'oa· 
orlf pzeteıialn ltaly• muhabiri 
mıhıaıana göre: 

"Oç ıyhk seerf tedblrleıe 
rağmen ltalya'da Hılyet nor· 
maldır. BaYaların mlıatd n 

Izmir ikinci Daire Su işleri Modor
lnğnnden: 

ı - 3826 lln 81 karat bedeli ketifll mar-H g&ll tagclly• 
bllilb temla '-•"' •• gedlıden baalı ıa alma\ için maHkbt 
ba•l•nlı yapılmua. 

2 _ 972 lira '8 karat bedeli ketlf il bet011arme köprl l•IUI· 
Yakuıda yasıb itler 30.1.936 tarihinde• ltlbmre• paurbldı 

eblltmeye koaalmaıtar. ihale 14.2.936 tarihine rutlıyan calH 
gtnCl •at 16 de lsmlr ıa itleri mldllrlyetlnde yapılacaktır. Şart· 
aıme Ye projelerini gôrmek lıılyenlerla ıa tılerl mldlrllllae 

mlr.aullan, 
Ber iki it bir mlteahblde nrllecelladea maftkk.ı temlaıt 

mlktHı 860 Undan lbaretdr. 
İdeklllerla yakarıd• yuıb itlere benaer lfler 7aptıklannı dair 

.... Lle Ttclret odalaıaa mata11et oldaklarıaa dair •eelkalarını 
• • 8 12 
beraber gedrmeUdlrler. 80 4 

Izmir Vilftyeti Nafia MndorlOğOn
den: 

9399 llra 93 karat keılf bedelll dikili ahınova yolanna 241a· 
cCl kilometrelladen ayrllan o + ooo 2+754 lacl kilometreleri 
arauadakl fOleDID t•t•Dın basırlattmp kmlmaıı Ye dGıenmeıl •e 
dllndlHjı 29.1.936 glnlemeclndea itibaren 15 gGn mlddetle 
açık ekılltmeye koaaldaAandan lıteklllerln 2490 eayıb J••••D 
bOkClmlerlne göre hHırlıyacaklara teminat T< ~bllyet belgedle 
birlikte 13 tabat 986 pM,embe gClaG uat 11 de il daimi enci· 
mealne gelmeleri •e fala maldmat almık lıdyenlerln bayıad1rbk 
dlrekt6rlOA1De gelmeleri llb olaaur. 260 

Izmir Vilayeti Nafia Modnrloğnn

den: 
3720 Ura 96 karaı kttlf bedelli bımlr·manl1a yolunan 22+ 000· 

2'+650 kilometreler aruındakl to1enln onarılmuı 29.1.936 
gaalemecladea lıibuea 15 KG• mlddetle ac;ak eblltmeıe koaal· 
dapndaa lııekUlerln 2490 uyıb J••nıa hlklmlerlne g6re 
huarhyacaklan teminat H eb'ftyet belgeelle blrllkı.o 13 tabat 
986 per,embe glaD 1aat 11 de il daimi enclmenlDe gelmeleri 
ye fasla mal6mat almak lltlyenler bayıadırlak dlrektörlagıae 

gelmeleri illa olanaı. 261 

Ziraat Bankası lzmir Şubesinden: 
K.lllmcller çarpııada ıula band•n mClfrez 18 No. la kı11mda 

ktin olap bankamııın taearrofanda bulunan Clc; gös mııHa Ye 

aatreelnln mllklyell mtuyedeye c;ıkaralmıttar. 
Ibale 12 tabat 1936 çarıamba gGnG 1aat 16 da yıpılacakllr. 

S.bt .. rtnameı~nl glırmek ~e dam fasla mal6met almak ledyea · 
lerla tahe dlnktlrltllbe mlnaatlua HAD olanar. 24 30 190 



... s.,ı. 8 ...... 
ÖKSÜRENLER 

Mutlaka (OKAMENTOL) öksilrilk 
tekerlerini tecriJh~ '"dioia .. 

ve Pürjen ~•bab"ın en üstün 
bir müshil tekeri oldupnu 
unutmayınız. Kunetli mih• 
bil iatiyenter (Şabab Sıhhat 
Sürgün Haplan)m maruf ec· 
unelerden aruınlar. 

Yeni çıkan ~ ispinlli 
ME9ALLUM Lambalannı her 

sabcıdao mutlaka arayınız 
Bu laınbalcu emsali.erine ni.~beıen yü.2.Cle 

20 daha az sarf iyaılıdırlar. Bunu qy sorum· 
da ödeyeceğini: ilk fatura ile kolayca anlı
yacaksınu. 

M. Tevfik Baykent 
Elektlrtk, telefon malzeme deposu ve 

Slemeaı fabrlk,Jarı 1Dl•etalU 
Peııemalcılar 77 -79 Telefon 3332 

il il 1111il11il1111 11ililil111111111111il11111111111111111111ilil11111111111111ililil111illi11111111!il!iM1111111111111111111111111111il1111111111 ili 

Akşehir Bankası 
•••• 

özmftr şubesi 
ikinci Kordonda Dona civanndaki kendi biuasmda 

TELEFON: 2363 

HerUlrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapıhr. 

Vadeeialere % 4 

Mevduat Şartları: !: :. .. ·-:~1• ~ ! r.ı. verilir. 

Zahire, isim, incir, 119mak1 yapak, afyoa nealre komlsyonala~a yıpıhr. Mallar geldi· 
... de •hfplertae en mllald oenltle Hanı .ertllr. 

Muallim Doktor 

A. Hulftsi Alataş 
lç ba1tıbkları mlteb .. ııı 

SIHHArr 
Balık Yağı 

Norveçya'nın Halis !flo 
rina Balık Ytıgıdır. Şer 

beı Gibi lçi~bilir. iki De. 
fa Sücülmıllfür. -Biricik S.ıaı Yeri 

BAŞ DURAK 

Hamdi Nozhet 

SIHHAT 
ECZA N~E·s i 

&mir Ilhaylığın 
.MUll Emltk ldareılade tapaya ıelCll edllmeaıeelade• 

birçok mabaclr, barlbede nya mftltecJlerin kendtlerl9' 
edilen emltk kayıtları açık kalmııtır. Binaenaleyh m 
rlkzede Yf'Ja mtlllecllerden ıahslı n teff iz ıuretlle Mdll 
ah n, terla, area veya arazi legel edenlerin bu 8orede 
•blank motasarrlr •e mOteeulr ohııameları için tapG 
lmıraeaatlı tapaları•ı al•alara IGsamu illa edilir. 

23 24 25 26 28 29 30 81 1 2 

lzmir Defterdarlığından: 
Hazineye alt arealar ftıeı ine enelce bina yıpmıf 

bineluınıo yıkımlmaeına aenuGI eclllcllAI mahlmdar. fı 
ların me8k.enelı kelmımaları için Mıllye •ek.Aleti bil• 
arıa de~erlnl defateD ha•lneye yatıranların lnı• eyledi~ 
lerlo lpkuıoa mftıaade etmiştir. 

HHlne arııaeı üzerinde elyevm blnaeı mevcut oleolır•• 
lıtlda ile Def ıerdarlığa miiracHtlarl ve bu ar11lara billO 
Gç ay zerfıoda 11110 alerek ıepoya bağlamaları iktiza ede1 

23 24 25 ~6 28 29 30 31 1 2 

lzmir Lise ve Orta Okulları Sa 
Alma Komisyonu Başkanhğınd 

Cinsi Miktarı Muhammen Tatarı 
f laıl 

Ayaklı.ıhı (Uabllt) 205 çlf t 500 1025 00 
Pamuklu kumeıt•n 
baki elbise (dablll) 205 takım 
Pazen ~ömlr.k dıı 205 adeı 
ffHa bezinden dl· 
kllml11 iç gömleği e... bezinden dl· 
kllmlı iç don 
iplik çorap 
Hamam bufoea 
Kıea palto yeril 
ıayaktaa 

Talebe k11keıl licl· 

410 " 

410 .. 

205 çift 
205 adet 

50 .. 

410 
175 

35 

So 
25 

200 

600 

Yeri kamaıtan 170 M t25 
8ey11 IAllik ayak.kabl loO çift 200 
Spor fanlleıl iplikten 150 adet 50 
Yelk~ beılnden 

840 50 
358 75 

143 50 

143 50 
51 25 

410 00 

300 00 

212 50 
300 00 
75 00 

76 

63 
26 

ıo 

ıo 

:ı 
30 

MJH Pf•talOll 160 " 100 150 00 1& 
lhit k•erl kaJlt) 150 " 20 SO 00 9 

161ge nn'aı okula yatı talebeıl için yabrıda clnı '' 
Uklerl yaıılı onftç kalem gl7ecek HUir e17a okulda me 
•aaelerlne göre •• hepıl bnır olank alınacaktır. Her Şamlı sokak No. 20 

Telefon 2180 - •abimmen I laalerl ile '8t•lua •• te•aat miktarlara 
nact. gllıedl°*tlr. Aç.. ekıUıme ile alınacak . bu eıy 
termeel ayrı ayn 12 ıabat 1936 çar .. mba •6nl .. t 14 a. 

manl.rına hareket edecektir. 
SVENSK.A ORIENT LINIEN 

11 BEMLAND., motlırD 5·2·36 
terlhlode beklenmekte olup yft 

kftnD tebllyeden ıonra 4NVERS, 
ROTTERUAM, HAMBUftG, 
COFENHAGE. DANZlG, GDY 
NIA, OSLO n ISK.ANDINAV· 
YA limanları için yDk ala 
cık.tar. 

~ERVICE MABITIM ROUMAlNI 
11PELES., Hpara 80·1·86 d• 

19 25 Ktnonuıanl 9:36 ta 
rlbll gazeıemlaln yedinci eahl 
fellade emltk 'H eytam ban 
ka11nden ıerlnbah ilanda 1079 
1080 uaı aamaralı anaların 
adrell ikinci klremllel eoke&ı 

olacak yerde yanhtlıkla birinci 
klremlıcl 7uılmııcır. Dlleldrlı. 

~klU'. 

"'PO .... O" npuru JO ikinci 
k.Aaunda Loadra, Aann Ye 

Hal beklenip ayal AlTaDcla 

Loacf n H Bal ic;hı ylk ala 
caktır. 

Haıtalara berg6a 6ıledH 
eoara INıtu . . 

1..-W ~ No. 99 
ADkua apu1mia• 2 iaei kaı 

Telgraf· ı ST AN BUL 
Telefon : 49250 

DEUTSCBE LEVANTE LINIE 
11AQILA,. Hpuro 5 ikinci 

kinunda Hambmg Breme Ye 

Annn'ıea gelip tahliyede ba: 
lunacak. 

Not: Vural tarihleri .., Ya· 

par lllmlerl l•erlae dealtlldlk· 
lerd•• ace•la aaeı'allyeı kabul 
eclllmes. 

tir dlrr.kllJrlGğGnde toplaoıcak komlıyond• yapıa.;üıır. 
ler 2490 •yılı kanaaun 2 n 3 6aeG madde n lık 

yHılı belgelerlle ybde yedi buçuk teminat alıtlaranı alı 
yla edilen gln •• 1aattı komlıyoaa ıelmeled n6mune ~ 
namelerini ~rmel lltlyealer de puardaa mact. hıra ... 
kadar Sın'at okulaaa mllncaatları. 25 SO 4 9 

Dr. Operatör Arif Y ur 
Merkez Hastanesi OperatGrll 

811talarını her g6n 15-18 e kadar ikinci Beyler ıobiJ 
mftuyede ıaloou karıında 78 N.la muayeaebaaella~ 
f'der. Telefon !l!J~;) 


