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Uzak Şark 'ta 
Durum Gittikçe Fena Bir 

Şekil Almaktadır. 
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Italyanlar, Yeni Magw lllbiyetlere Ug~ ra- Uzak_Ş.a_rk:ta 

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

Yolcu sandalı devrildi~ 7 kişi kayboldu, 

-~-- ölen ve Boğulanlar! 
dılar. Ras Nasibu Ogaden'de ilerliyor. Vaziyet Gittikçe 

~ - Fenalaşıyor. Bir 
Bazı ltalyantJ Kuvvetleri lmha\Edildi. Şimal Cephesin-
de Erkek l{ıyafetinde Habeş Kadınları Var. Habeşler, 

Eritre Hududuna Kadar Dayanacağız, Diyorlar. 
Adlı • Ababı, 13 ( A.A ) -

G b 'Derıl ı .. ıbu lı:1111tıaan •e bil 
1111 lleıl k1rıkollarıaın Ogı 

den hölgr.ılnde ileri h1reketle· 
rlae detam ettllı:lerlnl teyit 
elmelı:tedlr. 

Koral clvırmodılı:I ıGnrl milf· 
reaelerl Italyın devriyelerine 
bacam etmlıler ve piyadeler de 

Karıl ceaabaad. lıtlhklm teıılı 
etmek l1tlyen kanetll bir Itıl · 
yıo malr.,&eelal imha etmiş· 
ludlr. 

Dab~'lerln mGblm miktardı 
lıtlbUm malıemeıl, blrbç 
kimyon ve birçok mltralyöı 
ele geçirdikleri blldlrlllyor. 

Şlmıl cepheılnde, Deule el· 
rnılladelı:I mevkiler tayy1reler 

... 

Habeş'lerin lıalyanlar'da11 aldıklnrı iki ıanJ..· 
BugGa Ualdla ve Kohbo bom De911fe ftzertndeo uçmotlareı da 

bardımın edllmlotlr. bomba atmamıtl1rdır. 
İııly•n uçıklırı birkaç defı - Sonu 5 inci sahijede 

Yunao Kabinesi 

Pıriıı, 14 {Rıd)o) - Moıı · 
3 yaralıdan ikisi de öldO. • 

kova'dıo ıhaan haberlere ~ô · Tr1bzon 13 (A.A) - Alı:· bulonmoştor. Bonlardın biri 
re, oZlk 11rktıkl T1alyet, eam mQthlş bir fırhnı oldu. hıetınede, biri de evinde GI· 
gittikçe fenalaemıktıdır. Elelı:trlkler bir bç defa ıtöodG, mtışUir. Yıloız bir tıneel ha· 

Maoçorl ve Jıpon ordolırm, ağıçl1r devrildi. Bu eııoada lf. f6ttadır. Diğer 7 kitinin ceıet· 
Duvldorea mevkllol 11ptet· mındı lııtıobul'a kalkacak lz lerl aabllde araomıktadır. Do· 
mltlf'rdir. Vukobolın çarpıt· mir .. puro yolcu alıyordu . ğulanların araeıodı elekırlk 
mıdı, Japon' ardın 11 kişi lıııınbol'dıo gelen Alı:tu npuro mOheodl11I Arıılao da V1rdır . 
otmiletftr. yolcoaooo botıltıyordo. İımlr Fellkeue.; ııonra npurl1r 

Diğer bazı haberlere göre, nporondan ıyrılıp Ahu va denize açılmıı, ancak 111bıhı 
Roe tayyareleri, Mıaçurl ha· porondın poııay~ ılın ıııodah kareı Polatan" llmınını soku· 
dodlaraoda buı kaaabılar1 dılgalar devirmiş, içindeki 10 labJla.ıteterdlr. Şehltde umumi 
bombardıman etmişlerdir. klolden 7 el kaybolmuş, yar1lı bir tceıısftr nrdır. Tceplt edl· 

\ J ve y1rı cınh Clç kayıkçı Hhllde - Liit{en Çelliriııiz -
··~·~·~·~·~ .............................. ~ ................................. ~ ........ ~.~· ... ·~···~· .. ·~·~·~· ... ·~·~·~· ....... . 
Gediz Ve ~Ienderes Ovaları Su Altın· 
dadır. Telefon Telgraf Yolları Açıldı. ____________________ .. __________________ ___ 

Tabii Hayat Avdet Ediyor.IOikilide 450 Koyun Ooııdu 
Kumtepe Köylülerinin Kurtarılmasına Çalışılıyor. 

------~----..--------
y ıgmurlar keııllmlş olduğu aalar araeında kalın bir köy 

için yeni ııeyllb tehllked kal · halkını kurt1rmak lc;ln ıehrl · 
mımıotır. lımlr'le mftlhıkat ve mlıden lıımet romorkörft He 
cini •lllyetler arıııında m6aı· 8 kıJık gönderllmlıtlr. 
kale k11men temin edllmlttlr. Gedlıı: onn bııtınbııı ııu 
Yılnıı G~dlı tııkını devam altındadır. Dan ık11m tımlr'e 

kıplamıı olıa ııulıuo çekllmetl 
uzun aımını mftten1duftır. ltG· 
çftk Menderee onııı için de n· 
•yet aynidir. 

Din oehrlmlsde baH iyi idi. 

Ç 
Jd • etmektecJtr. Dan M,. nemen'le gelen Bandırma treni yolculı 

a arı s, Liberaller le Anlaşma~ Q ze- _F_o..:..ça_•_ra_ı_ın_d_ık_l.=ı=ıa=ır=G=a=er=la=d=e=rı=n=Dl=~=yl=ed=l=kl=erl_n_e_g_~_re __ o_••_•• __ n 

Solak ıtddetlni nlıbeıen kıy· 

betmlıtl . 

Kumıepe'nin feci vaziyeti: 
Foça'dın •lllyete gelen bir 

telgr.tıı Foçe ile Menemea 
ıııomnı yıkın b1Sı yerleri Ge· 
diz nehrinin tıtın ııolınaın 

bıııtığt ve Kumtepe kGyft bal· 
kının tehlikede bldı~ı bildi· 
rllmlttlr. Köylftler; nlerln lı· 
tine çıkarak canlarını kurtar· 
mıowrdır. Sul1r; koy nlerl 

tızerloden llJmııtır. 

redir. Kralın Beyanatı ... 

Alman Milisleri 
ı .. m111 ile kabili telif olup ol ı Parlı, 14 (Rıdyo) - Depee 
mıdıtıaı leclklk 91lemektedlr. - Sonu 6 ıncı sahif«le -

Paris'te yeni hidiseler var 

L. Blum'a Yapılan Taar· 
ruz Heyecan Uyandırdı. 
Sağ ve Sol Cenah Atışıyor. Kralcı· 
ları Döğdoler. Aksiyon Fransez 

'Teşkilatı Dağıtıldı. 
de biç klmııe yıralınmımıı •e 
ınklfıt yıpılmımııtır. 

Pub 14 (A.A) - Dan ak 
eım halk cepbeılne menıup 

yirmi klel ıkılyon Fraoııea'ola 
14 ca belediye datrealndekl 
merkezine glrml1Jler ve h11ır 

buluoın birlik 11aeil~ dö•Clt 
mflşlerdlr. 

Klmııe yıralıomımıt ve hiç 
kimse le•klf oloomamışlır . 

Partıı L4 (R•dyo) - Gası" 
tel ,. r , M. Leon Blum'• yapılan 
t~cavOz aleyblode nr.erly11t yap 
makıadırl.r. 

Pöıl " Pul1.iyrn irn: 
"HftkGmfll: mOteculzlrrl tf'l!ı · 

bit etmeli ve elddr.tlf' crzılan 

dırmılldır. ÇOakO, hrrkrıtln 
matıl~HIDI ltrbeAfÇt' Vl'I lr.orlı: 

makıııın bftr olank hildirml" 

S 
. . 1 • RI • ıloe ıarıf tardır. ,, 

osyalıst parti:;i lıderı ın · um~ Sa 6 h · r,_J · - nu ıncı sa ı1 erı<' 
Pnle, 14 (Rıdyo) - Akil 

yon le'ranııez bloHında M Le on fG 1. k \ l 
Blom'un krnatı ile ııpkaııı; eDÇ 1 e 
bulııomottur. Bir amıtörOo tı Sao'at Sahifesi 
ırr0& bldlııeıılol aldığı filim de!' 
mleadere edllmlttlr. 

Parlı 14. (A.A) - M. Blum'a 
karıı yap,ılaa tecavCllden dolayı 

ılyaıl toplanttlar mtlaaeebettyle 
mltetddld btdleeler olma, lıe 

Her haltı camarıeal gOa · 
leıl (Anadolu) da verdiğimiz 
bu eablfe, bundan ıonra pazar 
gClDlerl çılulcaktır. 

\.. 

KıymıblD n jıadarmı ka· 
1111ndanı; motor ve 111ndılla 
Gedlı mınııbını giderek köy· 
IClaln y1rdımıoa koemuılardır. 
Kurt1rmı ımellyeııl d~"m edl· 
yor. Dan de 1ımeı romorkGrft 

- onu fi ıncı sahifede -

-----------------------
Kati 1 Sorgu 
Hakimliğinde .. 
Kızkardeşi hastanede .• 

.. ~ 
1 il 

Kardeş bıça8ı ile yaralanan 1''ıınu. 

- Y 11111 4 lacıtl 11bllıde - ... 



ı r s' a Tahkimat Ya- 1 G ü ifil ü ifil T e OV a ~o Ha lb> e ır O eri 
pılmasına Karar Verildi. Uluslar Kurumu Sil8hlanma Yarışına Eksperlerio 

Mugosa'nın, iyi Bir Deniz ÜSSÜ Ha- v H h M . Ol k o· · ı Raporu ----
1• G •• ·ı w• S"- ı . e ar e anı amıyaca ıyor ar. v L d .•. ete• 
ıne e ırı ecegı uy enıyor. e on ra gaz 

Kıbrıs'ıa jandannalar .. 
·Kıbrıs - Kıbr11'ın; loglltere Pi koba adındald bir kôyle 

için nasıl bir hayati kıymet blrleştlrlleceğl eaylaları dneran 

ifade ettfjtf ve Jnglltere'nin etmeğe baıladı. Gene borada 
her ne pahasına olursa olsun Yukarı Polemfdya yola Qıerfn· 

bo adayı n eıl elden çıkarm•· de elmdl uhk muattal bir ••· 
mak azminde bulondnto ma· zlyetle bulunan Koıo Tarlaeı· 

lumdor. lnglhere bu makeadı· nın da k1ra tayyare kararglhı 
na erlemek için nasıl bir h Ut haline getlrlleceAI eGpheıf.z gl· 

hareket taklh ettiği ve yapılan bldlr. 

as erJ hazırhkl r ş<ıylece htllt· Kaç senedir, boranın bir 
ı olunabilir: tayyare hangarı t~ılelne mG11lt 

Kıbrıe'ın hoıoef coğrafi va· olduğundan ve logtllı tlrket· 
Elyetf baranın bir deniz ve Jerloln bazı te~ebbGelerloden 

bava OseQ haline llrağıoı lcab b•hsedlllyordo. Şimdi kuvve 

ettirmekte n 1935 tenberl den file doğru ilk adım atlh · 

birçok mlral ve generallerin yor demektir. MerkHf hftku· 

letlnlı::lle yapılan mtlnahşalar· met olan Lef koea'da 1930 da· 

da ileri 'ftrftlen projeler de bu kl Rum ieyanındanberl ıekeri 
m kudı iatlhdaf etmekteydi. bazı takyldatln gôzlerden 

Lord Rennelln geçen sene· kaçmadığı temin olonmıkıadır. 
nln eyldlQ ortalarına doğru Bir harb vokuunda Blsarıltı 
teklif euf~I ve azamf bir mll· denilen ve ber tarafı tarlbf ıor, 
yon İngiliz llraslle kuvveden larl çenllt mevkiden de isti· 

f Ule çıkabileceğini ileri ıGrdO· fade edlleceğf ıGphesfz gibidir. 

Aft program birçok mfinıkae . Sığ olmaemden başka hiçbir 
fardan sonra ve bGyOk bir ek· kusuru bulunmıyan Maguııa'nın 
aerfyetle t•yaoı kabul görftldft da mfikemmel bir deniz Gseft 

ve şimdi artık tahkimata bat· haline getirileceği ve bu;ada 
lamak bir gOn mes'elesl ıelAkkl Mılta'dau sonra en mftltemmel 

edildi. Çok geçmeden öğrendik bir liman teşkil edlleceğl eôy 
ki mfietemlekAt nez reıl Lar· lenmekte ve bo mes'ele etra· 

nakada Halasultan türbesi el f1nda bazı teıebbüeler göze çarp 
varında Tozla denilen Toz makt dır. 

g&lt mınt aeındı mftkemmel Tftrkiye'nlo İçel •lllyetlne 75 
bir deniz tayyare it rargAhı te· kilometre ( Aeağı yakar 7 faal 

e!elnP. karar verml , ve zaten mesafede bolonao Glrne ve 

birkaç sene evel gene boruda Lefge körfezleılnla de aakeri 

bueuei bir şirket tarafından ka· Umanlar haline getlrllmeeloe 

ra tayyorelr.rJne mahsus olarak hiçbir eebeb yoktur ve ha 
lneı edflen eahnnın da hüku· tan buraların loglllz vallrl Slr 

wetçe satın alanmo ı için bazı Borreı zamanından baelıyarak 
teşehbOsler vAkl olmuştur. ve Sfr Robcrı Storeeon da bir 

DJğer taraftan yakın bir sa· hayll hlmmetlle tekemmül eden 

hada kAln ve Umaeol denilen 1 oefalt yol eebekeılle merkezi 

eahfl kaı!ıbeeando do buna ben· hfiktlmete, Trodou, Yukarı Po· 

zer bazı haz•rlıklar nazarı dik· lemldya'ya merbut balonda· 

katı celbetmektedlr. On r.Gmle· ğunn ve Lef kooa'oın da elmtn· 
den olarak Ağrotor burnu de· dlfer hatdle Magos llmanlle 

Dİ(en volkanik razlde ve 1,1. lltleak peyda ettiğini söylersem 

vadya etrafında bir deniz taz· 

yare merkezi tesis edllece~I u 
horanın de, yozın hOln1met 

merkezi ve askeri kamp olan 

Trodosl , ı;ene blr askeri kamp 

olan Yokara Polomldya'ya ya· 

kın ve asfalt yol üzerinde kAio 
.............. mm ...... 

len bo k yıplardon başka bo 

ğulup ka, bolnol r olup olma· 

dığı beoOz enleeılmamıe'ır. 

MOddelumumi Polaıoneye gi 

dere vapurda tahkikat yap 

i.Daktndır. Tabııio Uzer de Po· 

lataneye ghmletlr. 

Dağlara k r yağmıştır. He· 

v lar birden Llrt'i soğomue. 

Trabzon dftu yaz havası ye§ar· 

.ken boglln kışa gfrınfetlr. DOn 

ak m tıeıo barometre milthi~ 
nrene dft~mo tor. 

vaziyetin ehemmiyetini tebarftz 
ettirmiş olurum. 

Diğer taraftan, bo tahkim•· 
tın adanın coğrafi ve eevkGl 

ceni mevkii ve kıymeti bakı 

mmdon arztttlgl mahiyeti de 

gözden uzak tutmamak lhım· 

dır: Kıbue. me elA ••Han Sft • 

ven kanal,. farzolonın .Flllı 

tln'e tayyare ile bir. Mıeır'eakl 

aspeıi karargiha altı saatlik 
mes fedlr. Anadolu 11,, hemeo 
hemen burun burunadır ve bu 

Taziyet akln bnıalarda arşı 

hkh ıeılerln işitilmesine bile 
mdsolttlr. 

DJğer tar fton Kıbrıs'ın bir· 
çok cihetten Mılta'ya dı rftç 

hanı nrdır. Malta'nın geniellğl 

ocak 31 tS kilometre mor bba. 
ıdır ,.e Akılenfzlo en bayak 

b hri devleti halya'nm elinde 

ol o Sicilya oblllcrlnden y 1 

1 • · d klar•· Avam Kamarasının Dünkü Toplantısında Gene' Vazi· erının yaz 1 
, il# 

Londra, 14 (Rıdyo) 
1 

CJ 

yet Tedkik Edilmiş \ 1 e lngilterenin Milli Modafaa@ı gao de lag1111: gaıeıeı::~iıJ 
nevre'deld ektperlet oıt~ı 

için öuemli Konuşmalar Olmuştur. uın r•poraad•n b•bse• 
dlrler. ,etl 

Uluslar kurumu toplantılarından bi:'i .. 
Londra l~ (Radyo) - Anm eOyllyen amiral Lonsond, tay · 

kamaraeının bogfioka toplantı· yare bombardımanına mani olo· 

11nda bnı toplarınm gemilere namıyacağını ıfiyllyerek de · 
hocam eden tayyarelere karıı mittir ki: 

hiçbir kıymet ifade etmediğini - Zıten filomuz Maltadın 

Roma, 14 (A.A) - Habeı 
membılarından çıkın haberler 

hal yan konetlerlnlo Saeaba · 

nabdan 40 kilometre me11fede 
Keratayı tabliye ettlklerlnl bil 
dlrmektedlr. 

Balbokl, yarı reemi mehafllf 

bo ıebrln İtalyanlar tarafından 
hiçbir nk:ıt ı,,gal edllmemlı 

oldağono taarlb etmektedir. 

tekllb eylemektedir. Ôlft ıde· 
dinin lıılm zikriyle muntazaman 

neıredlldlğlol hıtırlıtmaktadır. 

Adlı Ababa, 14 (A.A) -
Royter Ajaoıından: 

Salgın haetılaklara meydan 
vermemek için imparator ôltl· 
lerl gômmek ftzere hueoef kıt · 
11lar teıkll etmi11tlr. 

fekenderlye'ye bu ıebepten do · 

leyı gltmemlt mtdlr ki? Malt•, 
Cebell.lttarık Vfl dlğtr üsler ar· 
tık kıymttttm dnomeğe bışlı· 

mııtır. Ko netlenmeğe çuhıma· 

l ı yız. Y okı!a mnktlmlıl kayb 

ederlı. 

E~kı bahri1e bakınlırından 

bir amiral da Looıondon f l 
kf rJerlol mftdafe etmle ve de 

• 
mietlr ki : 

Sağ cenah guetele~ı'dıığ•o 
tedblrlerlo frydasız d • 
ve ıol cenah gazeteleri /ıP~ 
tedbirledn hemen ııtbl~ dfrltf 
olduğano iddia etlJJekfe 

Beynz Kitab 
Martta Çıkıy0~& 

Parlı 14 (Radyo) """"re bo 
radan bildiriliyor: togıue 

91 
I~ 

kdmetl, mtlli mOd•1''111,ıeı' 
netredece~I beyas ktııb• -b' 
birinci haftastnda ıodt•' 
ııoa çıkaracaktır. 

Belçika 
Başbakanı d~ 
Don BrOksel'e dôll 

Sil 
Paalı, l4ı (Radyo) - oll 

baobak•n• Maayn ~· ı 
P rU e 

bogGn Belc,;lka'nıo • &' ( 
birlik dıı leleri bık•01 bl' 1 
den'i ziyaret etmle ye /. 

kıdar konaımuıtor. 6° ~e0".,I 
geçen befta Parlı'te • 0 

8,.~I 
temaelar etrafand• da Ol 

ler cereyan eylemfıtlt· ı~ 
.~~· ... Bundan ıonn Be "' 1 ,. • ııre' i 

ret blnaa ıun •çılm• 1 beıl' 
pılmıı ve bu mtıoııe ş~'ııdl' 
bir 1Jôlen verllmlıtlr· ~ı'I 
Fransız baıbakanı &f. if 

ft. ..i 
Saro, M. FIAndeD 10,,· 
Franınz ricali bH•f bO 

Ayni mahalli ııon murebe· 
lerde beıblo balyan ftç bin 

Erltrell ıekerln ôldOğftnü de 

Temblen'de ölen İtalyanlar 

hakkında •erilen rakamlar lıte 
ölüleri gömen bu lutaatın let· 

Suriye'nin 
Protestosu. • tardır. &t· (~ 

Belçika baıb:abD1 ..A.,. 

DiZ sı mll meııafededlr. Malta, 

Akdeolz'ln diğer btııyftk bahri 

•e aııkeri de'fletl Franııa'nın 

11hlb olduğa bftyftk deniz 
fteAO Blzertadan azak dtğlldlr. 

Me;ahasının darhğındın dı ge 
nlo mildafaa tertibatına mOııald 

dtğlldlr. Halbuki Kıbrıı 9282 
kilometre morabbaında genle 
bir adadar. Italyı'dan çok u11lt· 

tadır. Sorlyede lee, Fransa 
mandater olduğu için, deniz 

ve hın Galeri tesl@ edemiyor 

ve Kıbrıs bu ııahlllerden yal· 

nız 93 kilometre unkıadır. 
Aaadolonon İçel eahlllerlodea 

ise ancak 75 kilometre meea· 
fededlr. 

Gôrftlftyor ki Kıbrıe'ın sev· 

k6lce11i vaziyeti çok mfthlm· 

dlr ve Jtalyın · Babee harbı 
bu adanın büUlo ehemmiyeti 

ile Akdedfz'io eevkftlceyş eah 

neetne çıkma11na balı olmuetur. 

bit etmle olduğu rakamlardır. 

lngi ltere'nin 
Protestosu. 

Ingiliz ataşesi, impara· 
torun müşaviri değildir 

Roma, 14. (Radyo) - logll· 
tere'nln Roma bGyllk elçlıf 

Slr Dromond bugftn M. Sovfç'l 

ziyaret etmletlr. 

Loodra, 16 (Radyo) - Slr 

Drumood, M Sovlc'I dyaretln· 
de, Iogillz ateeemlllterlnln Ne· 
gfts'., askeri mfteavtrllk yaptığı 
iddialarını P,roteeto etmfe ve 

bo iddiaların yalın olduğunu 

eôylemlıttr. 

Sofya'da Yeni 
Cesedler Bulun u 

Sofya, 14 (Radyo) - Kar 
fırtınaeının tahribatı cftmleıfn· 

den olarak 80 ceııed dıba mey· 
dana çıkarılmıetır. 

Parlı, 14 (Radyo) Sorl· ııe 8'" zeland, akeam tren 
ye 'nln, Fransa aleyhine vndııı 

dônmftotftr. .r ııl 
proteeto, oloıılar korumu genel l1(' 
•ekreıeruğıne bugan "'•·• 01 . Marsi lya" da , 

) / 
muıtor. R dfO / 

Roma tlnlverıılteelndekl Arab Marıllya, 14 ( 
1 

1011 , 
mftr ameleel ile k•OJ ~rt~ 

gençleri de ayrıca bir proteıto dil o " · .J tarafından llıto e e ~ 
vermlılerdlr. efeı 

vam ediyor. Bo gr ı~ 

Receh Peker 
lstanhul'a Geldi 

lıtanbul 14 (ÔzeJ) - C.B .P 

genel sekreteri Receb Peker 

bogftn Aokara'dan tebrlmlze 

geldi. 

Istanhul'da Nüfus 
Zayıatı Yok. 

letanbol, 14 (Ôzel) - Son 

şiddetli Karayel fırtınaeından 

lıtanbol'da nftfoıcı zayıat ol · 

mamııtar. Maddi zarano 2 
milyon liradan fazla olduğu 

anlaeılmaktadır. 

de 
yerlerdeki amelenlo 
edecekleri ıOylealyot· 

c; .. u. p. J' 
Geıiyönkurıılt1fJeJ 
Ankara, 13 (A.~) ..... ,pi' 

haf tahk toplaatraıoı 110 ~ 
U. partisi geoyöok0'0eıl1e 
demlndekl lılerl ıoc 
ıonutlamıetır. . ~ı9 

Milan ffo 
BeJgrad'a ve ~, 
Viyaoa'ya Gidece çeı1 

~ ................................................................ .... 
Parla, ] 4. (Radyo) l; eAjl 

loHkya başb•kaD• &ti 1ır· ııı· 
lntçre'y~ hareket erıfJf:ııt 11 
ıel'de iki gGn kalıC• 9""'· IELHAMRA 

SINEMASINDA TELEFON 257!1 

Altın s~all 

MACAR YILDIZI MARTHA E G G E R.T H 
Bugüne kadar yırattıA"ı en gazel filmi otan 

SARISIN 
' Aık · Gftıelllk · Nefis 

maılki ve danalar · 
çok eğlencell bir mevzu 

l(AR .MEN 
AYRICA : 

PARAMUNT JURNALDA: 

GAYET GÜLÜNÇLÜ CANLI RESiMLER.. 

lnglltere kralı beılocl JORJ'nn cenaze tôrenl bftt6n tafıllıltHe 
Her gftn: 3-5 - 7- 9,15 Cumartesi ve pazar 1130 da bı§lar 

-- - - ~ - - ' - - - - -

tt· ~· Parlı, 13 (A..A) - r i' 
.. d• 

cama akıamını • 1 ılt· ~ 
lr.almağa karar verOJ1e111ıı ., ~ 

Tuna hınası ıee~ l'f 
ıeıe . .A 

kındakl mftzakere f 1J1'f 
edllmtkıedlr. Çek091~11ııı / 
Romanya btlkuaıeıler 11~ 
ta.I nazarları blrblrloe ,,/ 
ogon bulunmakıadır· 1~r .. ı 

Ekonomik sabıd• ,ıı1' 1~ 
1l o 1" ıtl" 

ya'nın gôrftşlerl 6,oı 
Çekoelovakya'aıD ~ ~ı 1 

çok yakındır. ~1 ~~, 
Fakat, M. Bodı~ıt~I /. 

Bdgrad'ı ziyaret e ıı ,, .. ıı 
11tya t m blyctttı 

, lr. leye çolu;aealıUf· 
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Yaş Meyva 
ihracatı .. 

Franaa'da Jak BalDTllle admda 

bir akademlıyen ôlda. Bu adam 

Ak:ıılyon Franııeıln kralcılık 
manzomeıl tolnde idi. Kuvvetli 

bir mtltefekklr v . ı muharrlrdl. 

Papalık, vaktlle Akelyon Fran 
ıeıl aforoz ettiği için, Jak Balo· 

vllle'ln eeoazeal ortıdı kalmıı. 
PapH efendiler, eakallarını aı 

1 Şebi r meclisi dağıldı, ondülasyon makineleri, OzOm, incir hanları ve ···~·----Bu yıl ihracatın teıni· 

•ulayıp; 

- Biz onun için dlnt me 
raelm yapamayız! 

Demlol,,r. DOaftndGm, duelln· 
dftm de, pıpıeların yaptıkları· 
na, aanld ıabotta yatın erkek 

kişi ben lmletm gibi bayağı 
içerledim. Yirminci asır dıoğll, 

kırkıncı asra ıelıek, papHtaki 

rob, yine eakl bildiğimiz marl 
fet ve ruh olacaklar .. Pıpaelar, 

kara cftbbeleri, uzun aaç ve 

ıahlları, muhtelif eektldekl 
ktll4blarlle dnlrden devlrt>, eu· 

larına hiç değleıirmeden akıp 
gidiyorlar .. 

Vaktlle pıpaelar, cennetin 
anahtarlarını saterlardı. HıuA, 

cenneti b111ır h11ır, karış karış, 
babadan kalmış malikane gibi 

lak:elm eder, haraç mezat. dört 
parma~ı elli altın liraya. znalh 

Bırlıtlyıncıklara da#ıtırlardı. 
Onc.gaılar da inanırlar, iııtav· 

roa çıkararak paralara papaııla · 
ran eteklerine döker, birkaç 

mmhı ve ıOzle, cennetteki 
maııtakbel mıllk&nelerlnl ıatın 
aldıklarına Hnarlardı. Papaelar, 

11nld tanrının ahıret kapısın · 
dakl tıpa memurluğu ve bek· 

çlllk nılfeılni (hUlne almıelar .• 
Dilediklerine bol habşlıle 

cennet tapuııu vulrler, luzdık · 

larını · lete ıon hAdlıede. oldu· 

~o gibi · mezara gömmtz, yer 

yGaGnde bırakırlar. Şahsım he· 

ıabına ıöylJyorom, Allah be 

nim benet meabatamı hocanın 
}Dtfa lnayetlle kabul edecek 
lıe, ben crbenneme çoktan ra· 
ııyım. 

Jak Balo rllle, elmdl arkaem

dan gelip geçen bu hldlıeler
den eminim ki, hiç de haber 
dar dtt~lldlr. 

- Ben ôldOkten eonra çeş 
meler lı:an a~laıın! 

Frbnıınca, benim ruhum, 

~lfeaaen oçtoktau sonra ceıe 
dimi diler mezara gömaanler, 

diler lı:lreçt~ yalı:ııınlar, diler 

kıhr kuyroğonı bı~l11ınlır, 
vıı gelir .. 

Danyada penaıı ol mu an bir 

fnıan için ceıedln Akıbetini 
dDeDnmek, el be ite gDlOnçıGr .. 
Allaha •e cennete yakın olmak 
1dn ne hocanıu şefaati, ne pa· 

•aport, ne de cenaze meraalmi!. 

lnnn ora,ya kendi vicdanının 
•e hıyattakl ef'allnln yolundan 
gider ve onlar, usakta dtlll, 

Yatadı~ımız ömrfto ve kendi 
varltAımııın içindedirler .• 

Ne çare ki pıp11 (der.d ler) 
hAI& ıöz dinletecek kafa bulu . 
yorlar 1 Çimdik 

- - -----
Mezbahalar 

Ziraat Vekaleti 
Maltimat istedi 

• 

Vil&yetlmlıd" bolnnan mrz 
lıbıl1rıo muhtelif ıeekllAıı ve 
tıribçelcrl hakkındı Ztraat 

'Vt~lleılnce eehrlmfı baylar 

nıOdlh lftğQndeo maltilOat isten 
1Dlttlr Bu malumat bnırlına 
rak Vekllete göoduUecektlr. 

Rahmi Erad 
Şebrtnııa Ttlrkoflı ruftdQr 

1110•.,lni Rahmi Erad'ın yakında 
daha mtlhlm bir vaalfeye tayin 

edlleceı1 memaanfyetle haber 
ait n lllı tt1r, 

işcileri, nakil vasıtaları, sakallı işciler meseleleri konuşuldu. 
nine çahşıhyor .• 

" .. 
,, 
" 

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

90 
100 
150 
310 

" 50 .. 70 

" 100 
,, 200 

Bugün 

Dan öğleden evel Ttlrkof lıı'te 
vali Fazh Gftlcç'ln baıkaolı 

ğında bir toplınh yapılmııtar. 

Tftrkof la ve Üıllm koroma mil 

dtlrlerlnlo bulundukları bo top· 

lantada yaı meyva lhracatımııın 

artmlmaaı çareleri etrlfında lh· 

zarf bazı kararlar ıhnmııttr. 

Glrftımtlere duam edilecektir. 

Bu yıl ya, meyvalarımızın bil 

baııaa Clztlmlerlmlzln mfthlm 

miktarda ihracı temin edile· 

cektlr. 

Bardan Çık
tıktan Sonra., 
Kordon'da teşeb· 
bDs edilen soygun 

Evelkl gece saat 2,30 da 81 
rlnc' kordon'da Cumurlyet Mer 

kez Bankası c'ınllode bir hay· 
dutluk nk'.ıı olmuştur. Tar· 

knvaz barandan çıkan ve kor 

donu taklb tderek evine git· 

mekıe olan Halil o~lu Abdul 

lab'ın arkaeını ıaklb eden •e 

Comorlyet Merkez Baok:aeı hl· 
oaeı öolode Gıerfne hficom 

ederek parmı@ında bulunan l 50 

Ura değerinde pırlınta yftstığtlntl 

zorla al"'•~• teıebbtlıı eden All 

oğla Ali yakalanmı@ttr. 

Ali; deoh merku karakoluna 

göıtlrtllOrktin kaçm•ğa muvaffak 

olmo,tor. Aranıyor. 

KomOnist maznunlar 
Bakumetlo maned şıhıılye 

tini ıakklr elmekle •uçlu ko 

munlııt SelAhlddln ile (6) arka· 

daıı hakkındaki tahkikat evrakı 
mtlddel umomlllkten dfto tlr;Go 

ccı mtlıııantlkllğe v.-rllmlıtlr. 

olunmuı, heyeti umumlynl 

itibarile belediye ııhhat ıabıtHı 
tallmıtoameııl reye kooank 

kabul edllmlttlr. 

GOrOttllecek baıka 
kalmamııtı. Şarbay 

devreıılnl bpıtarkca: 

meeele 

toplantı 

!rkadaılar! Bo devrede mtl 

hlm bir çok lıler bttirdlk. Fe· 
nğatlı c;ahetıgınııdan ılılere 
ıeıekktlrtl bir borç bilirim. Bu 
içtima dnreelyle Nlaan içtima 

ara1tnda baaı lıler lçlo Aıaka 
ra'ya gideceğim. Mft11adenlıl 

dilerim. 

800 

Senenin en heyecanlı "" en bOytlk f llml 

T A Y Y A .R E S i N E M A S 1 N D A 
Par iıı'fn 64 ıioam11t0da birden haftalarca gOaterllro bir ıaheııer 

PA R İ S ESRARI. 
Oynayanlar: Conıtanı Remiz, Henry Rolland, Plere Remalr, Loclen Baranı, Madelelne Aaeny n diğer b4yftk Fransız yıld•zları 

Ayrıca Foks Türkçe sözln dOnya haberleri • l ogiliz kralı Corc'un cenaze merasimi 
Flatlarda zam yoktur - Do filim için meccani kartlu moıeber değtldtr. 
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DOtllndOklerim .•. 

Felaketten Sonra 
İnsan, içtimai bir mıbl"~ 

olmak b1&ebllı 9 muhitin ve ce· 

mlyetlp •iı içinde mt)temıdl· 

r.trar l• ·alikıdar olm" yen 
htM. Ve litr gQo, bu ağ p•fr 
çılaoınca, ln1ao rubu ve rn•• 
ne\'lyatı, boıguoa uıramıt gibi 
ıaıırar, hareketlerindeki lnd• 

samı bybeder. Ben bunu, '°" 
aey14b gftnlerloln korkuıu lçlQ: 

de bir dıba anladım. 

ln11n, dl'All tek baımı Y•• 
vamağa, 1&dece bir tehir balkt 

ile bıı başı hlma~a bile mQ 

tebammil deglldlr. 

Jzwlr, ıoo eeylAb ve kaıırıı•· 

larla diğı r memlr.ket köşele. 

rloe olan bağlanll11D1 kaybt't· 

ıiği gOn, vaziyet blılm lçlo dı 

öyll'ydl. 

Telgraf idaresi; 

- Bozuk~ 

Telefon elrketl9 

- lclemlyor! 
Demlryollıırı ldııreııl; 

- Sefer yok! 
Cevabını verdiği dakikada, 

soğuk bir Orptırme llt>, keo· 
dlmt, Okyınueların lelnde ytı· 

ztlb giden bir boz parçaııı lı· 

Ulnde aandım. Oftn, mlkrofo· 

nun içinde adeti beyaz mlna· 

relerinin akılol gösteren latan· 

bul, yeni y•pılarıoı, karla ha· 
vaaıoı gösteren Aokar•, arlık 

yok olmuıtu. Aydın, Ôdemlı, 
The, Naallll, Bandırma, Afyon 
ve bon1ar gibi, telgraf la bir 

iki ıaaı, ırenle birkaç ıaat yı · 

kmhk ıa~ıyao ,ehtrlerden, ne 

kadar uzaklara dtlımftettlk? 

TeceHüeflmGz hırek .. te gel· 

mlş, h1eaaalyetlmiı1 cemiyet b•ğ· 

hlığındao doğan deroı i ftztln· 

tellerimiz etrafa ÇeYlrllmlştl: 

- Oolar nerede, ne ola 

yorlar, oralarda ne nr, yok? 
Mltemadlyen bu dGıtlace ile 

yorulduk. Tabiatın korkunç 

bir oyuna, ııankl, tçtlm•I mah· 

hik oluıumu11u bir daha hııır· 

latmak lıılyordo . 

Danka loııan ruba ile ba· 
gftnkil lnHD rubu, 

Dtlnkft cemiyet alı~kanhtı 

ile bogankO cemiyet yakınhğı 
ve aevglıl araeında ne kadar 

farklar ur? 
Tekin yere, ııoç lellyenleı i 

cemiyetten 011kle1ımp ııadıaı 
atmıyorlar! Çünktl bu, loııaaıa 
en hanae, en naslk tarafıdır. 
BGrlyetlnl almakla beraber, 

ayni Hmında cemiyet içinde 

yaıamanın anklerlol de lıtlr· 
dad ediyor. 

Bana, tek hışım• yaıamık 
klydlle dGnyıyı, bftttln nrhğı, 

ııaıdett ile be~ııleealar, hayatı 

tekme vurmağı tercih ederim. 

Dayat, ancak bir cemiyet içinde 

lnııanca yaşımı';la güzel oluyor. 

Oıhan Ralımi Gökçe 

Ameı·ika Bita
raflık Kanunu .• 

Vaılngıon, 14 (Radyo) -
Bharaf ltk kanununun J.5 936 
tarihine kadar oır:ahlacığı anlı· 

eılmakıadır. Sıh gnna y•pııacak 
olan ıoplaotuJa bo karar kabul 

edilecektir. 

Habeş esirleri 
Roma, 14 (Radyo) - Moga· 

dlıyo'da cenub crpbt>ılndrn ala· 

nın ıeeirlerden yftılerceei Aıma 

rı.,ya dahil olmoıtor. Bu Habeı 

eılrlerl banda bazırlanmıt tlıera 

kamplarına yerleıtlrlleceklerdlr. 

Bu mtlnaet>betle yerli Soma· 

iller ıenllkler yapmıılardar. hal 

ya n general Graçyanl alkıı· 

laomııtar. 
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Ateşin Hakim~ 
Katil Sorgu 
Hakimliğinde .• ...... 
Kızkardeşi hastanede .. 

Napolyon Bonapart'ın Maceraları Kahramanlar JDaballealnde 

İkinci Kum _ NAPOLEON ve KLEOPATRA babaaı Abmtıd Bllınl'yl ôldftren, 

Ve ,. Ve.:. giiıel Bellilot, 

ııteıln b4klmloo güzelliğinin 

mOesılr olmaaını derin bir haz 

gururla tel4kld ediyordu. Yal 

naz hu teveccOh ve meylin 

geçici oldoğiıno aanıyordu . 

Bundan başka.. . Nıpolyon'un 

kalb ve dimağında derin bir 

iz yophğıoı -korku tle · anlı· 

yordu; çünkQ her zamıın onu 

lhtlyarııız olarak düşfioüyordu . 

O ndar ki, general Bonepatl'ı 

at üzerinde Kahire sokakların 

den gf'çerken gördüğü vakit, 

kendisi pencereye k•>ıuyor, 

yfireğl de , .. heyecanlar fçlnde 

çırpınıyordu. 
I 

Kocası dôoüoeeye kadar Na 

polyon'oo kolları arasına atı 

lacak mıydı yoksa?. Gilzel 

Bellllot bunu henüz bilmiyor· 

do. Y aloaz saraılmıe, şaşırmıt 

blrhaldP. olduğunu biliyordu. 

Genç ve gfizel kadın, henQz 
bir mfilAzlm olan kocasının 

istikbali ile, en parlak bir 
yıldız hallol almıe olan Bona· 

port arasında, lstemlyere mu· 

kayese yapıyordu. 

Genç, gfizel ve şuh bir ka· 

danın bu mukayeseyi yapmHı, 

hayataoın bir döoOm noktBBıoa 

gelmesi demek değil ruidlr? 

Napolyon gibi imparatorluk 

ve cihangir iti: eşiğinde bulunan 

bir adam tarafından sevilmek .. 

Ne ıatı. rüyn, değil ml? 

İııte .. . Ceeoe ve balo Lt-fo 

kard, bu kadını, bo robi halet 

içinde olduğu bir ıurada uça· 

ruma itmek teşebbOsOnde bu· 
lunuyorda. 

Mobarlb kadınların evinde 

yalmz bolundogo bir akşam 

casus Lefokard gOzel Bellllota 

ortasında garlb bir parıltı ile 

parlıyan bayok ve kıymetli bir 

tao bulunan M1&1r 1.1 bir kape 

arzettl. Bo kftpenln taşı, ııık 

karşısında alAlmtsema gibi 

muhtelif rtnkler .rzedl yordu. 

Cesne, ilk defa hakikati 

eöyllyerek: 

- Bono general Bonapart 

tarafından elze takdime memur 

edildim! 

Dedi. 

Genç kadın, heyecanla ve 

ellerlni Çllpar.k: 

- Ah ... dedi· ne kadar da 
gOzel!. 

Sonra, durgun bir 

llhe eni: 
tavırla 

rinde lae ıaadet ve muuffakı· 

yet bahşedermlş!. 

- General Nıpolyon bu 

kıymetli taıı bana mı gön 

derdi? 

- Heroeyden evvel harp 

meydanındaki ce&areıfofzl bu 

ıuretle tı.kdlr etme~ lıtemlotir. 

Ve sonra ... 

Lefukard durdu. 

Genç kadın tehalülde ııordu: 

- Ve l!onre?. 

- Sonra... Fakat bu ancak 

ikimizin arRıındadır. 

- Söy leJ iniz, rica ederim. 

Genç kadıo CHuııuo ne dl 

yeceğlnl k..ı
0

i surette anlamıştı. 

Ve, caeoeu serbeıt harekele 

Adeta teıvlk eden bir vaziyet te 

almıo boloouyordo. 

Casuı: 

- General ılze bibakkin 
meftondor. 

- Mflmkftn değll! 

- Yalnız, bu sırrı ılze aç · 

tığımı kimseye ve bllhHea ge· 

nerale söylemeyiniz. Rica ede 

rlm .. 

- Masterih olunuz. hiçbir 

kimseye söylemem .. 

GOzel Bellllot hatftn ıohlo· 

ğlle biraz bekledi; 

- Ve .. soora? 
Dedi. 

aonrı: 

Lefokard, nlhat darbeyi vor· 

mak zamanının geldiğine h6k· 
metti ve: 

- General baetadlf, gQzel 
madam! 

Dedi. 

dam! 

Basta mı?. Neden? 
Çnnkfl flmitelzdlr; 

Ü mit ~lzllğe dtışecek 
var, eankl? 

ma 

ne 

- Çok gftzel bir söz söyle · 

diniz; gOzel madam! Bo sözG· 

nüıü general Nıpolyon'a söyll· 

yeblllr miyim? 

- Şlze kalmıt bir lo! 

- Benim kanaatimce Na· 

polyon bu sözden çok enine· 
cektlr. 

Genç kadın, şoh bir eda ile 

ve Bonapart'ı ayağına getirmek 

istediğini aolkAr surette göste 

rerek: 

- General Bonıpart'ı çok 

pever ve takdir ederim. Gene· 

ralfn hayranıyım. Nazarı dik· 

katini kendim celbettlğlm için 

de büyük bir il tlhar hlsaedl· 

yorum. Fakat kocamı seviyo· 

rom1 onu aldatmak istemem! 

- Sonu var -

luzkardeol Fıtnat ile polis Ham 

dl, fmocı Moıtafa ve amele 

Yaıar oğla Yoaof'u yaralıyao 

Sabri; dOo hakkındaki hazırhk 

tahldhatlDa ıld evrakla mftd 

dt"fomomlllkteo birinci mftıtan · 

tlkliğe verUmlıtlr. 
Milltaotlk; babı katlllol la 

ticvab etmlt ve ıahttlerl din · 

lemek için davetiye göodermlo 

tir. ·Sabri; hala babaeaoın ken· 

dlıloe tecavftz ettiğini söyle 

mt'ktedlr. Fakat ayol zamanda 

ev hallunın kendisini dalma 

tahkir ettiklerini de llAve et 

mlıtlr. Bir mubarrlrlmh; kar· 

deı bıçağı ile ağır ıoretk y ı 

ralanmıı olan ve vaziyeti 111laha 

yüz tutan Fıtoat'Ja haetanede 

görftımftştOr. Fıtnat; kardeşi 

Sabrl'nln yaphğı müthle clna· 

yellen h41a korku lçlodedlr. 

Muherrlrlmlze demiştir ki: 

- Kardeşimin foledfğl m6t· 

hlt cinayet aklama ~eldikçe çıl· 

daracık gibi oluyorum. Bir 

oğul ve kardetln buna yapma 

ıına Chtlmal var mıdır? Gerçe 

Sabrl'oln kazancı azdı, fakat 

aramızda pekAla geçiniyordu 

Evde ona fena muamele edil 

dlğl de doğru değildir. 

Müıtantlkllkçe tahkikata de· 

vam edilecek n Sabri 

hede ahına aldmlıcıktır. 

Tiyen-Çin'de 
Bir Yangın 

Tlyen Çtn 14 (Radyo) - Ti 

yen Çln'fn Çto mahallesinde çı · 
bo bir yangın pek çabuk bil 

yOmfto ve hayır cemiyetleri tara· 

fından yıptmlao bOtQa kolft. 
beler ya.nmıştır. RazgAr çok 

fazla oldoğondao halk aletin 
ônQnden kaçamamıttır. Şimdiye 

kadar ank•z altıııdan 150 cesed 
çıkarılmıotır. 

itfaiye alevler karomnda Aciz 
kalmııtır. Susuzluğun da, atıoln 

yayılmBBında biiyQk tesiri ol 
muıtor. Tahkikata devam edil· 

mektedir. 

Varşova'da 
Soğuktan ölenler 
Varıova 14 (Radyo) - Le· 

blstan merkezinde soğuk yil· 
zftnden ölenler 52 ye baliğ ol· 

muetor. 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu ıkııam Baadorakta Sıhhat, 

Karantlna'da Eoref, Kemer'de 

Kamer, Earefpaoa'da Earefpaşa 
eczaneleri açıktır. 

Bir General, Amer·ka'nın 
Bir Ordusu u)unmahdır, Diyor· 

Mes'elesi Etrafında Amerika'nııı Bitaraf Jığı 
Münakaşalar Devam 

f191P 

Ediyor. tıd'r 
dırılmıe bir ordusu ollfl' ırt 

~ıııuot 

Amerikan do11anması .. 

Vaşlngron 14 (Radyo) - Ge 1 - Amerlka'oın ihtiyaçlarına 
neral Mallntrt.p bir beyan11tanda: göre kuvvetli ve iyi ııllı'lblao · 

Hicaz Hüliftmeti, Petrol 
Ambargosuna Muhalif. 

lhnissuud, Bu Tedbirlerin Menfaat 
Verrniyeceği Fikrinde Bulunuyor. 

i 

"r 
Sr , ... . 
" 

Bn ordu, cihanda otı h'' 
kil etmelidir. çook61 ı.. ıırı• 

bıı•' beynelmilel vaziyete t,l•L' 
sulhun bekat11 bOyt1k ıe 
lere maruzdur. ıcl' 

Birçok _devletler. b•;~.ılf 1 

baş döndilrücll bir 1~ır bosfre 
lçladedlrler, bunun klld1 

ı ee 
olan devlet rlcr.lt, eyn dfrltf 
çahşmak mecburlyetlııdt 
Demietlr. ),..... ~ 

Vaelogton, 14 (RıdY0 od'' 
aoıeı:ıl 

taraflık tedldk eDC dUI 1 
senator Mister Meğ, keP 10~ 
birlikte çahşım onbeş seıı• aıt' 
bir sene müddetle tali~ e00o 
yeni bitaraf hk ka000 ~611 
1936 senesi 29 ni11an101~0~oo 
taliki lüzumuna kaol 0 

söylemiştir. 0dl' 
"Bu mO.ddetln lokı!BEl ~· 

flı~ 
sonra1 yeni bir bltat8 U 

1 dıt· nono 14ylhası yapılo>• 1 b•f 
hona imk4o yoksa, ıııu ef' 

ıo 
devletlere verilen bıtP ı;ııtıl 
dının tahdidi ve ayni z• r• 

d bO 
petrol ve pamuğun a ıııd 

Jlİ'' dld dahiline olanmaeı •'rJ 
Ve gönderilen eşyaıııo ıPt!'O 
ve ziyandan göndereolO jel 

olmamBBı kat'i suretle 

eder. ,, Demletir. 

AmerikB 
Japonya ile 
çarpışmayacak! ) .1 

Vaşington 14 (Rad1°d' ~ 
lao ' 

Ayin AzBBandan Reaa .-erdi 
Pltman'ın 10 Şobatt• 

nutka işaret ederek: b•1~ 
'"Japonya'ya kare• ıııı 11 

bfl t 
etmlyeceğlz . jıpony• 1eO 

iyi müoterlmlzdir. 935 
otl ~ 

sinde bizden t ı 5 oıt11 lll 
larhk pamuk ahn1eıat· ıt 

mletlr. .l '' 'd l'f,/ lbnissuuı çocukları arasında.. Avusturya ıı ,, 
Cenevre, 13 (A A) - Alman haber alma b;ıroeu bildiriyor: t1f tl 

ker"ı Mane .. ,r~ ııı Hicaz hakumetl1 Milletler cemiyeti genel sekreterliğine gön·: T v 

derdiği bir mektupt", zecri tedblrJe.dn tatbikine mobıUf oldu· Viyana, 14 (Radyo) d; o~ 
ğonu blldirmtııtlr. • yak barptao aonra 111' 1 ,rıo"', lbnfıısoud, Milletler cemiyeti azaeından: olmamakla beraber bu 1r• ,ı 

rak A vosturya uııoe 
1 

.. ı ı 
buıostakl nokial nazarı sorolmoşto. rt e> 

aıker •e harb tayY• 
Hftkumetl, zecri tedbirlerin Blcaz'a Mllletler cemiyeti azasına almıotır. • 

temin ettiği menafii temin etmedikten başka bir takım lhtUAf· Bı• tç• ka'd9 
lara mOHit olacağını ve binaenaleyh Hlcaz'an durumu itibarile - Ben böyle ve bu kadar 

güzel taş görmedim; hon1:m adı 

nedir? 

- Cennet taeı! ..Munr'da 

hükftm süren bir itikada göre 

bu taşları Allah göklerden yere 

serpmiş ve bu tat kimin Qze. 

_b_ı_ıa_r_af_l_ığ_ı_nı_k_a_t'"::ly=y=e=O=m=-:O=b=af=a=za=e::-d-:eC::-e-:ğ=ID=f=bl:=ld::-1-=:r~m-e_kt_e_d_ır_. --- öl en kra 1 içi 0 ~f I 

------------------- Rusya • Mançuko ihtilafı merasim yapıhıc)ıı / ~; 
Rraksel, 14 (Rad1° ı\ıbtf ~ 

şubatta sabık , kral ıoeı''I 

.................... 
ANADOLU 

-------
Gilnliik Siyasal Gazete 

Sahip ve Booyazganı 

Haydar Rüodfi ÖKTEM 
Umumi neeriyat ve yazı ioleri 

mildü.rü: Hamdi Nüzhet 
İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler ıoka~ı 
C. Balk Partisi binaaı içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Alu aybğı 700, Üç 

aylıeı 500 kuruotDl'. 
Y ah ancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruotur. -Gfinft geçmio nfishalar 25 kuruotur. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

• • 

Egrr hrı SC) sız ı sab ı rsızlandırıyor \e litiz lrnd ı rı)Orsıı, c-ı:rr ıı l:ık bır 
.ı k sılık fıkir lrrı111z i ;ılt-ıı s t ediyorsa , egtr gec·eleıı 113 ku tııım~yors.ı, ı rşlu~ 
P<.'k bası tıır: sinirlerinizin ten<.'pbııhiyctı a rtm ıştır . tırn ıız \akıl \ arken bıı 
kıı a lı ğ ı ğıcl<.'rnı<.'ğr acele ediniz. 

6romural ·JCnoıı. 
lıııı.ın dıın):ı nı~ ta n ı dığı bir müsekkin olup k:ıy betıiğını ı rahatı, ll) kll)U 

\ e :ıl ıycı ı s ı zc ıadr eder. - Trsiri gaye1 serid ir. - Bro ııııı ra l ' ııı hı\ bir 
zararı )Oktur. 

10 ' ' 20 ~omprımt) i ha>• ıur 
lrrdr t czantlrrd r rrçrıt ilt $211hı. 

Kn o ll A-G., k ımycvi mndd el er fabrikaları , Ludw ig s lıafen s, Rhin 

Mançuko Dış işleri Ba
kanının Beyanah. 

Hudud Hadiseleri üzerinde R11sya 
ile Olan Konuşma. Yarıda Kaldı. 

Kslngklng, 13 (A.A) 

Mançnko dış işleri bakan ve · 

kili M. Onaol; Royter Ajansı 

aytırına şu beyanatta bolun· 

muotur: 
- ~ovyet Roııya'oın Harbin 

lbıt konsolosu M. Slavltııkl ile 

yaphğım ıt-klz saatlık koofe 

ranı tam bir inkıta tle tıhmle 

tir. Budod hadlselerl haklunda 

baoka mftzıkerelerln yapılamı 

yacığından korkuyorum. Man 

çoko h6kumetl bu taktirde 

ııulh ve sOkuno bizzat kendisi 

temin etmek •zdırarında kala· 

caktar. Maamafib vaziyet bil 

1ük mikyasta Moskova'oın 

Maoçuko leteklerloe vereceği 

muhtemel cevaba bağlıdır. 

Avusturya 
Çekoslovakya 

Viyana 14 (Radyo) - Avue 

turya Çekoslovakya arasındaki 
ticari müzakereler miiş Qlata 

düemft~tür. 

Eksperler tedlyat plaoçoeo 

Qzerlnde tetkikat yapmı§lardsr. 

• 

ölüm senel devriyesi fJl 
yapılacaktlf. tO" 1 r 

Bu mOnaeeb~tle b~ ,1ı0V 
~ka ldltselerlnde d1°1

11eıl 1~ yapılacak ve kralın 1 1'l ,ııb 
ken ıatoso klllseslode ~ 

15.dt• r 
uylne lotlrak edece "''''il(~ 

Sabık muharipler, de Jll~0r' ytr ,,
sedlnln bolundu~u d•ı:ı ı~ 
alacaklardır. Bunlar de • 
halktan arzu edeolet"~ıft· , 

ret mft aadesi verilece ıJljeJ~ 

Fransa ekoıı0 ~tt' 
) ..... J 

Parie, 14 (Radyo t;'''' t~~ 
meb'oean 90 reye JJ'" 1 ıl 
reyle f loans bıkanhğ:eıl"I~ r 
ettiği gümrOk tarife ~-~o ~d; 
diline dair 1Ayth11Y1 

1 
bO ,1 

911 ı 1 ~I 
mlştlr. Bu yeni o ıeı• 'r/ 
sOren para tsdkr' ıb•-
ônanı geçmek lçlo 1'' 

mlştlr. 
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ABDCLHAMöD 
Köy Yönetg·esi 
Ve Köy Kültürü .. 

.., "be Neler Oluyor? 
ltalyanlar, Yeni Maglu ı- . ş . 

• Bır empaıızenıu 

yetlt~re Uğradı. Rus Nas~-Yıldönümü Hayatı, Cariyeleri ve Sarayı Biliriz ki köy dediğimiz yer 
tabii, sosyal, lanmsal ve daha bu· 
nun gibi ekonomsal ve insel var· 
lıkların bollukla bulunduğu bir 
yerdir .. Köylü. de bu bol ~e zengin 
değerlerin kendisi yani ıahibidir. 

Çünkü köy ve köylü bugClnkü 
ekonomi düsturlarına göre hakiki 
üretmendir, vaktin ruhiyatını bil· 
miyeo köylü naturel vo ıfirekli 

çalışınasile yurda birçok teyler 
sağlar, e~er bu tip, bilgi ve yeni 

-12-
Yeni bir rezalet 

Saltın Bamld'lo ıly•ei ahva 

lln karaıık1'ğı ar11ıuda kadın 

•eya 06s0Dml11l'• dfieOnmeğe 

vakit bulamadığı bo earadı, 

sarayda Taziyet c Eıkl hamım, 

eıld tae!, idi. 

Şeh11de Ahmed Bilrhıoettlo 

Efendi lıe.. Keyif ve zevkinde 

berdevamdı! 

HOeoQmieal'drn mahrum kal 

mak, şehzadeyi o'dukc;a earamıe 

ve ıaşırtmıştı; ı•akat o, earay 

hareminde yeni, yeni zevkler 

bulmakta biç ııkaoll çekml 

yordu. Saray kıdınları, aşka 

ıoeımıe bir çöl gibi idi. Erltt-k 

Dıanoa da bu ihtiraı tıtmlo 
edecek bir sQrQ hıdım ığaıu, 

birkaç genç eehzadeden bıeka 
bir klmıe yoktu. 

Bu defa da ıehZ1denln aek 
laaaRına Kadriye hanım dao 

mGıtD. Ve bu, çok boyak bir 

ıkaodalı meydan vermlıtl 
Çank6 Kadriye hanım, eeh 

zade Ahmed Btırbıoeddln'lo 
ıGt kardeıl idi. 

MıhllD oldo~n 6zere, eerlat 
nazarında ayol kadının mrme· 

ılnden ıad emmlı olanlarlD 

kardeıten farkları yoktur; ıad 
kardeele tehvınl bir temas, ea 

baynk reaalet •e... Gtınahtır! 
Kadriye hanım, çok güzel 

ve hentıa 17 yaeında idi. Fakat 
Kadriye hanımın ıarıydaki mn· 

kii, saraya girmesi de ayrıca 
bir macera teekll eder. 

Kadri Bey hm!ode earay 

IDenıubt bir genç, naeılea padl 

tıbın hueometlne maruz kalmış 
ve kendlıinl bu husumetten 
kurtarmak lmktnıaı balamamıı 
tır. Ve bir gf'ce, Kadri bey 
ıaraya dnet edllmle, bir daha 
da ıaraydın çıktıgı gôrtllme 
mlıtlr. 

Bu adamıo bogalduğunu eski 

saraylılar anlatırlar, fakat Kadri 

bey ôldaralance, arkasından 
kucağında iki aylak bir kız bu 

lonao genç '9 gOzel ıevceal 
kimsesiz kalmıetı. Bo kadın, 
Rom idi; Kadri b.,yıe ıevlomle, 
Kıdrl bey tarafından kaçırılmıe 
•e MGılGmın edllmloıl. Buaoa 

için ırk ve dlndaılarının yanına 
dônmeelne lmkln kalmamıetı. 

Bu kadının halt, dıha doğ 
raıa çok gGzel olmaıı Kadri 
beyin dostlarından diğer bir 

Baray menıabo tarafından Hı 

lllfd'e blldlrllmlı Ye Hamid de 

•ıraya ılınmaıını irade etmietl! 

Genç kadın, reımen odalık 
olarak earaya ıhnmıetı. Bu 
çlrkla nılyete katlanmak H· 

rarl idi. ÇGnkG ıefalet mahak· 
kıkta! 

ıınan tam oğla ve ablaluızlıkta 

daha ileri bir tipi idl. 
Ahmed Bftrhanettla bugiio 

11raym hımam dılreılor:len ge 

çerken, içeriden yıkanma ıee 

leri duyda. Ve ke~dl kendine: 

- Acaba içeride hangi ca· 

rlye yıkanıyor?. 

Dedi. 
BOrhanettln Efendi, oradaki fenni metotlarla techia edilııe 0 

yaelı kalfa kadıoa yaklaet•, avu 

cuna bir ahın lira bab~le ko 

:aaıııaıı alınacak randman herhalde 
bugünkünden kat kat üstün ola· 
cakıır. Köylümüz ne ya:ıık ki hala 

yanık: 

- Kalfacığım .. İçeride ktm eski bilgi üzerine toprakla boğuşu· 
yor. Bu hal onun aa muraf ve 
emekle çok rnuılman almasını ön· 
liycmiyor. Çünkü köylümüz tarım, 
\ ' C köy ekonoı\)isi ve huna benzer 
genel vo hayati bilgilerin birçoğunu 
henüz bilmiyor, bu tabii olarak. 
eski yılların ıstıraplı hatırasıdır, 

fakat mademki bu hakikat anlaşıl· 
mııtır, mademki k.öylil ve köy 
tam anlamile iılrak edilıniıtir, ıu 
halde mee'ele kalmamıı demektir. 
Zira bir ıeyi anlamak. demek ilgi 
göıtermek üzerinde uğraımak de· 
mektir.. Burada yalnız bugün ya· 
pılacak. iş köy ve köylü ruhiyat ve 
yaşayışını göre, bir iş planı ile 
taaliyete geçmek, daha doğrusu bir 
köy yönetı;e sistemi ve karekteri 
kurmaktır. Bunların başında biç 
ıüpbeeiz köy okul gelir. 

var?. 
Diye Bordu. 
Allanın reng\, kalfaom yü 

zlloO hemen yumuoı:tll, 

- Kıılardın blrl!!l yıkanı 

yor. hteraeolz delikten baka 

bilirsiniz .• 

Dedi. 
8iirhıanettlo barem halvetinin 

klpııındakl ıoahıır deliğinden 

baktı. içeride genç bir luz, çı 

rıl çıplak yıkanmakta idi. 
Ve... Bu kız da Barhanet· 

tln'ln ıtıd kardeel Kadriye idi. 

BQ~anettln gôrdftğtı gtlul 

llğe kare• dıyaoamıdı; ne olarsa 
oleun K.adrlye'ye Hhlb olmağı 

karar verdi, ve bo kararın tat 

blki için de bundan mDkemmel 

bir fırsat ele geçmlyeceğlne 

bDkmettt. 
- Sonu var -

1 Okurların Dilekl .. ri' 

Belediyeden bir dilek 
Son bidl11elerdeo ıonra elae 

yazmığı bazı arkad .. elarla ka 

rar verdik. K.abulana rica edl· 

yoroz: 

GGn geçmeı ki gazeteler ye· 
ol panayardaa Te kahır park· 
taa yazmasınlar. Beledlyemfıla 

bu gibi leleri de baearmaıını te· 

menol etmemek kabil değildir. 

Ancak daha enel yapalmaeı 

elıem olınl1rı da bolundu~uıia 

muhterem Behçet Ur.'on batar· 

lımımaeı lmklnsızdır. 

Meseli kı, geldi. Birçok fa 

kirler donacak haldedirler. uı . 
lenmeılnl bilen ve bilmeyen 

ln11olar sıkıntı ve yokluk için· 

dedirler. Bu glbllere bu ıoğuk· 
ıı komar n bir11 yiyecek ve 
rllmesl pek tabiidir. 

Beledlyemlı btıtçeslnden bl 

raz ayırarak bu dondurucu 

ganlerde bu aç "" ateeılı za 
vallılara veremez mi? 

Bu çok kıymetli ve elzem 

lel muhterem earbaya ve fakir 

halkı dDetlnen luymetll meclis 

Azaıını d. ğerll gazetenizde do· 

yormanızı öılG vazlfelerlalzden 
bilir n beklerla. 

Köy okulu dünkü nuui okul 
ve eğitim tipini anetmemek yfikü· 
müodedir, zira bugiln kurmak is· 
tediğimiz köy ve yetietirmek iste· 
diğimiz köylü yüksek bir devrimin 
ve rejim anlamı olacaktır. D6okü 
geıi, bilgisiz, hHta, köylO. elbetteki 
bugünkü KamAlizm köylüsü olmı· 
yacaktır. Kemalizm köyltlsü Kamal 
Atatürk gibi traktörle tarlaııoda 

euurlu olarak çalııaıı ve bu bilyük 
adamın işaretini kendisine ıembol 
ve ülkü yapan bir tip arzedecektir. 
Jıte bu tip Atatürk'ün efendi diye 
işaret ettiği varlıktır. Bunun içinde 
köy okullarının köylü ihtiyacına 
göre olmuı, köy öğreıim ve eğili· 
minin devrim köylOıüoü yetiftire· 
cek ve olgunlaıtıracak tanda prog· 
ramlaıtınlmaeı gereklidir, bu ha· 
reket bOyük baılar tarahndan baı· 
lamııtır, amaç göıterilmiıtir, yalnız 
eregin tahakkuku kalmııtır ki, bu 
da bugünkü uloaal ve kültütel 
yöoetgeyi eline alan bilyilk va kfi· 
çilk memleket işçilerine, yani İş· 

yarlarına münenerlerioe dllımek· 
tedir. M~ıeli köy okulu k.öyilD bu· 
gftnkü ve yanoki mutlak ve gerekli 
ihtiyaçlarını kartılıyacak şekilde 

dflaeolenmiı bir durumda olmalı· 

dır. Bu da kö1 kültürünü ülkü 
bilmekle olur. Ok.ol herhalde yatı 
tipinde olmalıdır. Bu ıuretle reji· 
mio iıtediği karekteri11tik genç, 
enerjik, verimli, bilgili köy gençli· 
ğini yetiıtirmek daha kolay ola· 
caktır. ikinci derecede köy yatılan 
köyflo gerekli ve bayati ihtiyaçla· 
rının küçük bir modelini kendinde 
yaıatmılıdır, meeeli: Tuukçuluk, 
kooperatifçilik, tanm itleri çept 
eltim köy ekonomiıi, köy büdceei 
köy sağlıgı gibi hayati ve ameli 
itlerin beşiği olmalıdır. Çocuk na· 

Okuyucularınızdan zari bilgiden ziyade o bayau yap· 
A. Vasıf malı ve yaptmalıdır. Köy çocuğu· 

bu Ogaden'de Ilerliy9r. 
-----------~-------Adi; Ababa, 14 ('Radyo) --Baştarnfı Jci sllyfada -

Resmi tebliğ: 

Roma, 13 (AA) - Erltre 

ct.phealnde olddetl uçak faaliyeti 

olmueıur. 

Somıll cepealnde kaydı değer 

bir hAdlse olmamıştır. 

Londra, J4 (A.A) - Oga 

den'd~ yenl bir muharebe da 

ha olmueıor. Bu mıotakada 

barl"lııitı harbiyenin pek yakın 

da lnkloof göetl'lf'Crğl tahmin 

edllınekteJlr. 

mebaf ilinde 

cebheaiode yeni bir Habt't taar 

ruzundırn babsedilmcktedlr. 

Bir İtalyan kolu 11la akşamı 
Stbell nehri üzerinde bulunan 

imi ile Fafao nehri ftzerlnde 

bulunan karaodıp arasında bir 

tıerl Oabee mafrezeeloe taarruz 

etmlttir. 
Clclga nllıl Foıonarl Sefa 

rao n idaresi altındaki Oabeıs 

mGfrtzeal baıan gece detam 
eden 111Q11demeden ıonn e• 

fakra ltalyaoları pOık.Grtmeğe 

muvaffak olmuştur. 
DeHir.'de newrolonan bir Ha· 

bet tellğlne göre, Ogaden'de 

Curatloln Babee konetlerl 

tarafından istirdadını mlncer 

olan muharebede 83 ltalyan 

ve 150 Somalt'll •• er ölmGetftr. 
Muharebe eaatlerce ıürmfte, 

nihayet lıalyan'lar mevzilerin· 
den atalmıelardar. Birçok ltılyan 
yaralııı fundalıklar araeında 
eaklanmıelarea dı ele geçirilerek 

esir edllmiılerdlr, 
Bıbee kunetlerl birçok t6 

fek ve mlhlmmat, elblıe iğtl· 
nam etmlılerdlr. 

Şimal cepbeelodea De11le'ye 

gelea bir ecnebi; vaslyr.ıtl eöyle 
ınlatmııtır: 

- Her gtln cepheye yeniden 
birçok Babeı askerleri gelmek· 

tedlr. Habeı ııkerlerlnln h~ç 
de~llıe onda biri erkek kıya 
fetlnde müıellAh kadınlardan 

mGrekkeptlr. BCUClo ııkerlerloln 

kunel manevlyelerl yerindedir. 

Ve çok iyi lııe olanm11ktadır. 
Ancak mDhlmmıt azdır. Reber 

askere 150 den fasla karıan 
nıllmemektedlr. 

Cepheye mCllemıdlyen tak· 

vlye kuvvetlerinin gelmeıl Raı 
Seyyum, 8111 Kana n Raı lmbu 
tarafından ltalyaa cephesine 

bir taarruzda bulunacağını gôı 

lermektedlr. 
Habee'ler, bu ıaarruıda hat· 

larıoı Erltre hududuna kadar 

eftreceklerlol amit ediyorlar. 

Desra; 600 Erltrell halyıo or 

duaundan Babee'lere lltlbal 

ettiklerini, ellih ve cepbanele 
rlle keodl umumi karargibına 

geıirlldlklt!rlnl blldlrmlştlr. 011 
ha fiçy6z Edtrrll de Habrşlere 

iltihak edeceklerini bildirmiş 

lerse dr, bf'nüz gdm,.diklnln 

den bu~ların yolda kaybolduk 

ları eanılmakıudır. 

İiıanbul M (Özel ) Son 

barplarda ölen lıalpn asker 

lı-rlnln hepdnl ı;Qmmek kubll 

ol11maın11kıadır Sırtlanlar lt11l 
yaol11rın cesedlerlnl öt("ye he 

dye ıa,ımakta ve yemekıedlrl r. 

İstanbul 14 (Özel) - Adla 
Ababa'dan verilen haberlere 

göre, Ciclka 'ya tnrroz etmiı 
olan h11lyan'l1r pOskOrtGlmüe 

lllr. Bıbeeler, bir taarruz ha 
reketloe bı,lıdıkları takdirde 

Erltre hudutlarına kadar daya 

nacaklarını tahmin etmekte· 
dlrler. 

Adlı. Ababa, 14 (Rıdyo) -

İtalyan tayyareleri, bogllo tek 

rar Duele'yl bombardıman et 

mitlerdir. Bu eenada, Hahee 
lerden açılan atee neticesinde 

bir ltalyan •ayyareel, bodudlar 
dan uaaklaeırken bir kavlı yıp · 

mıe u bfttGn bombılıranı da 

eGrmftetar. 
İtalyan tayyerelerl, DeHle 

civarında ıtmış oldukları bom 

balarJan 2 kOylQ ve üç Çllcok 

olmftetür. 
ltılyanlar, raet geldikleri 

yerleri mütevıllyeo bombardı 
mın etmektedirler. 

Roma 14 (Radyo) - hılyan 
kaynaklarından gelen haberlere 
gôrr, Mekell'nln cenubu ıarkl

ılnde Tukobnlao bir çarpıema 
netlceılode İtalyan 'lar ( Blllbfil) 

metktiol lıgal eylemlılerdlr. 

Yunan 
Kabinesi. __ ...... _. .... _.--

- Baştarafı 1 ci say/ ada -
yotopaloı: 

- Radikal fark.Hı hiçbir 

zaman Liberal Venlzellıtlerle 

beraber çalıımayacaktır. Belki 
M. Çaldarlı hGktlmetlne ltlmad 

reyi verebilir.,, Demlıtlr. 
Atlna, 14 (A.A) - Sanıldı 

ğına göre, M. Demlrciı, llbe 

raller ve halkçılarlı bir koa 

llı;on hblneıl teeklll için ya 

pılmıkta olan gôrftemeler aft 

rlncemeye dfteerse; krala, il)'· 

lnlar kurulunu geltcek hafta 

ıoplantaya çağmlmaeıoı teklif 

edecektir. 

Jubi 1Pe bir para kutusunu lıü)ük 
bir dik'lwtle tetkik ediyor, 
Londra hayvanat bahç~ inde 

doğan birinci şempanze gelecek 

cum1rteal gOniinde bir yaeına 

baeacık ve o gön lçlo bayva· 

nal bıhçe11lnde iki eğlence ter· 

tip edilecektir. Bu eempuııenln 
adı "Jubller.,, dir. Eğ1erıcenla 
davetlileri hayvanat bahçul ya· 

oında oturan loeiz ıllel"rden 
elli çocuk olacakttr. 

Birinci e~leoce öğleden eonra 

eaat 3,1 2 de Jublllee'nln otur· 

duğu yerde yapılacaktır. Odada 

kftçfik •1Jubllee., ve aonul 

Boo Hoo ~errf ine gOzel bir çıy 

ziyafeti vertlecrktlr. Ztyafeıln 

en mQmtaz yemeği, yrmio ola· 

caktır. Çocuklar Jubllee ve 

Boo· Boo yemekleri ol bltlrJlk· 
ten eonra mıymuoların balan· 
doğu daireye götiirDlecek H 

burada, jubllec?olo babaıı olan 
Ko·Ko ile lnglltere'de Uk do 
ğan ve elmdl Brltany• ha,H• 
nal bahçesinde yaşayan Adam'• 
ıebrlklerinl euoacaklardır. Ço 
coklar Ko Ko'oun çayından 
ıonra kendilerine urllecek çıy 
için haynnıt bahçesinin lokan· 

taeıoa ılıoırıklardır. İkinci eg· 

lence boradı yıpılacıktır. 

logiltere'de filmli 
tahkikata da başlandı. 

ilk defa olarak Jngtltere'de 

bir kızıyı göateren f Um, tah· 
klkat eınuında kullıoılmııtır. 

Kna, Çeetrdöf U'de olmuetur. 

Bae muhafız B VVellı yolda 

filim çeken birinci polis me· 

mnrodur. Tahkik.ali• projektor 

mahkeme kiirsilsii iizerloe ko· 

nulmueto. Sahne, Qç yarda 

uzooluğnada ve iki yuda ea· 
llliğlnde hazırlıomıotı. 

KGçClk kızının lıml Kadriye r------------------ DUO geoit ve hakiki kitabı kendi 
idi. Ram döomeıl oOıel kadın Borsada 1 bayatı ve ideal devrim )d)yil olma· 

" hdır. Bununla beraber Kamilizmin 
ıarayda, gGzelligl Te usul hl· müfrid bir comuriyetçiai olacak olan 
llrll~l Myeelnde rabıt ve iyi Üzüm satışları: bu çocuklara kunetli bir k8lt6r 

İtalyan tayyarelerloln hergCln 

yaptıkları hOcomlar B•hee ae 
kerlerlolo maneviyatında hiçbir 

teelr yapmamaktadır. Boalar, 

nihayet Ulfek ' ve ıtıogtınClo 

galip geleceAI kaaaaalndedlrler. 

PAılı 14 (Radyo) - Atla•· 
dan hıber vertllyor: 

Filim gö~terllirken mahkeme 

11ıonu karanlık bir duruma 

konolmue ve filmi ıçın M. 

San o dere llıı mgelen tubah 

vermletlr. 

bir mnkf kazanmıt ve kızını ç verilmeli, Tdrk uluıunuo tarihsel 
b . Alıcı K. S. " K. S. 

u 11yede yetlıtlrmlttl. Bu ara ve evrensel değeri bü kafalann 
1 k 8 20 j. Tara. mıh. lO 25 11 birer santıralı olmalıdır. 
ı ' amld'ln di~er çocoldırın 20 lobi. idaresi 7 

d hl L 7 Bu meı'ele berıeyden önce 
ıa raaçını meme vermlotl. 40 Bu~tıokG aatıı öğretmen itidir aanınm. Zira bu 

Kadriye, bu ıebeple • padloı 49 ı 590 Dank O yekun amaca köylilyü götürecek, ilibi 
hın mG1tefrl1elerlnden birinin t91630 Umum .. erege yetirecek köy öAretmenidir. 
kııı Te ayni Hmanda Hamld'ı·n z l İtte köy öğretııpeninin bu yönden .-eytinyagı :;atış arı: 
Çocuklarının da ıGt kardeıl idi. Kilo Alıcı K. S. K S hazırlaomıı olmuı köyfl benimee· 

Kad 1 d a l L • • meai ve köy kültllrClyl., belleomiı 
r ye e g ae ~e zeal idi. 50 Ton Ta. yıg· fıbrl. '1 6 50 o d o) olma11 gereklidir. Bence Clllr.ü in· 

nye 1 yaeını geldl5 l •ık.il, Zahı"re "atı •farı.· l lıdı " " ,, san ana kareklerinde olma r, o 
çok gôa ahcı bir lua halini ç d 
1 

. Cloıi K.. S. K. S. zaman köyün kuru ve ukıcı e-
1 mııu. Kızın gDaelllğl Hıml· 253 Buğday 6 75 6 87 dikleri maozaraıı başkalal8caltbr. 
dia de naaarı dikkatini celbet· 26 SaMm 16 25 16 25 Bugilo itiraf etmek lizım gelirse 
1Dlpe de, artık bo kızı demek 400 P. çekirdek 2 75 2 75 birçok: genç öt;rctmen ve iıyarlar 
01111 dllb 1 f 1 1 köyü geri kurak bulmaktadır; evet er raııaa ı maeıoı 717 8. pamuk 4 O 50 41 50 
ı LA belki haklıdırlar, fakat uçurumdan 
illa il gôrememlıtl. Fakat, l..h· 992 v-. 06 AO 50 Al 50 0 

n. .. .. kurtarılan bir yurdun köylerinde 
IDed BClrhınetlln Efendi, baba· 7'0 K. yapık 50 51 b · · ne arayae&gız. Onu ve u ıyı teY· 

leri köylerde bizler yaratacagız. 
Köy öAretmeoi köyü benimse· 

medikçe ve oradaki kudtal ödevini 
candan ve içten bir imanla görme· 
dikçe, köye giden i11arlar Te köylü 
işleri öaeriade uArBfADlar k6yd ve 
köylüyCl beoimeemedikçe onları 
Te oıeyı her saman böyle geri ve 
kurak görectli•. Orawıı cennet 
yapm•k Te köylClJii yükeek karek· 
terli inean y•pmak bise dü16yor. 
Atatürk ipretioi yaptı, hedefini 
göıterdi, cumoriyet ve devrim 
gençliğinden, bu rejimin demokrat 
iıyarlanndao hareket ve it bekli· 
yor, iıte arkadaı köy yollan açık· 
tır, oraya dön çünkü orada eenin 
üllr.il dediğin ıey Hrdır. Köre n 

köylil yöoıtgesioe böyle eritilecektir. 
Tarhan Teker 

Slya11l partilerle kral ara 
ıında Toknbalan ıom mtıkAle· 

melerde, ahıll fırkHı baokanı 
M. Çıldarlı, bir konllıyon 

kablneılnlo teıklll halinde, 
parılılnln, baıbıbalı, lçlelerl 
bahnlığını n mllli mfiddaa 
ile deniz ve ban konetlerl 

bakanlıklarını almHı IGzumuau 

ileri ıOrmDıtlr. 
Liberal partlıl lideri M. 

Sofullı te, partlılnlo lçlelerl 

baklDlığı ile nakliyat bıkaoh 

gını oe Makedonya umgmi " 
llllğlnl deruhte etmeılnl iıte· 
mittir. _ 

Aıl 11biılt11r mee'eleel, ılm· 

dilik tehir edllmlttlr. 

Tahkikat mevzoo bir yol 

dönemecinde iki otomobilin Çaf· 

pıema1ındao ölen l l yıeında 
Dereen Grattın '• ald idi. 

Mostemlekeierin 
Taksimi Mes'elesi 

Londra 13 (Radyo) - Maı 
temlekcclllk cemiyetinin ea 

vnluek eahılyetl olan Lord La· 

ga dtın akşam nım kamara•• 

imparatorluk leleri komlıyo 
aunda miietemlekelerln yeni 
den taksimi meı'eleıl hakkında 
alAka uyandırın lzıbıt nr· 

mittir. 



., ovyet-Fransız 
Misakının 

kisi eri,. ____ ............. ··----
- Baştarafı l irı ci sahifede -
de Tuluz gazet esinde lntlear 

f!den bir makalede deniliyor ki: 

"1\uı· Franeız mlaakıom tH 

dlklnl lstemlyenler, Rosya'dakl 

vaziyetin ve rejimin devaman· 

dan memnun olmayanlardır. 
11Müteknbtl yardıma gelince: 

Fransa Rusya ile blrle mekten 

hlçhlr vakit zarar görmlyecek· 

tir. 1914 harbında, Alman or 

dolerımn Perls'e girmesine an 

cak Rus orduları mani ol 
muvtur. 

" Birçokları Rosya'yı bıraka · 

rok Almanya ile anlaşmak tav· 
ely-:ı ediyorlar, "Almıoyı'yı 

şarki Avrupa barhasım oyun · 

eok haline getlrmeğe sevk ede· 
llm diyorlar. 

Tarihte buna benzer misaller 

vardır; Üçüncü Napolyon, Al· 
manya 'yı Sadovada A voeturya· 

yı tepelemekte serbest bırak · 
mış 1870 · .1871 de de ba ha · 
r eketln cezaemı çekmlştll'. 

Jfrand POtl de: 

Almaoya'nan Rus-Fransız mi 
sokanın imzalnnmaeına Ren gay· 

ri mıntakıı1sını fogal suretlle 

mu obele edeceği acaba doğ· 
ru mudur? 

Lehlsten'ın de Fransız· Leh 

misakrnı reddetmeıl ihtimal 
dabllfode midir? Halbuki Rus 

Fransız paktının hiçbir devlet 
ve mtllell böyle hareketlere 

Eevkedicl bir mahiyeti yoktur. 

Perls Solre: 

M. Flanden, Sovyet · Fransız 

rale k•nıo İngiltere ve İtalya 
ıanfınd o iyi görftldO~llnü sôy· 

leml~tir. 

"Diğer cihetten :M. Edtn, 
Ver y moahedeelnln Rene dair 

ehlıtAmı tecavfize oğrradığı tak.· 

dlrde lnglltere'nln Franeı'ya 
yardım edeceğini eöylemfetlr. » 

La Parol: 

"Bu mi akın akdine en baelı 
aebeb Almenye'oan ell4blınma• 

eıdır. Eden'ln de Franaa'ya moa· 
vcnet vadı, gene Alm•oya'nın 

fevkalAde ellAblanma!ı Ozerlne 
yap1lmıetır. 

M. Eden hu aoretle M. Bald 

tn 'in "lnglltere'nln bodotları 
Ren'deo baelar" eöıünQ tekrar· 

lamı!J olmaktadır. ,, 

Demektedirler. 

Berllo, 14 (Radyo) - Alman 
matbuatı; Rus · Frantıız paktı 

aleyhindeki neorlyatana devam 
ediyor. 

"Doyçe Korenepondan Blro .. 
gazeteet diyor ki: 

Franeız'Jar, bu paklan 

ehemmiyetini kGçOltmeğe çalı 

eıyorlar. Halbukt, bunun neye 

malul olduğunu biz pek 414 

to dlr ederiz. Bu ittifak, AV· 

rupa'oın buzurooo lhlAl ede· 

Gediz ve 

L. Blum'a Yapılan Taar-MeuderesOva-
H U d d ları Su Altıudadır 

ruz eyecan yan ır J. - Baştarafı~·i:~r:ahifede -
------,.--- fı01 

Gizli bir din yolcusu, ayinlerinin toıogt9 
------ ile ıek.lz sandal t ebrimlzden 

Sağ ve Sol Cenah Atışıyor. Kralcı- ayol yere ganderllmlttlr. Bu 
çeken gazeteciyi öldilrdil 

ıeıı tO' 
teclyl fotoAraf çekıısek vasıtalar da kurtarma ımellye 

ları Döğdnler. Aksiyo Fransez sinde kull•n•••caktır. 
Dikili'de: 

Teşkilatı Dağıtıldı. Dlktll'den seylAb ve fartana 

- Baştarafı l inci sahifede - Parla 14 (Radyo) GHe 

Pöıl Jurnaldau: teler, Leoo Ulum hAdlaeal et· 

"Şfddete ılddetle mukabele Hfında uıao makaleler yaz· 

etmek lazımdır. Bir f tklr hiç maktadırlar. 

bir Eaman zorla kabul ettiril · (Tan) gazeteel, ha blılleenln 
lemtZ,, çok mfteaslf olduğunu yazdık · 
Popiller: tan ıonra, hfllulmetlo, bu gibi 

" MiHrlt Bağcenah gHetelerl meıelelerde fazlaca mddahale 

her gün bizden nefretle bıhee· etmemesini ve lel adliyeye hı 

hakkında v114yete gelen mahi 

mat ta ıudor: 

.,Son gtınlerde yağın yağ 

morlar dolayıslyle zürraın bir 

k11mı tohomlaranı ek.ememlş 

lerdlr. K.a!llba ve köylerde köh 

ne bazı dı varlar yıkıfmıetır. 

Nüfusça zayiat yoktur. 

Yollar bozuldu : 

Amerlka'da, batıl itikatlar 

yDzOınden bir cinayet olmuo, 

Kari Taylar fımlnde ve mes 

leğlne aeık genç bir gazeteci, 

maiyetinde çalıetardığı Türljfllo 

leminde bir melez tarafından 

katledllmlıtlr. 

Çok dikkate şayan olan bu 

hAdlıeyl yazıyoruz: 

Amerlka'da, yeni Meksika 

ve K.olorado'da adedi bee on 

• bini geçwlyen bir " Tövbekar· 

lar.. tarlkaıı vatdır. Bu tarikat 
Yağmur eulım; umumi dene 

diyorlar ve bizi katlllerln ruvel rakmHını tavsiye etmektedir. L d d L erbabı, her ıene muayyen giln· cea. erece e a.öy yotlaranı boz 
verlerioe hedef gösteriyorlar. "Entranıljın" gazetesi de, lerde merkez klllsedf' bir kur muetur. KöprOlerden bozulan 
80 zehirli yızılar nasıl olar da bo hAdlsenln, bir sinir lel ol k b11J1 Bazr.,tl İH gibi Haç'a yo tor. Yıığmor ve fırtınadan 
semeresini göstermez. Artık doğunu ve GBıl tehlikenin bo f mıhlarlar!. telgra ve tel efon direkleri yı 
buna bir nihayet vermelidir .» noktada mtıtemerklz bolando kılmı, olduğundan bonlarm Bo llaç'a mıhlama hakkındı 
Omanitc: ğonu yazmakta, ve her kafadan tamirine devam ediliyor. Dlktll olmdlye kadar elde edtlen ma-

"Soeyallstler beroeye rağmen bir lif çıktığıuı lllvt> eylemek· 8 d l f ltlmat 11ador·. ergama arasın te e oa mu· " 
nntlfa§ietler, birliklerin feıhlol tedlr. 

1 
Parlı!, 14 (Hadyo) _ Zabıta haberesl mtımkOn değildir. Bayatta yapılan bOU1n gd· 

atemeğe kuvvetle azmetml1Jler· Kırkeeklz , eaattanberl 1Jlddetll nahların l1Jkeoce ile, hıttA ôltı 
dlr." Demektedirler. tarafından bugün (Alı:slyon Fcan 

eez) cemiyeti binasında yıpılan soğuk ve kar; mer'alard~ld sı mQ intaç edecek derecede eld · 
Bir Hğceoah gazetesi dt>; ğ r L l A l d b d•.tll f1Jkence l'e slllo•ce~ı·ne 

E hl l d d 
araıtarmalu netlculnde Lider 1 ve a.oyun ar uzer n e e em •· " Eı 

" ğer z er tecav6cd ur ur· 1 l 1 J ı b bl kani olmak bo tarlLetın esası 
d k: Le 81 

, h L (L~on DOde), (Şart Moras) an m ye s z te e ıata s:: e yet ver · ... 
maaay 1 ' on om on ..... maııalarında birçok muzlr evrak mletlr. dır. Fakat bu işkencelerin, bil 
kandan gelect>klerdl . ., diyor. bolanmoştor. llayvanlar telef oldu: haesa baça çivilenerek öldtıriU 

Parla, 14 (Radyo) - Soeya Patis pollı müdürfl., ayni za· Yalnız orıak:&bve mnkliode meılnln ne suretle yapıldığı 
liet partlal daimi idare komla d ı C 1a 1 ld (4 - O) 1 mal·"m d•ğlldlr. mın a birçok evlrrde de ıraı · ce ep e • e a <> mevcut u u ... 

yoou kardeşçe duygularJnı M. tırmalar yıpmı,tır. koyun sQrfieil aalar içinde ka · A lk 1 l b 
Leon Blum'• bildirmişlerdir. mf'f • gazete er 

0 
me· 

Zabıta, M. (Lokont) u tev· luak tamamen donroak -soretlle raelmln fotoğraf larıoı almak 
Sosyallıtler hOkumete tabirler klf etmletlr. Mumaileyh, tev· h 1 DiLlll A 1 k L ma vo aıuotur. .. · yva ı için pea.çok gayret ıarfetın!o 

vererek tlddetll tedblder ahn· kiti protesto etmlı lae de tah şoseel çamur ve bozlardan ge · lerdlr. 
masını n eağ cenah aleyhinde itikat nellcealoe kadar mevkuf çllmlyecek' bir haldedir. 
gö9terller yıpılmaıuna mOsaade tutulmoetor. 1914 de Floyd Vfleon lemin· 

lsıanbul telefon ı·e d bi ı b tk kili 

netmlolerdlr. flk dt~ 
O zamındanberl, ı;0t1'' 

bO 
olarak Kari Taylor f 1tıı1' 
elme Ald birçok foıoğr• at" re 
ğa muvaffak olmoı fe l]J,?1 

lerl tarikatçılara k•P11r ~ 
için de kar yollırıod•0 

mıetır. 

Yanındaki 

He Allftkerk 

. 1' 
hlzmeıçlsl a~o ' 

L b•S•O Lif ...aa• bir J" 

50 kilometre ozıkl8 ebd k ıııt 
kulübesinde f?'Pcelf'OJe ,~ 
rlyetlnde kalmış, fek•' kt~~ 
hizmetçisi tarafıod•0 

Ulf"ğl ile öldftrOloıOatOt· 16,b' 
Fotogrıf farı alan fe b ~ 

0so 
kArlır rarlkatann ıne eı~ı 
lonan Melez Trojfllo bil ~' 

rıo• 
yeti hem tarikatın esr• de ı•· 
halaza etmek ve belJJ bit bı(I 
katan kaideleri üzerine ıçl' 
çivilenerek ôldftrOlOJe~ ,_tıı 
yapmıotar: Cehil Meleı. 1,,or 

1e ı 
tarafındılD tutolnıOI b•ttı' 
ılnde clbayetl ancak 

ıotlt· 
için yaptığını ıöyleOJ tt~•ııt 

Fakat yapılın t•b 1111~ 
Melez'tn haç Qzerlode .~ 
narak kurban edth:oe~;,d 
kanarak gazeteciyi ö 

anlaeılmıetır. 11 
Bir gazetecinin .tor~; ıl 

meeloe mukabil ba ga~tltf'\I 
katın eıırarı, cahil bir ıoı•f 
111yeslnde gene gizli k• ~dllmeelni istemf1Jtlr. (Aksiyon Fran&tj') cemiyeti e r gazetec • u tar at . 

telgraf hatları: ı bl r Parlı 14 (Radyo) - Leon bl d b 1 k 1 k ses ne nazır r ev totmuo, ıa · r d 
nHID a U ODID an 1 oap a fstanhul'Ja lzmlr araundakl tren ropagan a 

Blum'• yapılan sotkasd mftna ile boyonbağı, Leon Blum'a kat merasim gftnll tarikat fe 
haltı, gflnlerdenberl teleme· d tl ı b t 1 1 b"f 

aebetlyle hokuruet, Aksiyon ~ lStOrOlmOotOr. Blum, yaloız a er 0 ev n pencere er ne OoJu Bı•r ffa " 
mekte idi. Dün önleye doğru h d ı L l ~ 

Franeez teıkUAtanı ıar:rvetmletlr. IJapkanın kendlalne alt olduğunu " ta ta per e er çı .. mış ar t'e ta an• 
" telgraf hattı açılmıo ve latan· b l ı hdld d L ı•" 

Ve suikastın meçhnl olan fail· elSylemletlr. onca n • te e ere ... gaze· Bazı gazeteciler .0t• 
bolla doğra muhabereye bao -•••••••••••• J f 

leri aleyhine tahkikat ve takt Polis mtlddrfyetl, hAdlse es b • 'd yrJ l; laomı1Jtır. Şehir arası telefonlle larda&I yolcular Bayıodır'la eşıstan an 8 6Y 
bat haılamıetar. Şimdiye kadar nasında alaoan filmi elde et· ) "" • görftemek henOz mOmkOn de· çıplak lııt11yonları ansanda 69 Ctbutl, 14 (Radyo d,lı'· 
tevklfat on kadardar, bunlar mtlJ ve bu f lllmden müteca · r:rfldl. ti rl v 

t> uoco kilometrede aktarma edil· çok ecnebi gazetec e 1 ' 
bo hlbl hAdlselerde en zl•ade vlzlerl teablt etmiştir. L ıorlO .. , 

J Dan akoam aaat 18 radde le· ml1Jlerdlr. Onun için ticaret e11- latan'ı terketmea. e :ıod il" 

göze ç p 0 ki 8 ı l Madam Blom, kocaaanan don " b o ~ ar a m e er 0 up an rinde şehirler araaı telefonu da d il ı ı 8 h mıelardır. Bunların ° 1111 

cak şOphe Ozerlne tevkif edil· gece buhran geçirdiğini ve ha· yaaı gan er emem et r . 
0 

•t· 1:1ıbee ffr 
tamamen tamir edtlmle oldu&o . ta bogftn de trenler gene ak· rlcloe çıkarıtmaları ı 

ml!Jlerdlr. raretlnln çoğaldığını ıöylemle 0 ıuııs• 
için lıtanbol ve İzmir ıraeıoda t11rmı aoretl!e Mlyect!lderdir. hakkında doğru ma ot• 

Parls1 14 (Rıdyo) - Soaya· tir. Buna rağmen Leon Blom, v ı ı d d &oıoet ı..I ~ 
muhavereye baılanmııtır. hattın tımlrlne devam edil· meme er 

0 
en °0 •d•" 

llıtler lideri Leon Blum'u teda · parti lelerlle bir müddet meı· Diğer cihetten Gocıltl ı.ıO ıd• 
i t k 1 d L BI L ı l L dl 1 " d 1 Trenler: mektedlr. •ıı Af v e me te o an oator oa, gn o moo, aen a ne gun er · yan, Dejazmaç VodayP btO" 

hHtaya tam bir hozor tavsiye len teeaeftr telgraf lar1nı partiye iki ftç gftodeoberl aey1Ap İımlr • Denizli hattında eey· reıl altındadır. Jsyıo ,,~ııf 
etml~tlr. Alı:sl takdirde yaraların glJnderml1Jtlr. yOzftnde seferler yapamıyan IAptan biç bozukluk olmamıştır. baıtmlmıı olmaktan çok ~ef!l'ı 
thtllAt yapmaaı thtlmıll vardır. Parla, 14 (Radyo) _ Komo Bandırma ve Afyon hatlarında Yalmz Cell4d gölünde ııo fazlı Ecnebi gazeteclleJO r'• f 
Zira yaralan oakağındakl yara, nlat partlıl, bugftn toplanmıı dftnden itibaren muntazam ee· oldoğund111n don ancık Deniz· de bulunan kıamı &11rr• ~aııO 
damarlardan birini 1akatlımıe ve Leon Blom bAdlaeılnl pro· ferlere baelanmııtar. Demfryo· U'den bir katar gelmlo ve yolcn mtelerae de Gocam b•r;, ~, 
•e Leon Blum, kınıllte gidin· te1to etm~k Ozere pazır gftnft londaki aruıa EmirAlem lataa getlrmlotlr. Fakat bugOo İzmir, dın hiç bir haber ılıtJ•e 
clye kadaı çok kan kaybet· (Yarın) bir miting akdetmeğe yono clvaranda Gedlz'fn bozmoı Denizli araıında mfttekabtlen valfak olamamı1Jlırdıf· et dt 
mlıt•r. karar vermlıtlr. olduğu bir kııım hatta idi. Bu trenler muayyen vakitlerinde Beynelmilel aaUblebOJ b416~ 

Parla 14 (Radyo) - Fransız Parla 14 (Radyo) - M. Le· arızı; ddn derhal tamir edllmlı l1Jlemeğe bıohyacaklardır. legelerl, her iki cepbe:1~1,oıe~ 
parlAmentoııo, bugün toplanmıı on Blom'o muayene eden rahibi ve trenler lolemtğe başlımışbr. Bazı yerlerde su fazlı oldu· harbler olmıyacağıaı b 

: ve ziraat leleri etrafında mftza. adli M. Pol; liderin aol ıaka Manlea civarındaki ar111lar da ğundan otorıylar 1Jlmdlllk işle· tedlrler. 
eh f , • D ~ı111' 'D~ 

kerelerde bulonmor,tor. ğında bir damarın patlamaatle * ertara edllmletlr. ttlmtyecek1 solar çektllnce işle · Fransa da Oc ,,,,. " 

ParlAmento aosyalllt grubu çok kan kabettfğlnl ııöylemflJ ve Ôdemfe ve A,dın hatların· tllmeğe baohyıcaklardn. ~olar Parts, 14 (Radyo) 4 ,,ot 
huıusi locHında toplınmıı ve lbtllAttan korkulması IAzımgel· dıkl eefnlerde eu vaziyettedir: çekilmekte olduğundan tabii istatistiklere gôre t 9S ef~ıe eoe 
Leon Blum hAdlseel etrafnıda dlğlol llbe ederek letlr~liı;t' DDn Ôdemh'e iki katır gl· hayat ve mOaakale avdet eı· sinde tevellddat, bir 

8 aıt· 
konuşmalar fıpmışhr. tanlye eylemiştir. dip gelmiş•lr. Yalnız bu katar mf'ktedlr. nlsbetle 25,000 dab• •' '•~ 

.. ~ ............................................................. lllC .. 11111 .................... liilll ...................................... ,...~ .. ~~ '
11 

• m fr'" t'' ııında derin l!ıoıf farkını •·Sizin dındı; fakat her ıe 

cektlr. 

KATYA 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

- Slıtı diyorum ki, Kaıerfn 

bir ~eytondır; onun bu fena 

huylarını df'ğl1Jtlrmek 14zımdır. 

Siz lee... Ona dılma çirkin ve 

yerıılz bir mil omaha gösteri· 

yorsun uz!. 
Modmezel Trepô'nQo gözlerl 

yaşlo doldu. TeeseOrünft sak· 

lamnğa çahşmakla beraber, do · 

duklannan titremesine bil' Ulrlft 

mdnl olamadı . 

- Haydi. Talebenizi bolu. 

noz. Onu klı selime davet 

diniz. Onu uaslbıt veriniz, 

2-
gelelo kapının eşiğinde tazimat 

mnozumeslnt okusan! Ancak 

bundan . ıonra onu af fedebllt 
rlın. Fakat .. Çocuğa fazla yak 

la~mayınız .. Malum ya mikrop 

lar.. Ba9talık var! Bu eof loenzt 

ı;ok bulaşık bir baetalıktır. 

Pren bile, allıha emanet, bu 

baatahktan kurtulamadı. 

Mdrebblye çekildi. Bir defa 

daha, kalbinden taşıp gelen lı · 

yan blılerlnl boğmak mecburi· 

yetinde kaldı. Prensin çoeokla· 

ı ını ve bllbsaııa Katerlne kar~ı 

Katya, lwryolasmda, demir kaje.-, içinde bulunan 
bir di~i kaplan gibi ... 

olıu m rbutlyctlo& rağmen 

bir iki kelime llts kendisinin 

daha duo bir aanıfa mtnıop 

oldu~uou yüzdne vuran aut 

· moamelealne hiddetlendi. Pol· 

tan'dan araba ile 12 saat, Pa· 
rls'ten de yirmi gOo uzakta 

bulunan bu Volhtmt eıtosonda, 

Roe Prenıes ile bo zanllı mftl· 

tecl Fransız mOrebbf yealnlo ara·~ 

ret ııJ 
h lzmetlı.ize nihayet vermeğe kalbinde mutlak •0 ıb' 
mecbur kalacağım ., sarih eu tuttu~unu hflkmetılğl 1'~t11~ 

dd ılt b 
rette gö •terro e lı.ı e id i. preo lplt>rlod~n el e ~ ı' f 

M iir ~ bbfy,., sari baBtalığıo, tıder! Madmıızel J rrP ~ıı'ıı 
on gündeoberi karyolası baoıo bOrmet ve saygıda blC tel ~1°. p91 ·~ v 
da ıtnrao dlğı•r kadına ~eçrnl ~Ö!termlyor, ve bo ltf1 

yecrğlol Hnan ve hod@iimlığıoı dalaeı f nııanların oı1Pb~M6~, 
ba~ıra, bağıra llAn f'den bu en kOçftk hAdteelerle d•' fle~lf 
Prens ile araıundakl farkı bir ceğlne eroin bulunuyor 0tı 1 

ıetıt Jı• 
daha anladı. kendisine : ""izin ı• ~ı<" 

b•f ,,i 
M ürf bbly,., kendtslol sevgili lbtllôlcıdır!,. diye (iti t 

talelıestnln odasın11 çıkaran mer· . vakit, mürebbiye, bili ıt~~f 
dö'

1 
"' dlvende, l:ıtewlyerek ktndlelol rellerloe ra(:men, iti 

"Pis hayvan,. der 
1

glbl bir dü denberl mevcudlyetl~el'.lled1

0 
1Jlloceye kaptardı! Ne bir tak tftrlil l6tlkrar peyda " tlı t 1 IJ)t'll ıı 
dlr ve ttovlk kellroesl, ne eem· bu eatoda, bu az• t•'' o ,, 
pati husule getirecek bir eöz yOkldk heveakirı ıoe• 1 ,o 
sğzınd11n çıkmamakla beraber, mıd telkin edemedtğlO - ~ 
prena Dolgorakl berşeye rağ mıetı. ıı11 11 
aıen çocoklannıo mGrebblyelt· Bu tehdld. mftrebblf gt K 

d u 1 ll bl k d L dece ee1alete ıAroLlfyecer j ğln e ı-ar s r a ın görme.. " u .. , 

1 l f bl L - Soıııı Jf tı at yen azamcıt uroı r a.a 
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Terbiye Bahisleri Devletlerden Bir Sual. ,l .. ___ z_a_h_•t_a ___ I ızmir koınuıanhğ• sat. aı. komisyonu ilaaıarı ___ ................ __ _ 
Met. Mv. ea. al. komteyoouodao: 

Kız ve erkek tocukları - Vatman Uekte· ı Met. Mv. ıcını 156.585 kilo potrel kapılı ~art ueollle 

Rapor11 Nasıl Buluyorlar ve Italya ile b. d k. H I k monakasa1• konmuetur. Erkek ve kız çıcuklar ayol 
tekilde mi, yoksa •yrı ayrı 

tuzdı mı terbiye edilmelidir 
ler? Bu mfthf m mu'ele ~le · 

denberl pedegojl ilimleri ara 
11od• mGnakaoıyı moclb ol 
mak.tan gul kalmamaktadır. 

BilbHH, eskilere DIZH•n er 
._ek n kıı çocukların t rblye 

uıullerl pek kOçfik Y•otan ftf. 
haren ayrılmıladır. Yeniler bu 

boıoıta daha genle dnraomıkta 

kıı •c ukek çocuklu1D ter· 
hiyclerfndekl ayrılık IGıumonu 
dabı hnyok bir yaıa bırak· 
maktrdırlar. 

Demek esH itibarile her iki 
tard tı kız •e erkek çocuk· 
larıo terbiye uııollerinln ayn l 

maıınd• mQtteflktlrlcr. Yalaız 

)ış huıuıonda bir Jhtlllf nr. 

Evet, kadınla erkek teıek· 

ltGltta ayrı olduğa kadar kıı 
Ve etkek çocukların maddi ve 

mınni tetekkGlltları birlbl· 
rlnden farklıdır. Vikıa bası 
kıılar gibi hareket eden erkek 

toenklar •e erkek çocuklara 
•ndıran kıılar da yok değildir. 
F•bt bnnlmr birer lıdınıdır. 

Kıa çocuklar her itte dabı 
•l1ade ltlnah ve dıha fazla 
kı~nktırlar. Buna mukabil da · 

ba çok ıaa'f harehlJer yapu· 

lar •e mağrunne ta•ırlar takı 
Dırlar. F ı bb 11 a •e •mdular. Ha· 
yallert konetlldlr. Halbuki 
erkek çoeuklar dıbı ıly•de 
IDaddldlrler. Meıell bir u 

yapmak letedlklert nkh onun 

toğlad•n. kerpiçten, t•htadan 
hakiki bir ev olma11nı, hani 
lçerlıloe girilip oturulmaıı ol 

11111ını ınu ed"rler. 

Bı11aılyet bıhılae gelince luı 
•e erkek çocukların ha11Htyetl 

••çok birbirine mlıHldlr. 
I~kln yok.arıda eöyledlglmla 

•eçblle lualar •an'i hareketler 
yıpmaııaı erkek çocuklard•o 
dıb• iyi blldlklerl için erkek 
çocoklmrdan d•ba baseaa ve 

ıef hılı gGrGnGtlu. Erkek ço 

cuk beraa, her dakika etnfın 
dakllerln boıona olt L ,, Ulea. gaye· 
etnl laklb etm•ı D h ı l ... • a • ıar.. 

kendi kendlıtle meıguldGr. 
Bonon için tef kat ve bıua 

ılyet gö11erme bahsinde mGba 

le8•h doranmaı. Llkln dalma 
la1Dlmlclir •e menfaat dGtklall 
değildir. 

KftçGk lnalu, mfttemadlyen 
etrafıadaklluln hoıona gltmeğe 

çılııar. Birçok barrketlerl ok· 

llomılı:, eevllmek, haz•n dı 
l1tedl~I maddi blr~eye n•ll ol 

nıak için yapar. Ona natl oldu 
rno, teıekkftr etmeAI blle uon 
tur• ÇGukft kanktP.rt haf il ilk 
olrnııı hlbulle d•ba fazlasın• 
konınık iller. 

Çıhım• bahılode ekeeriy• 
kııl1rlı erkek çocuklar ayol 
tnukave111etl göıtereblllrler. Kıı 
lar 0 1 rnuın yet ltlbartyle dabı 
••hırla, r.rkek çocuklar he d• 

bı c~ıur •e •tılgmollular. Çok 
dda bu iki h11lf!t blrlf!otlılle· 
tek, her iki cloa ıynl ınlyede 
YftrthGleblllr. 

I1te kıı •e erkek çocuklar 
dalroı yulı:.rıd•kt mQlıbaaalar 
göıl\nftode tut11l1r•k terbiye 
t1dll111elldlrler. Auoelerlo bu 

buıu•lau dikkat "tmelerl ~o 
~nemli •nlfelerlnden blrlol tef 
.. 11 etmeltrdlr. 

halya'da bir iuti1ak 
d Veoedlk U (A. A) - Giu 

,.cc. m•bat lulude oblh tıpa 
I"'' d 
1 • yapnııktı olın bir nat 
•brlkı 1 •ukubulan bir lnf tlik 

•etle 1 d t 9 n fi tamımeo bır•p ol 

llnUl)hır. Zımer mlkını ıouoooo 
lrrt tab tnlo ~dHm •kırdlr 

ı • ) ll e ) ) rSJ Z ] 2 lhııleal 2 mart 936 pazartesi gtıoG 11111 15 le lzmtr•de 

1 ecım Münasebetleri Ne Merkezde? B k . h •ıAh kıılada Met. Mv. eıt . al. komlsyooonda yapıl•cakllr. 
-------- • e çı ava ya 81 a alt. 3 THhmlo edllı·n mecmu totmrı 14092 lira 65 knruoıur. 

Cenevre, 13 (A. A) - Zrcri tedbirler komheel başkanı M. 
Vaekonıetloıı, Milletler cemiyeti IHl!ınd•n olıo •e olmıyan de•· 
letlere bugftn yaptığı tebllg•tta1 petrol ambargo•uhaklnndakl ekt11 • 

perler uporunu bildirmiş ve hOkdmetlerden 13 ler komltealnln 
hangi tarihte toplanmHınıo maoasfp ol•cığını sormuetor. 

Do toplantıda mezkdr rapor mfizakere edllecektlr. 

B•okan ayni samında bo memlwketlerln Iıılya ile olan tf'Cl 
minin eon klnun ıooundı teeblt edilen drıramu hakkında bir 
ıual klğıdı ile izahat latemlotlr. 

Bo ıuat klAıdı bundan böyle her ıy gönderilecektir 

Ras Nasihu Şebeli'ye 

Doğru ilerliyor. 
-·--ltalyan'ların da Bu Cephede Büyük 

Bir 1,aarruz Yapmaları Bekleniyor. 
Ctbutl 14 (Radyo) - Raa Naalbu'oun ku.;,•ndHındakl bft . 

yllk Baheı kunetlerl, rn ıon efetem ılllhlarla mGHllAh olarak 
Şebell nehri charında top,.umıktadtr. 

ltılyao•ımrıo motörlG kunetle. l Fın·Fan nehri clnrına yiir(l 

mGı •e iki İtalyan t•yyare f Uoıo tarafındın B•heı kovntlert 
flddede bombudımmo edllmlttlr. 

Roytere göre halyao'lar Şebell Fan·Fan lıtlklmetloe bl\yOk 

bir IHrraı yıpıcak n bo taarruzun bedeli Cicih olacakllr. 
BtlyOk İtalyan motörla kon,.tlul Geatro ndlılne dogra iter· 

lemekle •e B•bee konetlerial t11ylk etmektedir. B.ladorue 
e.ertae ylrGmektedlrler. 

••• 
Ingiltere · Mısır Müzakereleri Bir 

Neticeye Bağlanabilecek Mi? 
Kahire, 13 (A.A) - lngllla hGktimetloln, laglllı . Mııır 111a 

zıkerelefl hakkındaki cenbı gel111f1tlr. loglhere haktlmetl bu 

cenblyle bir lnglllz · Mııır muahedeıl imzası lçlo mtızakerelerlo 
ıçılmHı için M111ır bıthakan1 ile lngllla fe•kalAde kooalserl ıu 
eındı vokua gelen anlıemılara kabul eylemektedir. 

Bir Alman 
Tayyaresi OoştQ 

Sıljte Crolee de Tenerlf 14. 
(A.A) - Otuz yolcu t•oıyao 
bir Alman uçağ•nın deolae d41 

tGğGaG bildiren bir telıtz tel 
graf alınmııtar. FGrloo• adlı 

lagllla uçak gemisi derhal fe 
ltket yerine doğru hareket 
etmlıtlr. 

Madrld, 14 (R•dyo) - im 
dad lıt~yen Alman t•yyareıloln, 
Aıod ıd•luına indiği anl•o•I· 
mııhr. Ba nçalc, Amerlk• . Av· 

rop• han ıeferlerl için ilk 

tecrGbeyl y•pıyordu. Fakat ıld · 
dedi bir fırtını bo tccrdbeyl 
akim bırakmııtır. 

Paris 
üniversitesi 
Kapanacak Mı'! 

Parle 14 (Rıdyo) - BugGo 
hukuk fakOlteılnde denini talı: 
rlr etml, olan profeaör Allke, 
geçen haf ta maroı kaldığı 

muameleden dolayı talebenin 
nrdl~I tuzlye-yl kabul etmiştir. 

Y nın (bugftn) Qnhf'nltenlo 
kap.aıp bpanmıyacığı belli 
olıcakıır. 

Olimpiyad 
Oyunları. 

DDnkO maçı 
ltalyanlar kazandı. 

Berlln, 14 (Radyo) - Al 
manya'd• Y•pılmakta olan oltm 
plyad oyunlınaa dnam olu 

nuyor. Buglln, ku Gzerlnde 

11keri budud muhafızl•r1 mıç 
yıpmıılardtr. Bu mıçt•, bdtln 
ataıemlllterler hasır bulunmuı 

tardır. Bu maçı, İtalyanın Alp 

d•ğlara muhafızlara knanmıı 
ludır. 

Franıız neferlerinden biri, 
m•ç eınHında bir h,.ndrğe 

dlımtıı lıe de kurtarılmııtır 

1\1. Bitler 
lngiliz · Macar 
~10sabakasını seyretti . . 

Garmlspartenklben1 13 (AA)
M. Bitler bo eab•h b•uaya 
gelmlt •e mılyetlle birlikte 
doğrocı ıtadyum• gltmlıtlr. 

M. Hhler ıtadyomdı milli 
epor tef ile kıı ollmply•d oyun· 
tarı batkam tarafından kartı 
lınmıı •e ilk mıç olan İn~il · 

tere - Macarietın boı hokeyi 

Prens St b 
mG111bak11ını ıeyretmlttlr. 

aren erg S __ k D 
M 1

. . .
1 

ogu tan o-
osso iDi 1 e 

konuşmak nzere nanlar 45 Kişi. 
Ronıa'yn gidecekmiş. lıııınbol, 14 (Ôzel) - Son 

Berlln, l4 (Rad o) - A•ua kar fırhn•ıındao memleketimi 
1 ıln muhteUI yerleri d 45 kl 

tury• bıebakao munlnt preoı 0 e 
(Stuenberg)lo, y•luud• Rom• •1~0 donduğu ttııblt eclllmlıttr. 
ya giderek Sinyor Mu111ollnl ile Gölcük Vapuru 
kooutiacıJ.ını (Andlıak) gazı::teıl K ) 
yazıyor. aya ara çarptı 

Ayol gaır.te, Çekoeloukya Ve parçalaodi .. 
bııhıkanı Milin Hodza'oın ya· !ıtmnbul, U (Ôzel) _ Kar•· 
kında Bt'lır•d'ı u mılteaklben blgı~dı de mlrllyrn Gölcök ta· 

de Vly•na'ya ır;idrcr~lnt hıhn poru lı:.iyelan çarparak parça 
vr.ri1or. lınmıttır 

Aıaphasan mMkllnde intH 
tını devam edtlen vatman 

mektebinin bir mlddttteobed 

petrol te demirleri bellrelz bir 
hınız tarafındın çıhomıkt• idi • 

Gece bekçisi Veli; bıreızları 

gôrm4ı ve tutmak letemlııe 

de bunlar kaçmış; bekçi tuta 

4 Teminatı muvakkate ıkçed 1057 liradır. 

5 
6 

7 

Şarrnımeel b ergOn komisyonda gôrftlebillr. 
lsreklller ticaret odıaanda kayıtlı oldolarrna dair nılka 
göstermek mecburiyetindedirler. 
Ekelltmlye htirak edecekler 2490 111yılı kanunun iki 
ve OçGocQ mıddelerlodb ve ~arlnımeılnde yazıh nılka 
1.rlle temloıh muvakkatrı makbuılırını ve teklif mek· 
tublarıoı ihale s11tlodeo enas bir ıut evvel komtıyooa 

vermle bulunacaklar. 15 19 23 27 400 mf y•cı~ırıı anhyar1k k•çmalarına ____ ..:.:..:...:~..:...-=.:..:.......;. ______________ _ 
mınl olmak için bnaya birkaç . Mel. Mv. aat. al. komisyonundan: 
el elllh atmıe •e etlı\h eeelerloe 1 l\holea tOmeo kıtaatı için 3200 çift yem"ol manıkaeaya 
yetlıco devriye memurlarlle t>lr· 
ilkte taklb ctmlıleree de totı · 

mamıılardar. 

Yapılan tahklk.tta hırııızlarao 

Glrhll Ali oğlu lhrabim, Yu 
ııof oğlu f zmlr'U All ve Celil 
oğlu lamlr'li Alt oldukları an· 

lıeılmıı, llçtı de tutulmoetor. 

Sopka kanununa aykırı , 
lklçeımellt caddeeiode Mue 

tafa oğlu Ramazan bıııoa kefiye 

earıp eıpkl kanununa :•ykm 
bueket ettl~loden tutnlmottor. 
Hırsızlık 

Çor1kbpı'da Şark otelinde 

yat.o Devlet Demlryollırı kon 
doktôrleılnd'"D HG eylo oglu 
Ruhi; ıyol otelin bir odHında 

yıtan ilhamı tar.tındı elli llr• 
paraılle bir aaıtının çıhodı~ını 

sabıt•ya tlkAyet etmlo •r. tıhkl 
k••• bııl•nmıetır. 

Su borularını çalanlar: 

Prıtemalcılar'da Gasl oğla 

Ahmed'ln depoıundan 20 kllo 

ığırhğıod• kortun ıu borularım 
çalan Muıtafı oğla Celil ile 

arkadııı Abdullah; bunları ıı · 

tarken yakalanmıılardır. 

~-----------~---------
Eski Saylav 

Vali Oldu .. 
İııanbol, 14 (Ôsel) - Eski 

Konya eaylnı Relik, Çorum 

vlllyetl .. Ullğlae tayf o olun 

maı•or. 

Yugoslavya'da 
Tedhişçilerin kararı 

nasıl karşılandı? 
Belgrad, 14 (Radyo) - Mar· 

ıllya cinayeti ile alAkldar ted· 
hleçllerln mahkumiyet karar1nı 

neıredea gazeteler, btçblr mlll•· 
lea dermeyan eylememektc 

dlrlcr. 

Lehistan'da petrol 
Vmrıo••, 14. (Radyo) - Bu 

gftoden itibaren petrol devlet 
iohleuınm glrmlıtb. Bugnok6 
reemi gHetede netredllea bir 
karunımed,.; ellerinde petrol 

bulunan tficc•rl•rıo mallarını , 
derhal bGlnimete Htmıları bil 

dirilmektedir. 

ÖKSÜRENLER 
Mutbka (OKAMENTOL) öksarcık 

ıekerlerini ıecrühf! ,.diniz .. 

ve Pürjen :;abıb ın en uıtGn 
bir milıhil oekeri olduğunu 
unutmıyınıı. 1'uvvelli müı· 
bil htiyenler (Şabıb Sıhhat 
Sttrgüo Uaplan)nı maruf C<' .. 

unelerden ar1110lar. 

3 

5 

6 

konulmuştur. 

Şartoameıl flcretıılz olarak Mıotsada tllmen 11tın ılma 
komleyonundan ahnablllr. 
MOoıh11eına 17 ıobat 936 pazartesi gOnft ıHl l 4 de 
Mınleada TOm. sa .• ı. komisyonunda yapalacıktır. 

Ekaıhme açık mftnıkıea ueullledlr. 
Beher çiftin muhammen bedeli 150 kuruıtur. T~mlnıh 

muvakkate •kçeal 360 llr•dır. 
1 tcklller ticaret odaaınd• kayıtlı olduklnınm dair •••I· 
katarı ve teminata muvakkate makbuzları ile blrllkte 

be'll gGo ve 111Ua Maolsada TOm. eatın alma komi•· 

yoouna mtıracaatlara ilin olunur. 2 7 12 15 298 

Met. M •. aat. al. k~mltıyooundıo: 
l Berg•m• garnlzoooodıld kıt'alar için 148 ton un ta· 

pılı zarf uıullle ek&Jhmeye konmuıtur. 

2 

· a 

Beher klloıunm 15 koroe flat tahmin cdllmlıtlr. 
Mu .. kkat ıemlnıt 1068 lira 75 karuotur. 
Eksiltme 8er~amadı oaoo çartıda komisyon blnaaıntl• 
26 tubat 986 çarpmbı gGnG eaat 15 de yıpıl•cağındaa 
lıtekllleıln ıHt 14. de bdar teklif mektuplarını komlı· 
yona vermeleri ~e 2490 saydı kanunda yasılı nılkalan 
beraberlerinde bulundurmaları gerektir. 
Şartn•melerl komlıyoad• her zaman görftltıblHr. 

9 14 19 23 353 

lzmir harici Askeri Kıtaatı ilinları 
Ttım. Sı. al. komtıyonundıo: 
l - Tdmen blrlik.lerlnto ihtiyacı olup 10,2,936 paaarteıl 

gftnG 1111t 11 de mGoakıaaıu yapılacak olan 14300 kllo 
11buna t•llp çıkmadığından paıarhk ıuretile eatın alı· 

2 

3 
4 
5 

nacaktır. 
ilk paaarlığı 20,2,936 pereembe gGoG n•t 11 de yapa· 

lıcaktar. 
Umnm t•hmln tutarı 4428 lira olup ilk pey 932 liradır. 
Şartn•meıl bergftn komlıyoad• görftleblllr. 
leteklllerlo momyyen Taktlnde Boraandaki Hkerl •tın 
alm• komlıyooun• gelmeleri. 388 

Izmir vilaveti Defterdarlığından: 
J 

ikinci belediye çartııı 7 numaradıt boya bayiliği yaı;ao Civanı 
Aotejl tarafındın 932 mıli ıeneıl verglelne eea& olmak OıeM 
M•hmudlve onbeılne •erllmlo olın kazanç beyınnameeloln mtıı· 
tenldıtı defterler ~fikellef la lılya'ya gltmlt olmaıı bHeblle 
tetkl~ edllememlttlr. Mumaileyh kazanç verghl kanonunun 86 ancı 
m•ddesl dellletlle 41 inci maddeıl mucibince bugGaden itibaren 

15 gGo sarfınd• defter ibraz etmedlgl takdirde hakkıddı defter 
lbraz1Ddan lmtloa etmle olanlar mlsllll maımele yıpalıcağı illa 

4.03 
olunur. 

•ııı111111mı1111111111111~ Dok tor _.ııuıııııııııııııııııııın~ 

E A. Kemal Tonay İ 
~ BateriJolog ve bııhışıl.·, $algın lıasıalrklar mütahas~ı.o ~ = Uaemabane iıtaııyonu lr.araııuodak.i dibelı. ıokalr. bqıoda 30 sayı• =ı= = 1J eY ve nıuayenehaneeirıde Hhab ıaat 8 dan ıktam ıaat 6 ı kadar fi 
§:E baıtalanoı kabul eder. . . i!i = Miiracaat eden hastalara yapılm111 liıımgelen ıaır bhhllt ve 5 
:= miltroıkopik muayeneleri ile veremli hastaları yapılmıııına ccna g6o :E = riilen Pnomotoralu muayenehanesinde muntaaamın yapıbr. !§ 
i il 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Tele fo D: 41 1 5 11111111111 • ,. ., 

lzmir Yün Meosucatı 
Tork Anonim Şirketi 

•• 
İzmir Y llo Menııucatı Tark A. Ş. oln Helkapınar'dıkl ko· 

maı fabrtkaııı mamulltaodao olan menlmllk n kı,1ık, zarif 
kıımaşlırla, battaniye, eal Ye yfin çorapları, bu kerre y~nl 
açılao Birinci kordonda Cftmhurlyet meyd•nı cifanııda 186 
nomarad•kl (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) mağa· 
zaeında eatılmıkıad1r. Mez .. ur fabrikanın 

itibarile berkeeçe mıldm olan mamulihoa 

leıimlze bir defa daha tavsiyeyi bir vazife 

metanet v1: zerafet 

muhtar nı rufttterl· 

blllria. 

Toptan ııatıa yul : Blnnci kordon o, 186 Şark Halı Tfirk 
Anonim Şirketi 

Perakende ıatı~ yeri : Yt>ni manifıturacılardıı mim11 K~malettin 
Cad. Sağır zade biraderler 

Kuz.u oğlu çar11111 AMm Rıza v~ biraderleri 
f f'u mırıifatoracıJardı mimar Kemaleddin Cad. Yftnlü mallar 

parar1 F. Kandemiro&lu 
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ÜnlveraJtede D6çenı 1 
(Munin l'rofeaör) 

Dr. A. Safittiıı 
Ağız ve Diş Hekiın · 

Daıııolara hergön ô~JeJen 
ıonra bakar. 

htildil caddeai No. ~9 
Ankorn apanmam 2 inci kal 

Telgraf . ı S TA N .H U L 
Telefon : 49250 

SIHHA'r 
Balık Yağı 

Norveç'Ja'nın Halis Mo· 
rina Balık Yağıdır. Şer 

beı Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süz:ülmüştür. -Biricik Salış Yeri 

8 A,Ş O URA K 

Hamdi Nüzhet 

Yeni çrkan çifte ispira li 
METALLUM Lambalarını her 

atıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lmnbular emsallerine nisbeıen yü;,de 

20 daluı az sarj iJatlıdırlar. Bunu ay somın· 
da <Jdeyeceginiz ilk fatura ile kolayca urıı,. 

)'acalmnız. 

Ele tlrlk, telefon malzeme deposu ve 
Slt.meoe fabdkalorı müme~slll 

PPştemalcrlm 77- 79 Telefon 3332 

lır 

lK ijj li llJ f 

Banliası 
----..-----..... -------

Ü ~ m ü 1r ş lYI lb> ce· ~ ö 
ikinci Kordonda Bor a civar10daki kendi hiuaRmdn 

TELEFON: 2383 ----··----lertürlü (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadesizlere ~o 4 

CV . U3 Şartları: A!tı ay vaddiy~ % 5 
Bır sene vadehp·~ % 6 fHi:ı , erilir· 

--------
Zahire, üzftm, incir, pamuk, yapık, afyon ns lre komisyonculuğu yapılır . Mallar gddl· 

elnde eahfplnlntı en mft@afd şerahle avans •ertllr. 

l l il l il il l lllll l l il l llll l l il il llll l il il llll lll l l il il 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 111111 1 
Ali Rıza 

Yerıl Kaval in Çarşısı No. 34 

Fr telli Sperco Vapur Acenta~ı 
ROYAL NEERLANUAlS KUMPANYASI ıt• 

••GANYMEOES,. vapuru 27 · küo6 ıehlfyeden eoora AN\11'~(, 
2 36 beklenmekte olup yOkOnft ROTTERDAM, HAMBtl \ 
tahliyeden eoora ANVERS, COFENHAGE, DANZIG. GI\ 
ROTTERUAM, AM~TERDAM NIA, OSLO •e ISKANDIN\ 
•e BAl\tliURG llmaolım için YA llmaol11rı için yO~ ' 
yftk alacaktır. coktır . ııe 

"CERES,. uporu 10·2·.'J() da lllmdakl bur,.keı rariblt~ o 
oovluolardakl ıf,.alşlklil<ler tf. 

gelip 15·2·36 tarihinde AN ~ trıl 
VERS, UOTTERDAM, AMS acente mes'uliyet kabul t ktot' 
TERBA\1 vı- HAMBURG 11 . Fazla ıafeUAt için lblff' 

Kordon'da Tahmil ve fa ti 
manlnrına hartı .ket t.df'cektlr. blnHı arbaıoda Fratelll 5P~,ı 
SVE ı~SKA ORIENT LINIEN upur acentahğrna aıör• 

"BEMLANO., motör6 5·2 36 edllmeet rica olunur. 
6

l1 
ıc;. .2d~ tarlhtode bekl"nmekae olııp yü Tel,,. 2004 200~ . 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

/!. 

Olivier vEŞQrek9e 
Llmlttd 

,.J 
\ 'apur Aceııu•~ 

OEUTSCtiE LEVANIE LINIE ~odell Han, Birinci 
gordo' 

"BELGA L. M. RUSS., va Tel. 2443 ES ı,1r 
pnru 17 ıubını bekleniyor, TBE ELLERMAN LlN - olı' 
22 ,obata kadar An•ere. Rot· .. LESBIAN,. npurP 8 ~ ,ıı 
terdam, Bamborg ve Brea.eo I.herpool •e Sweoıeıd•0 f fi 
llmaolarıoa yOkllyecektlr. tıhllyede bulunacak •)

0 f 
"ALAYA., npuro 2 martta manda Lherpool ve GI•' 

bekleniyor. 6 marta kadar An yak alacaktır. 
vere, Roaterdam, Bımburg •e "EGYPTIAN vıpurlJ (f " ,.o'' Bremen llmaolaraoa yQlillye · eubat Loodra, Hull ve c1• 
cektfr. len gelip tahliyede boıııo•f'~ 

ARMEMENT B. SCH ULDl'· ayni ıamend• Boll lçtıı 
HA&ıBURG ılacaktar. ı 

( Z.lrcı~l 
... 1 ROYBURG.. nporu 25 .. ROU~IELIAN,, up11;:.ı11• 

oubaU• beklenly"r, Aovere, şubat Ltnrpool •e sw•P 
Rotterdem, Bamburg ltmaol• gelip tahlJyede bulonaca~· 1~ 

lstan~ul eyoğlu Vakıflar 

törl Oğündeu: 
Direk-

Be lkto~ta akaretlerde spor c ddetlnde 51 53. 55 54, 5!,) 6 J, 
75 79 nomarah dört evin tadll4h kopalı zurt ueftllyle eksiltmeye 

kooolmoştor. Keşif bedeli 17 287 Ura olan bu lelo prcljeel ile 

fenni ve f'kelhme şartnameleri 87 kurut mukebllinde akaretlerde 
ikinci hamil vakfı mfilevelll oymekımhğmdan alanır. 

1\tonkkaı teminata 1297 lire olup ekilltme 1 28 oubat 936 
cuma gOnQ e111t l 5 de beyoğlonda telgraf soklğJDda beyo~lu 
vakıflar mOdOrlftğfiode toplaoacok komisyonda yapılecektar. Ek 

slltmf'ğe gireceklerin mlmnr vr. mOhendls olmıaları ldzımdır. 
10.000 llrah bir yapı tşlof teobhOd edip tyl bir eorelle b11ş11r 
dıklarına ~listerlr resrnf yerlerd"'o getlreceklerl veılkılau beyoğlu 
ukıf lar dlrektörlOğfi mimarına gösıerr.rek alacak.ları vr.elka üze 
rioe 25 şub t 936 salı güoOne ad1r proje ve eartoımelerl ıla · 
blllrlrr. 

Muvakkat teminat akçaları f! ilime tarihinden iki gün ene· 
Hne edor mfitcvelll kıymokomlığı veı:neelne yatırılocoktır. 

11 13 15 18 861 

j - lnhlııarl r ldarrainln Çamahı tu1.laıııoda yopıırılaceğı 
26215 60 llro keşif ht!dellf çuvam ambara kapılı zarf 
ueulf yle ~kslltmeye kooulmoştur. 

Eksiltme 20 şubat 936 perşembe günll soat J l de kaba 
taşta loblearlar binasındaki komhıyoorla y11pılacoktır 

;{ Muvakkat teminat ] 94>) lira 17 kuruştur. 

4 - lsteklller lh leden enaz beş gfto e•vel inhisarlar lnşaaı 
şubesine gelerek dlpJomalı mimar •eya roObı-ndl~ oJduk· 
larım •e evv,.lce demir çahh io~aat yepmıo bulunduk 
larını mukavele ve kabul rapora suretlı-rtyle ispat dtlk 
ten ve fenni ehllyeı veıılkaeı aldıktan sonra 135 koroe 

nıukablllnde keşif evrakını lstlyeblllrler. 

5 - Bu vesaiki hıavl kapalı zarflı thale gGotı enal taaı 10 na 
kad r komlıyon relellğlne makbuz mukıblllade verile · 

blllr. ( 7 11 15 640 

Ü M l o Lük 
fabrika!iıDID s 

SABUNLA.Hl) dayanıklı, kollıoıoh ve 
bllulzdlr. Her yerden arayıoız . 

Toptan ve peralı.~ncle satış yPri 

Omid fabrikası 

tıH yOkllyecektlr. THE GlNER L STA&t 

DEN NORSE MIDOE\..BAVS· VIGAflO ' C. TL O· ı• 
LINJE (D S. AS. SPANSKE· "LAPVVIN(,,. -.ap0

'" 1~ 
LINJE) O S L O eolıaua g~lip Loodr• tçlll 

ılıcaktır. fi 
"HANADEROS.. nporu ı1 1 ft 

martta bekleniyor, lıkenderlye Not: Vorut tırtbler ~ıel~ıt~ 
Hayfa, Dieppe ve Nornc; u. par lılmlerl Ozertoe de ~·~' 

lerdeo acente mee•ollytl ~ 
mıolarına yükllyecekılr. ~ edilmez. 
AMERiKAN ExPOT LlNES - o~ 

"txPRESS .. npuru 28 şu "QUERNMORE., dP.,:11' 
batta bekleniyor, Novyork n eubaua beklenir, U,erP e-' 
Bıltlmore için ytık ılıcaktır.. .e Ao•ersten yiik çık•'1~1..,,ıı 

JOHNSTON VARREN gH, Varoa ve Kö~tePct 

LlNES LIVERPOL larına yok alacaktır. 

lzmlr Milli Emlak Müdftrlagtıoden: 


