
Bombardıman Oevamd~~ır, ÜOŞ,mandan Kaçan Ha~eş· 
lerin Kalirama'nlıkları!. Bir- ~abeş Generalı, Bir Ital
yan eferine !arşı iki Habeş Neferi Çıkaracağız, dedi. 

londra "i (A.A) - Royter 1 
•janeı bildiriyor: 

Şimal cepbeeladeld Babee ve 
halyan haetalar1Dıo vaziyeti, 

IPD gftn1er zarfında de~lomemi~ 
gibidir. 'Eğer bir taraf Vf'yahod 
öhllr taraf muvaffaldyet kazan· 

mıeıa bu monffakiJetln boo 
ve netlceılı movaffıktyetl~r 
olmuetor. 

Şl~t rlialdtı ~ cfl>h~dekl 
bidtıeler her zaman ukl olan 

UllİI: m"8ilıhrMltıtftl .lblal•r ~t 

mekte e 7r • tal an tayy• 
releri bombardımanlarına devam 
t!ımelı:ledlr. 

Ce!nn6 cepbeatade General 
Gnçy.nt ~it!lll b11ıltıb111ndı 
hııfı'tnil dı tı\,ıye etmektedir. 

811 muit• ıntn 11~ında llerl 
li rei ti "blldlıifen hı1yıfn kola 

ilı hareketlerine anım etmek· 
tetir. 

Dalreo'den verllen ikinci 
hlr p,ıt;r.rde Japon, Mıtıçnrl n 
Çtn kunetlerl bagtlalf'rde Mo 

~oltı ın bocludlarıpı geçec~k 
1.,.rdir. Hu hu,pıtıkl baaır{ıkfar 
~izle' iyec:ek derecede mGblm 

h gr.olıtlr. 

l'ırla 7 (Ra4Jo) - ~arblD• 
de111 W~trlldl.iQe g6re, M~· 
ça~ '' J•poa ).uneüerlodta 

hlmce miktarda uzak ve 
hlmmat ta gntaı;neel mir. Bo 

mo.barJplıtr timdi talyan o•o 
mobl,l aaldly~ılla bıtı gece 

lerl ,,~lklalar '.P!D•l ta H 

ıyal &fmaada ~4çtık ııılyao 
milfruelerlne hGcom eylemek· 
H4lrler, 

Binlerce ~•Wı ..... arlbf 
Adlı Abıba'dın 

Dan 'ellabdın ôn6nde bin 

- Sonu I> ıncı !ahifede -

7.f 
Parıis 

Müzakereleri 

için ~ ansız 88ule· 
leri ne dir:orJar? 
P11le, 7 (Radyo) - lt'ran11z 

"'ıtboatı, Pariı müzakereleri 

c:ılrafındiı y11dak:lın osun ma· 
kalelerde, bo mOzakerelerln 

llerlile bGyQk neticelere ula· 

pca~ını kayde.dlyorlar. 

Progre Del1on gazeteıl dl· 

YM ki: 
"Siyaset, belli olmaz. Bu· 

mun1a beraber; AllDllDJ• nm 
ıllAblanmaeıt Bıbtıburg hane· 

danının taht iti, uzak Şark· 

tıkl nzlyet ve loglltere'nlo 

Y,eDI baztrhklar lc;io bOdeeıl· 

Dt! PUIHt:am bir tabıhıat koy· 

r 
Akdeniz' deki 

Gergiulih. O ladan Kalkm'ş 
Bulunuyor. 

" ~. €orc'uo Bu Teklifi 
AlmanyayıŞımartabilir.!,, 

4lmın .pı•· 
tallbahnı takviye demek o~
ca'kiır. 1..okarao paktından ~D· 
t• "lae eilllea •11lreı uıon bir 
nmen daha mohıfatı edllme\ı 
n bu gibi oı.eı1eleler tle ffnidı . 
meuobıhe edllmemeUillr.n 

Juroal 81stılctl de: 
0Sou~ll!tle.rln piri tar.ı..-a 

Y.•Jplın ve Lold Corç ,., ..... 

dıP df: t•~YIH ~lJea tekUf, 
Almaoıı'yı f•mtı'-t;!~ blf. Y~· 
ılJel ~dıı "met ~lr. ita 
te~llf, maaheCİele~a ,,.,,.~,~ 
tetkiki c1uııı dem,ktlr. 

SoıyaHıtler •1am ~ma~ffl.~· 
da b6yle meriıtelehfea .ı~~ae 
lııiıU •ııır hu1mtadi rel't tih,. 
yım bo1mehdıttir ,f, b~~ 
bulmaktı elledıadıill•·•• 

D~m•kt~\ilr. 
Londra 7 (Jlı~o) "T rMM-

nlo~ Poıt ~·~te~ne ,.ore M. 
Eden '.Almıoy• tarj-rıncle Rear 

arthrmııtır, d ır lit ko vet ~!.landa· 
t.ICi ~üıilk Q~ ew Yjbarile bir ~~laım• 1•r, ıctn·: Gerek ~ r:lm~:ı °:.a\;:odıa 'llltlj\~uere 

öfu'fi•; gereli: M. ~14a iı, krahn bakemhğı altıod11 r blıllt temeNci~ I 

~lH!.et.m:!~ ı..ı_~~~~:.i:·-·-·-·-·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-~!.!~.!~-=~~~!~: .... -.~· 
iki Mehde~es Ve C@llôd GQlü K~hıırdı, 

Beş Köy Tehlikede Bµlunuyor! 
1 -Vali, Kaymakamlar, Hilaliahm,;rciler Felaket Mablll-

Gittiler. Her )"er Su Altındadır. Şimdiİlik Tfe
leM Yoktur. fla1ka Yat9dıtn Ediliyor. 

l&yeto telefonla nrllep hıt-Pr· 

lerde ktıçllk Mender~ aehrlala 
t.ltmıe oldu$o bllCHr lmı~,ır. 
Tire'aln ~rapçı Ye Torbı\ı ,.D 

eobıeı k6ylerl ile dller 6ç '~ 
eolir ılhoda blmıı, 111lar H· 

lere tincom etmletlr. K&1J~,r; 
en içinde tehlikeden korkar1t 

mekteh blnalarlle cımlİere do · 
• 

m.ql,rdar. Natua~ ••11•t: otta 
mıotır. Belki hayvan 11ylı 

nrdır. HeoGı ı•blt e.tllem• 
mittir, Kızılıa,Y ~ktebl,rle f18• 

mtlerclFkl &e7IAPfe4,ıe~e J · 
dımı hr.olamıetır. lıınir tobeU... 
dco dcı memur, eıyı, •I'.•~ 
veıalre gönderllmlotlr. Mıhl~ 
mlkt1"raı •razı, tarlalar eul~ 
•ltındadır. Mabıolılo zar~ra f"'
lı olacığı ı,noedillyor. 

Ce ll~ gôlO de tı,mııtır. YJI· 
mor dn~m etmektı"J Ald~AM· 

;:: Sonu 3 nc;&4 şafti./e4t -:: 



Mu ahassıslaı
Komitesi 

Raporunu salı 
gOnii verecek ir. 

Cenevre 7 (Radyo) - Eke 
perler komlteıl raporunu ealı 

gQnft nrecektlr. Eksperler ko 

mlteeJ raporunda şu noktaları 

tesblt etmiştir: 

1 - İtalyanın gaz depoları 
ve eernıç gemileri ihtiyacının 

Oçte ikisini temin edehllece 
vaziyettedir. 

2 - Petrol letfbealf ne ya 

rayacak maddelerden elde edl 
lecek petrol miktarı en fazla 

ytızbln veye f klyftzbln tonn 
geçemez. 

3 - Italyanın norm 1 ze· 
m ndıld petrol sarfiyatı bir 

milyon beşyfiz bin tondur. 

Hall hazırda mevcud petrol 

toku fse yOzblo tonu 1:eçnıe 
mettir. 

Patis 7 (Rodyo) - Milte· 
hae!ular komitesi, tanzim etmiş 

z 
• • me 1 ye e 

------~--------~---.. ~----------~--~---
Bir Müdde tenheri 

gint·k Artık 
eniz' ,.Je Hüküm Süren Ger· 
alkmış Bulunuyor. 

letanbul, 7 (Özel) - Psris'te bolonmıkt ol n Dış Bakanımız Tevf lk RftedO Ar e, bugftn Pa 
rfe m tbaat mQmes Ulerlle muhtelif ajansların Parla özel yterlarına diycvde bolonmov ve Parls'te 

yapmış olduğu temeslından eon derece meannoo olduğunu, Akdenlz'de bir mOddettenberl htıknm 

. sQreo gerginliğin, son temaslarda gösterilen hüsnOolyet sayesinde ortadan kalktağını öylemtştlr. 

'de ...... 
Orta Avrupa 
için Bi Toplantı 

letanbol, 7 (Öz'31) - ee. 
oevre'de Orta Avrop lc;to bir 
toplantı yapılac k ve hilkume· 

tlmfzle Roeya davet edilecek 

tir. Bu toplontıyo bOyü ehem· 

Italya'yı harbten 
Vazgeçirecek ini? 

Ceoeue 7 (Radyo) - ~o 
rol flzerlne ambargo k000bttO 

ğo taktirde halya'nm bar 
k l•c• 

vazgeçmeğe 

B"ltiblyetter 
mektedlr. 

mecbur 8 

mehıf tide sôf 

avada iki tay .. 

1 o 

mi yet vnllmektedlr. 
yare ça ·pıştı. 

J Münib, 7 (Radyo) - Ş •' 

e • 
ı 

• 
ır 

Bu gar·sıan 
Stı hperveı·miş 

'----------- üzerinde tecrObe oç~u y•P v 1 ul' a iki tayyare,. havada çerpıe~ 
ve teoho bir caddeye dOeıJl 

lcıtonbol, 7 (Radyo) - (Mfr) 
gazett..tdoln yazdığı bir maka 

lede, Bıılgar siyasasının olh· 

perver oldoğonu ve Ulu lar 
kurumu paktma daim sadık 

e rlayetk4r kalacağını kaydet 
mflktedlr. 

er 

Alma 

• s 1 
• 

erı se 

• 

• 

M ücev er t Çalan Ulr. Üç klel ölmflştftr . 
. Beru 'ta 

HırsızÇ.,tesı. . Ad• 1 r 1 taobul, 7 (Özel) - Mü ye J ha SC e OG 

cevherat hıreızlıgı yapan bir Berut 7 (Radyo) - 0°:,1~ 
şebeke oıeydona çıkarıldı. Bu yeni b4dlselt r olmue ~" 

811 
~eb .. ke, brş L.işldım tbareulr. nümayiş yaparak bazı [1.1 ~b ı• 

Za 1 

oldagu raporu bugnu veyahud Ul sal 
Pazartrsi gOoO 18 ler komhe· 

C1mur 
Avı~upa'da Derin 

aşkanının Söy,levi, 
kisler yandırdı. 

lstanhul 7 (Ôz~I) - Berllo'deo Klmon 
Alm ny cumur hoeknoı M. Bhler bugün 

mle ve geol"I hsrptao sonra Almanyn'oın 
temlnkelerln 1 deelnt ietemfştfr. 

son hnberlere göre, 
yeni bir söylev ver 

Jçlulode bir de ku umcıı var· lnrın camlarını kırmıştır. d ,, 
rlır Hırsızların hepsi yokal n Jntlzomı lede edf'medfÇ.tıı 
m ~ H~ ınhklk1110 lıeşlenmıeın-. aseerlo mildeh lesi zaruri 111 

stoe verocekıır. M asi ki iz 
eltodeo alınan mfie 

t.;tf 
Alınanlat· v avam ka· rttımnş, taleb etddcııt" aıı ıtı 

(Jtf 

MarsiJya f :inayeti Her Cuma akşamı rad-
Hltler'lo bu söyle 11, bütün A vropıı'da derin akisler nyıodırmışlır. 

üzerin<- soldırmıl)tır. ~f 
JD31"itSIOll1 SOD vaziyeti ıaref ta atrş ııçm,ş, yedi 

Onnkü celsede yoda dinliyeceğiz. 4). 81'.'rlhı j (ltedyo) - Avom 

konınrosında cereyan f\dım mü 
zakerdı:r, burada hiçbir tesir 

yapmamıştır. 

ölmiiştiir. 

60 şahit dinlendi. İBtanbul, 7 (Özel) - Ulusal 
musiki, bu akşam radyoda baş apon , alı · ç ta , • 

ı- e .... ar 
• or 

Dış Bakanımız şerc 1 Porle, 7 (Radyo) - Ueıael· 
lerlo mob kemesloe bogGı: de 

devam oloomoştor. HogftnkG 

celsede 60 vahit dlnleomfetlr. 

Bu meyanda emniyet memur· 
larından da birçok kimseler 
dlnlenmletlr. 

Krul Alekeandr'ın yanında 

oturan gener l (Jorj) hldleenln 

na ıl cereyan ettiğini n kotllln 
çok cesur ve yaman bfr adam 

olup ellAh istimal etmek heeu 

11onda çok mOm resell ve sert 

oldoğono, kendisini de ağır eo 

rette yaraladığını htkAye et· 

mletlr. Generalın verdiği izah t 

yftzlerce eamlln Ozerlnde bftyOk 

bir tesir oyandırmıetır. 

Bo eeaadı, Marıllya faciası , 
bir kere daha herkesin naza. 

rmda teceeaClm etmişti. 

General Jorj'tan sonra mira · 

lay (Viyole) de dinlenmiştir. 
Bo eahld, kral Aleksaodr'ı öl· 

dOren (Kleman) ın kafaeıoa bir 

kılıç darbesi indirmek 11uretlle 
oııu ôldOrendlr. 

Miralay (Vfyole), vP.rdlğl ifa · 
dede, katilin ansızın otomobile 

hftcum ettiğini, birkaç saniye 

evel "Yaeaeın kral,, diye bağır· 

dağını ve handan dolayı kimse· 
nlo ştıpheslnl davet etmediğini 

ve fakat tabancasını çe ince, 

kendisinin vaziyeti anladığmı 

ve hemen kıhcını çekerek ka· 

tUln k fasım yardığını öyle
mlotlr. 

Müteakiben, Balkan mes'ele 

IArl mütehassısı At. (Loazt), 

makttıl krahn, vatanını kurtar· 

mak ve mUletlnl yokeeltmek 
için yaptığı bGyOk 1 lerden 

ozon uzadıya bahseylemfetfr. 

Mahkeme, salıdan evel karar 
veremlyecektlr. 

l\tussolini G ·aıı i 
ile . o aşın uş .. 

Roma 7 ( Radyo ) - İt lya 

lı•~bıkanı M. Muesollal, bugün 
İtalyanın Londra sef trl Dlno 

Grandl'yl k bul ederek kendi 

sile konuşmoemuetor. Grandi 

bu mtıoasebetle Londra'dıki 

ltalyan'ların bir buçak mtlyon 

llret iane verdiklerini Moesoll· 

niye blldlrmlQtlr. Sef lr Lord 

F..den'Je olıo tema lorı hakkm· 

da da Maeeollnl'ye malum ı 

TrrmJetlr. 

ladı. Der halta cuma akıamı 

progr mında ulusal mu 1 iden 

muhtelif p rçol r dlollyeceğlz. 

lstanbul'da 
havalar Soğudu. 

İıtaobol, 7 ( Ôzel ) - DOn· 

denberl havalar soğomağa ha~· 
ladı, har.ret derecesi bugün 
beşe kadar lnmletlr. 

Gaston Zeze 
Derslerine 
tekrar başlıyor 

Parls 7 (Radyo) - Hukuk 
fakilhesl profeelSrft Gaston Zeze 

p z rtesl gQnO tekrar derelerine 

boelıyacaktır. Yeni h4dlseler 

olmaması için tedbirler alın· 

mı,ıır. 

Mussolioi'oin 
damadı Doğu 

Atrika'ya gidiyor 
Nepoll 7 Radyo) - ltalya 

velfahtı (>Tens Oberto, vellabtlı 

sar yıoda propag nda bakanı 

Kont Çlyeno ile lkf arkadaşını 
kabul etmiştir. 

Boolor, bugftolerd" Şarki 

Afrika 'ys harbe htlrAk için 
gideceklerdir. 

Napoll 7 (Radyo) - Doğu 
Afrlkaıım gidecek olan Mos· 

eollni'nln dam dı Çtyaoo ile 

F s~I t p rtf 1 gtıneJ sekreteri 

Steroça ve tnrlzm teşklltlh dl· 
rektör6 ve arkadaşları 'bugQn 

hareket etmişlerdir. 

Danimarka ralı 
Parla 7 (Radyo) Danl· 

kroh Krfeılyan Porls· 

denlı: plajlarına geç· 

aali ta A r et e .. 
Bir arh Ihı·maline Karşı Şimdiden 
A .ask V ziyetini Tet ik Ediyo ar. 

Voşiogtoo 7 (A.A) - Saylav!or korulunun deniz encQmenl 

topl ntısında demokrat Suvlç, Joponler hakkında sane syonel bir 

lttlbomda bulunmuş ve demiştir ki: 
- Bf r takım Japon gemileri gôrünQşte bııh avlama için, 

fakat b ddı zahnd s eri mahJyeue telk.I ler yapmak Qzere 

Alaska e blllerl açıklarında hareketlerde bolunm ktadırlar. Bun· 

lar, sondajlar yapmakta, e hlllerln fotoğraflarını almakta ve 
tayyare kar rglihı ve denizaltı gemileri için üs olabilecek mO 

na ip yerler rama ttıdırlor. 

Japony 'nın hedefi bir bdrp vo uuods la ayı ele geçirmek 

•e buradan askerlerinin yiyeceğini tedarik eylemektir. 
falum olduğu ftzere Japon'lar ço balık yemektedirler. 

aheşi ta az 
"' . . er ceg ı 

Milyon 
tiyaz ukahiJ' e Bir 
··rayı Alac · ktır .. 

Londra, 7 (A.A) - Habeş elçiliğinin bir aç y enel Amerl 
e'h banker Chertoc ile Habeş ereztefndekl madenleri lelermek 

Qzere b zı mftzakerelerde bulunolduğo mqlumdur. Bu bueoet 

verilece imtiyaza muk bil Chertock, Ilabeşlstın' bir istikraz 
yapmığı kolaylaştJracaktı. 

Don Habeş elçiliği Chertoc 'ıao bir telgraf lmıetar. Cbertock 

H beş elçiliğine bogfio bir milyon llmlak bir lstlkl'az temin ede· 

ce vaziyette olduğunu bildirmektedir. 

Ingil e Italya 'la 
ota 

r ar 
ekz·b Eden 

Verdi .. 

Sovyet · Romen 
a edes· 

Londra 7 (Radyo) - Küçfik 
antaol çevenlerl, Scıvyet-Romen 

maabcdf'oameslulo ona bati r1 

itibarile Fransız So•yet ve Sov 
yet Çe mles larma henzlyece· 

ğlol tahmin etmektedirler. Bu 

muahedename, Mecarlet n ile 

Romanya veya Alm uy ile 

Çekoalovrkyu raBlnda Çekoe· 
lovakya arasında bir h rb çık· 

tığı takdirde Sovyet Rusyo 
nın otomatik surette yardım 

edeceğloe dair bir madde ihtiva 

edecektir. 

•.,eyiz Muhammed 
'an Paris'te 

Parla, 7 (Radyo) - M. Flin· 

d ... n bogfto lnglltere'olo Pırla 
elçfel Slr Corc Klark ile Af· 
gan dış bakanı Feyz Moham· 
med Bant kabul etmiştir. 

Yeni Gümüş 
Paralarımız ... 

lııtanbul, 7 ( Ôzel ) - Bir 
uıQddettenberl ba1ılmakta olan 

yeni gilmtlş poraların basılma 

tel bitmiştir. Nikel paraların 

baeılmasana da hoşlanmıştır. 

Yeni irSulh 
Konferansı M ? 

şölen verdi. ı 
f ıı•l 

Parls, 7 (RadyoJ - 1" dı. 
baeba anı M. Alber Sııro. ,.. 

bokaoımız Tnf lk Roedll ı\~' 
eeref ine bir eöleo verııalei ,..1 

b "'" Bo şölende, dış leleri . 9 tı• 
M. FJAnden, eO ve deniz 1'• 
kanları ve diğer nar.1rlıırl9 

0 
rls sefirimiz Saad hazır b010 

moetardır. , 

R s Tayyareler• 
'Atonya hududnll11 

Geçmişler· , 
1ıt Londra, 7 (Radyo) - _Ro 

1
, 

ajıneından: latonyı'aın M08~0 ,. 
A 1 pÇ 

orta elçisi; Gç Sovyet ııue 
0
• 

ğının hududu tecni1z6o0 pt 
teato etmiştir. 

Uluslar 
Sosyetesi Yeni 
Binaya Geçiyor' 

~fil 
Cenene, 7 (Radyo) - .. ı 

d bt• 
letler cemiyeti 1920 .e~d•o 
tşgal etmekte oldoğo bııJ eol 
bu ayın 17 sine doğro {,~· 
yaptırdığı Aryana ııırayın• ,11 
nacaktır. 200 Bin kltab ıh:~ıı 
eden kltapbaneslnln yerltO~tıt 
meel aneak lıkbar'da 
cektlr. 

Mer· ç Taştı , 
., feri 

Sof ya1 7 (Radyo) - 1~11 
nehti taşmış ve Flllbe bô d• 

ltıO sinde geniş sahaları sa s fi 
Loodra, 7 (Radyo) - Roy· bırakmıştır • .Köylerde ı'iO ;~ 

Cenevre 7 (Radyo) loğltlz'lerfo Hobeş'ler" domdom kur· ttır~den: Fransa ile İnglltere'nlu solar basmıştır. Sol rın [r,,1ı 
şunu verdikleri hokkrndald halynn notasım yalaolayeo logtllz yeni bir solb ooferansını top· eekllğl şimdiden iki rıı~,~~ 
protesto n oluelıır soayeteel gtınel eekteterlfğloe nrllmlştlr. Pro· lantıyo dovet edecekleri ve bu bulmoetur. Ftflbe'nto b df 
testonameye bir. de mektub lef edilmiş Vfl bunda, İtalyanlar ta· konferansa A hnonyo'oın çsğırı· mohollelerl de solar aırııı 
rafıodan fotoğraf tarı çıkarılmış olan kurşunların 914 de kulla· lacağı b beri tamamen saçma kalmı~tır. 
nıldığı ve harpten evvel f mal olunduğu tepıst edilmektedir. uzlar a ·as nda 

iCI:~~~~~3]fii~~~!:=~~~~~~-~S!ii~~~~~~~~~~~~~iij~ or· ~ nıahsur vapurlar v ~1 oo 1 

20 eenedeobni A \ rupo stnemocıh~mm yurntlığı en hüyft film - KI~OD FARER~JN ÖLMEZ ESERl 

A 

Sencnzn en büyü/, filmi 
Bötiln Fransız donanmaemın yardımı ile ve mil)onlar ııarfile yapılmı~ mera· ~e heyecanla ineanı saran nşk ve gfizcllik fılmı 

aş Rol eı~ e : N A L · K R C · 
da etlyeler muteber 

liiiiWiilil?~~~~~ Srnn lara dıld.aı 1 43 6.30 9 da 

Peklo, 7 (Radyo) ılllt 
Çin ve jepon vapura bll IJI' 
ro ında mahsur kolmıeUf· ıı.•t 

çok balıkçı gemileri de 811 

lanmıştır. af lld 
Tokyo 7 (Radyo) 0,ıı 

rlyu bozkıreoı, bozlnr arP
81 

...,, 
rd••..

sıkıem•e ol n vepıırloro Y8 bl' 
koşmuştur. İl ka.rıardığı ıJı 
vapurun içinde 180 yolco "''ar 

Pekin, 7 (Radyo) - çto 01 
olzlerl, tam men dnorıı00' t•' 

t . ~o• 8 DGJllE yo1cu vspuru, 
çt d kul 1 tı 

• 



................................................. ,__,__,. ___ -.,.1 
Çimdikler 

~....---'ı 1itzım Hikmr.tvııri bir 
$EHİR HABERLERİ 

şiir de benden! .. 
Nazım llikmcrvarf, marı::um 

parçalar yazmak, bjr moda 
o1du. Genplcrimi:::., bilir bilmez 
-anıma m{mfı,f iltir, tast'İr ol
liun, olmasın- liu şchildc ya:::.ı 

yazmah için epe)'Ce almteri 
döküyorlar .. 
-ilen de bir lwlem tecrübe i 

yapayım, dedim, bakalım bo 
n•rebilccel• miyim? 

/Jismilltilı, başlıyorum : 
Ey kocomııu kafalı, 

Ablak eurath adem, 
Bu akşam; 

llnyııt bir zından gibi; 
Kap· kara! .. 

Mendebur, konbur, pie, 
Maakaro! .. 

Ve ... 

Ala karalaran maskarası bayat! 
~lanın yüz knroııı bayat! 

Elimde bir patlıcan dolması .. 
Hem ısırıyor, hem de bakıyorum 

uruk.tara!. 
Kanlı bir i~kcmbc gibi bulutlar .. 
Buluılar .. Bulutlar .. Gene buluılor! 

Çarıklarunm vclvcleai 
Kaldırımları sanki söküp alı) or. 
Ve içimde surbeıirı hailesi, . 

Dip dıri; 
Bir ölil gibi yatıyor! 

Yatıyor gurbet, 
Kalkıyor gurbet; 

Yrlı)Or, kalkıyor; 

Ve Kocomon kafalı gölgem; 
Pcoçerc arıılıgıııdan bakıyor: 

Yatıyor... Kalkıyor ... 
Ya ... tı ... yol' ... 

Kal... kı... ) or ... 

Heeeeey, hey! 
Dünkü yeninin taze cııkileri! 
Bilir misiniz, hizim evdeki kileri 
Orada, 

ller gece, 
Aç fareler tepiniyor, rakse<liyor. 
Ve bizim yeni ycıi~eıı bıızı fDİr· 

!erimiz, 
f §IC böyle; 

• Aç karına, 
Dimağ bozuk; 

Kalemi ıakıp parmaklarını; 
Serbest ııaıımdıın bahsediyor! 

• • • 
Dokunmayın farelere, 
Dokunmayın biçarelere; 

liiri yalıyor, biri kalkıyor. 
Biri ... 

Yatıyor .. . 
Biri .. . 

Kalkıyor ... 
Kal... kı... yor .. 

Aman aman, olur ŞC)' değil 
gilmişim ben J alıu/ Vallalıi, bir 
çırpıda çıkardım marifetı! ·a 
zım Ilikmcı görürse darılnıa
sm. Ben onu taJ.dir eder, se 

verim.. Fakat şu bazı gençle 
rimiz aklıma geldi de, içim
'1P.f•i esld şairlik lmrd11, geve 
zeliklc şalılanara/; barıa bunu 

:yazdırdı. 

Çimdik 

( Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu akşam Kemeraltıoda ~Jh 

hat, Karooıloa'da E,ref, Ke · 

merde Kamer ve Eşrtıfpeşe'da 

Eerefpaşı eczaneleri açıktır. 

Yeni Konak' 
' 

Vapur iskelesi 
için Düşünceler •. --·-· .. ··~--Lfman işleri omam müdür· 

JO(;O; Kerş yake'de olduğu gibi 

Konakta d betonarme bir va 

pur iskelesi loşa ettlrllec•kth. 

Yapılan proje tasdik olan· 

muştur. 

Betonarme lekelenio Birinci 
kordonda Oıubftııçüler birliği 

yazıhanesinin arka kısmında de· 
nlz Ozerlode loşa edilmesi mu· 

vafık görftlmflştür. Bunun için 

earbaylığın da movafakatı ahoa 

caktır. Ba suretle şimdiki Ko 

nak vapur iskelesi; yeolRI ye 

pıldıkton sonra kaldırılacak, bil 

kfımet ve kışla öoOodekl par· 

km denize olan cephesi tamı 

men uçılacek, parkın maozsraeı 

çok gQzelleşecektlr. 

Belediye 
arsaları kıymetleniyor 

Yııngıo yerinde ln,uıoe beş 

lanmış olan (KfiltQrpark) mil 

bim bir sı bayı kaplamaktadır. 

Ocun için yangın yerinde be 

ledlyenln satacak arsası pekoz 

kalmı~tır. Bu sebeple beledi. 

yenin arsaları kıymetlrnmeğe 

ba~lamıştır. 

Dilenciler toplanıyor 
Dan ~ehrfn muhtelif yerle 

rinde 6 dilenci belediye zabı 

taeance tutulmuş, darüldclzeye 

göoderllmlelfr. • 

Belediye eucnmeııi 
Belediye daimi encümeni 

dün toplanmış ve biriken leleri 

çıkarmıştır. 

Şehir Meclisinde, Tahsi
lit, Çok iyi Görüldü. ___________ .......,.,_..,...,..__ 

Otomobillerin dezenf eksiyonu- GOzelyalı, Göz. 
tepe sınırları - Yeııi evler ve fakir halk .• 

~~----~-------~~ 
Şehir mecllııl dfio saat 16,30 dır. Bunlarla bQtçe yekunu 

da belediye salonunda 'arbay J,019,383 liraya baliğ olmuştur. 

doktor Behçet Uz'un başkanlı· Ruoa mukıbll 803070 lira 

ğıoda toplanmıştır. Geçen zabıt h11Uyeden, 219,323 lira da sa· 

okundokıon sonra meclis üye bıkadın olmak Ozere 1,022,394 
sinden Hakkı Bnlcıoğlu'nun bir lira ıahsU edilmiştir. Şu hale 

haf ta mt>zuo sayılması karar- göre büdc" tahmininden daha 

laştmlmış, belediye uo fahri· fazlı tabellAt yapılmıştır. Bu; 

kasının borçlan için hftdce fa gerek muhasebenin ve gerekse 

sıllan arasında mOoakale ya şarbaylığın ıahellAt işinde gös 

pılmssı hakkındaki teklif; bfid· termlş olduğa dikkat ve hassa 

ce eocfimenloe havale edllml°ş, sf yet sayesinde elde edllmfıtlr. 

daha eonra 1934 senesi kat'i Masraf kısmında azami tBBarrofa 

besab cedvellerlnln tasdiki bak riayet edilmek euretlle geçen 

knıdald mazbata okunmuştur. senelerden devredilen birçok 

Buoa göre 934 eeneal büı borçlar ödenmiştir. EzcOmle 

çeei 955225 lira olarak: mec· Afilli emlit idaresinden alınan 

llııçe teeph edilmiş, bflAhare fabrika ve binaların borçlarının 
gene meclisçe bunı beş kalem takehlr.rl tamamen ödenmiştir. 

daha varidat ilAve edilmiştir. Mazbata okunduktan sonra 

Bunlar eski duhuliye resmi HOsofi Tonak söz almış: 
bekayeııl, yangın yerlerinde ya - Gftzel bir idarenin gnv.el 

pılan iş mukabili olup muka t>ıerlnl n burada dinledik. Şar 
blllnde arsa verilen bedeller, hay ile belediye daimi encQmeo 

belediye piyangosuna konmak Oyderloe ve muhaeebecl Samiye 

Ozere yeptmlan ve eonradun bOlüo Oye arkadaşlarım namına 
satılan iki t>vln paraslyle vak ıeeekkor ederim. iyi çalışılmıt, 
tiyle belediye tRrafından mtlli f yl işler yapılmıotır. 
emlakten setm alınan on fab Demiştir, 
rlkası ve bazı binaların taksit Reyler dağıtılmıo ve neticede 

bedellerinin mfibadll bonoslyle ittifakla kat'i heeap cedvellerl 

ödenmesi yOzOnden elde edilen tasdik olunmootnr. 

yüzde 40 45 nlspeılodekl fark Uzun zamondanberl hasta 

ve doktor Mustafa Eover'Jo olan ve vficaduodıu istifade edile 

heykeli için mubaeebel bueuıl· mlyen belediye zabıta memuru 

1 yeden verilen yardım parası. Hamdl'nfn kanon dairesinde 
tazminat verilerek belediye ile 

"a vagazı (PİD Bı· r l\"u·· te- al4kaeınıo ke~ilmesl hakkındı· 
~ J. ki nizam eocilCtJenl mazbatası 

h 
da aynen kabul edildikten sonra 

aSSJ s Getirtildi. kız enstfuısa bloaeı inşa edil· 
mek tizere yangın yerhıde 45 

--------------~-------
Otobüsler de havagazı ile masrafsızca işle· 

tilecek tetkikat yapılıyor. 
----~-------~~-

8 ava gazı tesisatını ıelAh ede· şehirler arasında fşllyen otohne 

rek raodmanı yfiksehmek fçlo ve kamyonlardan benzin yerine 

belediyece Almanya'dan mftte· tazyikli havagat:ı sisteminin İz 
haesıs M. llopner getlrllmteıir. ınlr'de de tatbiki mOmkfin ola· 

M fitebaesıs; dOo hnagazı fab cakıır. 

rlka ve deposunu gez!rek te· BOtOo bunlar hakkında ha 

eleatı göz~cn geçlrnılş, ocakla· vagazı mühendhl şarbaylığa bir 

rın ıellib edilmesini ve yeniden rapor 'ferecektlr L4zım gelen 

bir ocak yapılmasını tenslb tesisat için Aletler Almaoyı'dan 

etmiştir. get'rtllecek ve lzmlr'dekl oto· 

.MOtebaaaısın tavsiyesine göre bOsler benzin yerine bavsgazı 

bir bavagazı ocağı HAve edlllr kollaoacaklardır. Bn suretle 

ve mevcodlar ısllib olunursa şimdikine nazaran daha ekono 

daha ekonomik bir şekilde gaz mlk blr şekilde nakil neıtıla-

letlheall mnmküo olacaktır. rınıo işlemel!I mftmkOn ola 

Gene bu mOtebaeeıeın dl~er caktır. Ayni zamanda paramı · 

tavsiyelerine göre Almanya'da 2ın da harice gitmesinin öofine 

yapılmakla olan, Berlln'de V6 geçilecektir. 

ve 46 numaralı adaların bftUln 

arsalarınm 27 bin metre mo· 

rebbıı olerak enstlttlye tahsisi 

ve fazla amele çalıı~tıran mQes 

eel!eleıln haha tatili harçları 

hakkındaki teklifin nizam en 

cfimenlne gitmesi muvafık gö 

rillmftatOr .• 

Umomi nakil vasıtalarının 

drzenfekelyoou için otobQe ve 

yolcu kamyonlarından 30, kaptı 
kaçtı ve taksi otomobillerinden 

20, karoçolardan da 10 ar 

kuruş Qcret alınmHı hık.kın· 

dakl tarife .. ncfimenl mazbataeı 

okunmuştur. Ahmed Şftkrft: 

- Ayda bir temizlik yapı 

lacağına göre bu Ocret fazla · 

dır. indirelim. 

TELEFON 
3151 TAYYARE SiNEMASI TELEFON 

3151 

Demlt, tarife eocftmenl na 

mıoa Sabri izahat vermiş, bu 

Ocretlerln ynkeek olmadığım 

söylemiş, temizlik için makine 

alıoacığıoı, memur kollanılı· 

cağını bildirmiş, oeılccıde maz 

bata aynen kabul edllmletlr. Uııgiln mu~lki dahlet FRANZ SCBUBERl'in 

llAbi nsğmt>le ile brzerımle eeneoin 

~abf>eer f llml 

SllUBERTin 
AS 1( 1 .. 

' AreııuluMal ~··hcc·ıl hııiz ff'nör .. ]{lchard 

T \ U ·H.H •• Sch ht.'11 rıılOnde 

Ayrıca: Foks Türkçe özlü dünya haberleri -1\liki karikatnr konıik 

5EANS SAA1'LERf: Ber gün 15, 
17, 19, 21.15. Cumartesi 13 15 tale· 
be l!eaosı. Pazar 13 te ilave seanl!l 

Gazelyılı ve Göztl'pe mahal· 

lelerlnlo eınırlarınıo ayrılm88ı 

için kadastro baekaolığıodan 

gcl .. o teklH okunmu11, aradaki 

çayın Hd mahillft ara~ıoda 

leh\ ımıır &Nyılmrsı muvafık 

görOlmu~ıür. 

• Bundan sonra lzmlr b,.l,.dl 

yr lnlo umumi ltıfzı tııhha ka 

nununa göre Tıazırlamış olduğu 

ilılyfız mRddellk br.ledlye sıhhat 

ubıtısı tıllnıaioame8i okunarak 

mnoakaşıııına luelanmıştır. Uo 

oun bir maddt>elode yeni yıpı 

lacak binaların tuvalet yerleri 

hak~ında b111 kayftlu vardı. 

Ber evin tuvalet yeri sifonlu, 

KUkDrt, gö~taşı, 
potasa, kereste işle11i 
ve kurumun va~iyeti .. __ ................... ---

DOnkQ Bayımızda, ftzQm ku· 

romonun llmltet eirket haline 

geçişinden v~ mOstakbel fa11ll· 

yetinden bahseden bir yazı var· 

dı. Bundaki mahlmatıo bir kıs· 

mıodı maalesef bazı yanlı,lıklar 

olmuııor, Mfiessesenln, Umltel 

ılrkcıe tahvili doğrudur. Fakat 

kelkQrt, potaea ve göztaşı ltha· 

linin do bu ılrkete verileceği 

haberi, bir eıylımn bize kadar 

gelen yanlıo akislerinden lba· 

rettir. Eııaaen, kükflrt işi Sa 
merbanka aittir. Ve yerli kft· 

kort lsılhea!Alıoa da ehf'mmlyet 

verllmektedlr. 

Diğer maddelerin, herhangi 

bir mileBBeseye mftııtakilen ve 

imtiyaz ,,.klJode verllmeııi de 

şimdilik me'fzuuhahls değildir. 

Ve böyle bir karar yoktur. Ne· 

tekim Ziraat Bankası eskiden 

olduğu gibi, kr.ndl kooperatif 

ortı ıdarının ihtiyacı için göztaşı 

almış buluumaktadır .. 

Romaoya'dan kereste getir· 

tllmesi mes'eleıılne gelince, bu 

da sadece bir taeavvurdan lba· 

rettir. Btıttıo İzmir gazetele· 

rinde ayol haberin çıkması 

Ozerlne dftn salahtyettarlırdan 

sorduk, bu haberlerden ademi 

mıhlmıt beyan etmekle beraber 

şirketin mQsıakbıl faaliyetinin 

ancak hnkumet merkezince ya 

pılıcık hazırlıklar ve tebliğler· 

den 8oora belit olacağını, vı 

khııfa eaylalara kıymet verilme 

meıılnl de bildirdiler. 

Tifüs Tehlikesi 
Bir mektebde 63 
çocukta bit bulundu . 

Bir belediye doktoru, Izmtr 

mekteblcrlnden birinde ııaAhk 

bakımı yaparken tatebeal çok 

olan bu mek.tebdeld çoco~lar· 

dan 63 ftode lllt bolunduğono 
görmftıtar. TifQs hastalığını 

doğ oran bltleı in tehlikesini 

eıymağa liızum yoktur. Bu teh 

ilkeden uzak kalmak için öğ· 

retmenler tarafındın talebelnlo 

eık sık muayene edilmesi n 
Ozerlerlode bit görtllenlerio bl· 

rer tezkere ile e'flerlne gönde 

rllcrek temlıllklerlnln temin 

olonmaeı kfiltQr dlrektörlılğOnce 

btıtfto mekteblere ehemmiyetle 

blldirllmlşıi r • 

bidonlu. tazyikli ıulo, beton 

'feya çini etraflı yapılmak 14 
zım geliyordu. 

Üyed~n Moııtafa; fakir halkın 
150·200 lira earfederek yıplır· 

dığı evlerde böyle blrtey yapı 

lamıyıcağını söylemle, bazı 

Oyeler daha söze lotirak etmtı 

ler, şarbay: 

- Bu talimatname bir çok 

mOblm fo1erl lhıln ediyor. 

Halkı a'4kadar etmekte oldu 

ğnna görf! belrdlyeyl de ebf'm 

mlyetle alAkadar rdiyor. Mil 
Paade edl'rst>nfz bunu bir dr(a 

daha 111bhot encQmenlne vn" 

llm lfaddndeki lııtalırı dfi 

z,.lfsloler. 

Demiş. azaıian 

Fal~; t·ncil•vrnıı 

Muzaffer ve 

ı;lı nıeelnf> Hl 

zum olmaflığını, m(h:aktretıloe 

de98m edllme8İnl ietenılılerdlr. 

Nrtlcede 14 r,.yıe trkrer sıhhat 

encOmrnloe gönderilerek ifade 

ler (berinde lolenmeel meclisçe 

kabul edllmlo ve Paıarteııi gft· 

aft toplamimak ftzere toplantıya 

son yerflmloılr. 

iki Menderes 
Ve Cellatdgölü 
Kabardı 

__ ............ z= 

- 1JaştarQ{J Jci UJ)fınJa -
dan salerın dabıı gıınlf t•ekıor 
hklar yapmaeından k.QrkQJQyf>rı 

CellAd göf O lçirıdeo geÇen Jreq 
yoluou sular ao 40 ~·nılm kıt · 
dar örtmOştQr. 

Treoı göl içinden ge9erken 

gıyet yavaw yol almıık ıoretlyla 

bereket etmektedir. 

Telefonla verilen hu mpl\ı 

mat Ozerlne vali Fazla Goletı 

dfin öğleden evvel otomoblllo 

ıey14p mıntıkasına gltmlı va 
yarinde ılınacak todbtrler lçlq 

tetkikat yapmııtır. Valinin bu· 

gfto orada kalması muhtemel· 

dlr. Torbalı, Tire kaymakam 

ları ile jaodarmı k1Jmandanlın 

ve mfifrezeler, bu bavalldedlr, 

Bava yağışlı devam edene teh 

ilke artacaktır. 

Menemeu'de 
Bir Cinayet.. 
flç kişi tutulmuştur 

Menemen kazasının St>yrek 

köyOnde kumıepe mevkllnde 

bir cinayet olmuştur. lzmlr'll 

SOleyınan oğlu Mebmed Emin, 

Giritli Fudulıkl, lbrabim ile 

Pıla Mustafs ve kardeşi Mu· 

barrem taraflarından ö'dOrftl. 

mftıtOr. Cinayetin etıbebl hentız 

hlllomemektedlr. Adlly~ce tab· 

klkaıa el konmaotur. 

Maarif in yeni bndccsi 
Maarif ldareelolo yeni yıl 

bOdceel vllAyet nmumi mecll· 

sine verilmek Ozere baıırlıo · 

mık tadır. Yeni bQdcedc İz 
nılr'io muhtelellf ermtlerlle 

kaz. larcnın ihtiyacı içla yeni 

bazı mekteb binaları ine• etti· 

rflmesl tek.Uf oluomakııdır . 

Gazelyılı'da yeni bir mekteb 

looaıuna kat'i ihtiyaç olduğu 

tesblt edilmiştir. Gazi ve Vali 

Kbım paoa ilk mekteplerinde 

yapılacak llhe fnoaaıa ah b· 
ılf ler yaptınlmııtır. 

Defterdar 

Ihsan Pırnar .. 
Ôdemlı, Tire, Bayındır ve 

Torbalı kazalarında maliye le 

lerloi teftle eden defterdar İhsan 
Pıroar şehrimize dônmfişUlr. 

Alsancak 
istasyonunda bir genç 

trenin altında kaldı. 
Dilo, Aleancat elmendftfer 

htaeyonundı bir kaza olmuo 'fe 

18 yaelarındı bir genç, sevk 

için vagona yakletlllrkeo dft 

ten bir kaunıo altında kalmıo, 

ağır surette yaralan mı ıtır. Ya· 

pılıo tahkikata göre, kaza bir 

ihmalden ileri ıelmlştlr. Ağır 

eoyılar kaldırmığa tahammGICl 

olmıyın vlnçln etrafına dalma 

zencirler konur ve bu ıoretle 
mQvaz,.ne ırmln edilirken, bu 

dııfa ihmal ed'len \İnç, bir 

yığ kazanını vagona yOkl,.mek 

Ozf're herekr:te getlrllnıleılr 

Kazan yerden blrar. yilkerliocı. 

vinç dnrllmlş •~ a~:ıgıda bu 

luoan 18 yaaında Uucnlı Eıol 

nln t1r.Nlnc dilşnı(l~lilr. Uaca~ı 

kırılıın ve botındno ağır ıu 

aite yaralanın Emin Mc-mle 

ket hastanesine kaldmlmı~tır. 

Vloçl l~letcn Rauf, M .. bmed, 

İbrahim adındı Oç kişi yaka· 

lanmıotır. Tahkikata mGddel· 

umomf manini Ali tırafıadın 
devam edllmek&,.dlr. 
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Ate~l·ll ffa"k• • Co
0

n.eytbey sokağının 
_ ' lilll belediyeden dilekleri 

Boodın beı, ıhı ıy lSoce bir 
Napolyon Bonapart'ın Maceralan dtıekçe ue ıarbıylığa baı var 

İkinci Kısın - NAPOLEON ve KLEOPATRA dok. Do dtlekçede lıtedlğlmlz 
- -

N•polyoo bu tezkerenin bir 

ı11nl es"rl olroıdığını kabolde 
biran bile tereddüd göstermedi. 

Fakat kendisine verilen ıekllo 
deki earareogfz mahiyet Nı· 
p~lyoo'a d61dndl1rmekte idi. 

Fakat, bu mektuba hanıf 

ıekllde- oluraa olson elde eden 

klmııe, kollanacak vıktl çok 

iyi aeçmlıtf. Bo da gö~te. lyor ki 
mektubu vaktinde kullanan 
bir hain, bir makeıdı mtbsus 

11bibi adam vardı, bu dı Na 

polyon'un pek yakınlarında 
idi. 

Fakat kimdi? 

Bu haini nasıl elde etmeli 

idi? Hem de ıradan haf talar 
gf!çtlkt .. n sonra bu adamı bol· 

mık mOmkön olabilir miydi? 
Ne yapmalı idi?. Joıe f lo'e 

acı bir mektub yazmalı ve 

kendlıılnl red mi eımdl idi? 

Bl .. an için blSyle harekete ka· 

rar verir gibi oldu. Fıkat 

hemen vazgeçti. Böyle bir hı 

reket, karısını dlltmınları elinde 
bir kin ve intikam Aleti kılı 
blllrdl. 

Joıefln'fn ayrılırken göster· 
dlğl vezlyet te Napolyon'an 

glSıG ônftnden gitmiyordu. 

Kendlelal Parls'ten ve Fran· 
ıa'dan uzaklıştırmık fçlo, mağ· 
hlb olıcığını eandıkları M181r 

ıeferloe mCla11de eden Direk· 

toarın bu zafer üzerine btısba. 

ıao çlfeden çıkacakları ıftphe· 

ılıdl. Donların eline yeni bir 

fıreat vermemek kat'i ııurette 
lazımdı. ' 

Bonon için karıııının cezaeıoı 

vermtk: lıfnl, Mısır ve Hind 

teferlnlo eonuna bıraktı. Fakat 

Joıefln'Je mGnai!ebetlerlol de 

keıımeğe karar verdi. Napolyon 

fUandan itibaren Joıef ln'I kıt'i 

ıurette gönlanden çıkarmığa 

çahpcakta. 

Henaı 29 yaıındı olın Nı
polyon MIBlrda da İtalya ıefe · 
rtnde oldu~u gibi ıevcestne 
ndılı: kalmık kararını vermlıtl 
Fakıt Jozeflnln bu gayri kabili 

red n lnklr hıyaneti kartlBlndı 
kendi kendlalne: 

- Şimdi kendimi eğlence· 

lerden, zevklerden mıhrom 

bırakmak doğru mudur? 

Diye daıanda. 

Evet, eğlenecekti .. 

Fıkat Aayıh kadınlar Bonı · 
pırt'ın hoıuna gitmiyordu. Bu· 
nun için •ık ve zevk ihtiyacını 

lılerlle uğrıtınak, erk4nı har 

biye reld ile btlıarelerde bo· 

lunmak, İbrahim beyle konoı· 
mık auretlle notmağa çalıeı· 
yor, fıkat blr1n geliyordu ki, 

batan bunları "Tıhımmftl -ANADOLU 
- ------

Gflnlftk Siyaeal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 

Baydar Rüodil ÔKTEM 
Umumi nqriyat ve yazı ioleri 

mildQrQ: Hamdi Nüzhet 
tdarehHeıi: • 

İzmir ikinci Beyle.r eokağı 
C. Balk Partili binaaı içinde 
Telgraf: lzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTİ: 
YıllıA• 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kurootur. 
Yabanca memleketler için 1enelik 

abone ücreti 27 liradır. 

Beryerde 5 Kuruıtur. -GlııO geçmiı na.balar 25 kurllflur. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

gayri kabil neaaeler., addediyor 

yanından defetmek ihtiyacına 
kapılıyordu. 

Biç eapbeslz, gOıel muhırlb 
kadınlarını unntmoıto; boaların 

içinde Bonıpartın cinsi arzolarını 

tahrik eden tipler vırdı. Na· 

polyon Kablre'ye girdiği gdn· 

denberl bunları unotmuı gô 
rilnmekte idi. 

Bir defa olsun erkıloı harbi · 

ye reisi general Bertlyedtn 

bunlar lçlo en kftçük blreey 
ııormamııtı. 

Napolyooun vicdanındaki 

mdcadelelerl, ruhi haletlndekl 

saf haları dik katle ıetklk eden 

ve mbkeaduu tatbik eabaıııoa 

koy11bllmek için en müsald bir 

zıman bekllyen caıus L~fukard 

uyumuyordu. Fıraat eherloce 

?apolyooı muharlb kadınlardan 

birisini takdimde blrıo bile 

geclkmtyecektl. 
• 

nokta ıu idi: 

Karaotlnı'da Cıloeyıbey soka· 

ğanın tımımlanmımıt olan kıa· 

mınıo yıpılm11ı ve bu vesile 

ile de ıokakta biriken pis BD· 

luın bir IAğım yola ile gide· 

rllmeııl COneyt eokağınıo hemen, 

hemen dörtte QçQ yapılmıt, an· 

cık dörtte biri "50-60,, met· 
reUk bir yeri kalmıştır. Yapılan 

dOzehllen yerler nbbeten 1 yi 
olan yerlerdi. 

Halbuki asıl yukarı tar.sf la 

rının dözdtlhnest IAzımg~lirdi. 

Çdokb oraları, ne diyeyim, 

ı:ılmdtye kadar ntı bir kazma, 
ııe de bir kürek yüıO görmüı:ı 

tür. Hele 10, l 5 meırellk bir 

yeri vardır ki oruı her halde 
Babeets•an yollarından aşağı 

kalmez. 

Caneyt eokığı yukarıda de 

dlğlm gibi lztı.ıh'ln uzağında 
df'ğll, en tanınmıt olan Birinci 

Karantlnaıııodadır, Bn sokağın 

• • daha böyle ozon mftddet ya· 
Napolyon bir aktam, Kahire· pılmıyıp kalması şehlrcllik ook· 

de yapılacak bayftk tenllkler tal nnarından Jyl gôrfllemez. 
hakkında, casuııtan muhtelif 

Herıeyl yapan, her iti başaran 
ıeyh ve hocalarla yaptığı te· ıarbayımııdın bo kftçQk dile· 
maalar bıkkındı malumat Jıı. 

~lmlzlo yerine getirll111eelnt, 
tedl. 

yakın bir zamanda bizleri bo 
Balo herif, her zaman oldo· 

ple J4ğım ıularından ve fena 
i\u gibi ııarlh, fazla ıı"'zl•rden ld ı:ı u "' yo an kuttarmasını diler, say 
uzak bir ifade ile yaptıklarını gılarımızı ıonarız. 
generale anlıth. Karantina: Cüneyt sokağı 

San'atlnde hak.kile uıııa olın Yukarı kumında oturanlar 
casua Lefokard, Napolyon'on k 
aôzlerlnl dinlemediğini hemen Me tepliler Jigi 
farkettl. Bngün Bılk sab11ında bal 

General Bonapart, ılnlrll kevlerl ıpor komheıl tarafındın 
adımlarla, Elli bey earayının tertip edilen mektepliler likloe 
geoit dılreelnde bir ııığı, bir dnım edl:ecektlr. MGeabakı · 
yakarı geziyordu. lar ı11t 14,30 dı Ziraat mek· 

Napalyon birdenbire durdo; tehi ile muallim mektebi tı-
caauean ılfabi rapor Yerdiğini kımlarının kartılıımaıılle bıelı· 
unotmoı bir hılde: yıcaktır. Rakibine nlıbetle kov· 

- Baıımda mGthlı bir ağrı vetll olan Muallim me .. tebl tı · 
ı · kamının bu oyunu kazanması Yır •. , 
Dedi. ihtimal dalalllndedlr. Bu oyunu 

Casoa ho • f•rNltın hemen Kıratıt ortamektebl ile Saoıt· 
istifade etti, ve: lar mektebi takımları oyoou 

- Geaeral ·dedi· kendinizi takip edecektir. Sanatlar mek· 

çok fazla yoruyor1Dnuz.. Mısır tehi takımı baııeoe zayıf bir 

topraklarını ayık ba1tığınıs tıkım hladol nrdlğl halde 

zamandanberl biran olaon lııtl · ıtmdlye kadu oyadığı oyun· 
rahat etmediniz. Bo kadar tarda movaffak olmuıtur. Ka· 

ozon ve yorucu metalye tabım· rataı ortımektebi lıe mektep· 

mftl pek gOçtGr. Parlı'te ara iller ar11ında en koneıll ta· 
ıııra ıourelere clder, tiyatro kımlardın birine maliktir. Bl· 
Jardın iatlfade ederdiniz. nıenıleyh bn iki takımın kar· 

l l • ıılı,muı lSnemll n heyecanla - la yı ııeıerlnde blle .. 

Bazı hızı yerimi değftllrlr, 
birkaç ın için olııun kendimi 

avuturdum. Fıkıt bu memle· 

kette, cehennemlere yıkın ol· 

doğnnı tl1pbe olmıyan bu 

mea;lekette ne yapılabilir ki... 
Kıdıalar çuvallara konmut 
et yığınına benziyorlar yaz. 
lerlnl bile glSrmftyoruz! Gôreek 

te ne fayda?.. Sarandftklerl o 
ığır kokulu yağlar .. 

- Fahl generalim, borada 
AvrupakAri bir bahçe vardır. 

Bir Franıııı muhacir •Dcodı 

g tlrmlıllr. Kendisine göre 

Brleonede sizin tıhall arkada 
eınızmıı .. 

- Somı var -

Bugün 
Fransız 

Kabinesi Toplanacak 
Parlıı 7 (Radyo) - Yarın 

sabıh (bugOo) kabine içtimaı, 

Ellze saray1Dda comur rehinin 

rlyaııetlnde yapılacaktır. Bu 

içtimada umumi nılyet tetkik 
edilecektir. 

olacaktır. 

Kayıp kardeş aranıyor 
Kudeıtro Mın11tar'h Akif 

oğlu Rımlı'ln ıeklz aenedenberl 

hıyıt ve memıtandan haberdar 

değlllm. Bilenler Hraa latfen 

aıığıdıld adrese blldlrıılnler. 

İkinci Kıratıı Yeni TGrklye 

ıokak No. 37 tvde aııkeıi 

mOtekaldlerden Oııman Nuri 

Seylab 
Tokyo 7 (Radyo) - Bir ne· 

hlr ıaımıe ve genlı arazi sular 
altında kalmııtır. YOzelll evi 

de ıo baıımıehr. 

Yeni ha va filosu 
Parlıı 7 (Rady . ı) - D11kar · 

dao btldlrlliyor: Atl11 denizi 

Fnnııız bava f Uosu, bıılamıı 

olduğu mane.nları bltlrmlı Ye 
Dakar'dıo Kezablınga'ya git 

mittir. 

Paraguvay·Arjanlin 
Boyoeıı Ayreı, 7 (Radyo) -

Paraguay ile Arjantin arasında 

çıkan hodud mee'eleııl sulben 

tenlye edllmlıtlr. 

Romanya kralı Paris'te . 

Romanya Kralı Nisanda Belgradı, ~ 
yısta Da Sof ya 'yı Ziyaret Edecek·· 

~--------------------.. ~--------------------
Yugoslavya Saltanat Naibi, Dün Dış Bakanımız Ve 

Titulesko ile Tuna Paktını Tetkik Etmiştir, 
Parla, 7 (Radyo) - Yugos 

luya ııaltaoat naibi prens Pol, 

Türkiye dı!i itleri La kam Tevf lk 

Uü~ıü Ara& ve Romanya dış 

bakam M. 1 iıüle!ko'yu kahul 
etm iştir. Üç dtı\.le t ııdamı T una 

p11kh mee'eıesJnl AÖrü~mtişl,.rdlr . 

Sor}:a. 7 (Rıılyu) Ho 

mooya kr11 lı K"r ol' ün uls JO ı l 
bayt-1lode Udgrıı.d'ı ziynet ede 

Ct" ği ve mayısın tık güıılaiode 

Sofyo'yı gdtrck kral Borid' le 
görüş,.c,.ğl blldlrlloıektedlr. 

.. 1 .................... ... 

Meksika' da 
Kanii Bazı çar
pışmalar Oldu .. 

Rornan)a kralı ~ 
Bo faıe. muaveneti içti ~ 

tetkllAtının mubtellf k ~ 
arasında mtıeavat Ozere t ---···· Nevyork, 7 (Radyo) - Mek· 

slka'dakl Komüolstlerle işçiler 

Hasında vokoa gelen çarpıım•· 
tarda on loçl OlmO~tOr. 

Bug6n Adlklo şehrinde ye 

otden bir çarpıı:ıma olmuı, 11 

kiti ölmOe, 14: klel yaralanmıı 
tır. 20 KomQnlst tevkif edil 

mittir. 

Paris'te ~ ... aa-
liyet Azalmıştır. 
Dış bakan, Bulgar 
set iri ile konuştu. 

Parlıı, 7 (Radyo) Son 
ganlerlo pek faal olan ılyaei 

hareketler bugOnlerde yavaıı· 

lamıttır. 

M. Flanden, Bulgar eef iri 

Batalof 'o hariciye bin Handa 

kabul etmlttlr. 

BogGo ı111t 17 de Romanya, 
Franıa ticaret muahedesi de 

M. Aatoıko ve M. Bone tara 

tından lmzalınmıthr. 

Italya 
Milli müdafaa komitesi 

don toplandı 
Romı, 7 (Radyo) - Milli 

müdafea komlıeei bugDn M. 

Mussollnl'oln riyaııetlode saat 

16 dan 18 e kadar denm 

eden bir toplantı yapmıttır. 

Pazartesi gilnQ tekrar toplana· 
cıktır. 

' ()Al~-, 
.. .... 

Parla 7 (Radyo) - Roman· 

ya kralı Karol Normandlya'ya 

gldnken Parla fıkarasına yirmi · 

bin frank vermtetlr. 

l\lilan Uodza'nın 
Paris Seyahati 

Parle, 7 (Radyo) - Siyaeal 

çevenler, Çekoslovakya baıba· 

kanı A-İllan Hodzı'nın Perls 
ııeyahatloe önem veriyorlar. Çe

koıılonkya baıbakanı, gelecek 

salı gana ParlR'e hareket ede
cektir. Momatleyh gazetecilere 

verdiği dlyevde, Paris'te Fren 

sız ricali ile Tuna ve Babfıı 

borg hanedanı mee'elelerl etra· 

fında konoşacagını eôylemlt ve 
Otto'oun avdeti k eyf iyetinln, 

tlmdlllk mtınakata edllmlyece 

ğlnl beyan eylemlttlr. 

Mılan Hodza merkezi Avro· 

pada baıno maheol4t için mer · 
kezi bir enslllil yapılması bak· 

kında tekllfıtta bulonacağıoı 
beyan etmiştir. 

Çekoelovakyı başbakanı A voı · 

torya başbakHı ile ekonomik 

mee'eleler etrafında konuıta· 

ğonu ve mutabık kaldığını, 

Parls'ten ıonra Belbrad'a gl· 

deceğini ve Parle'te M. Titu· 

lesko ile konaııcağı için Bdk· 
ret'e gitmek lüzomuno bleset 

medtğlnl llhe eylemiştir. 

lsveç Kralı Ni8'te 
Parla, 7 (Radyo) İneç 

kralı GDetav, Nle'e muvasalat 

dmlttlr. 

• 

Is~ uykusuzluktan kı.vaaao ı;iııirlilcrin bitmez tükenmez dtleklcri •.. 
rııtcnilen salah gelmez, her giin ar\an Sİ!li rl i ltkt en gittikçe kuvvet aza lır, 
crıesf gun insan }:orgun argın, hiç bir ş,ey »apanınmak lınl$1Zliğile kalkar. .._ 

Bromural .. JCnoıı .. 
bu felaketten kurtulmak için kullan!lacak i l açtır. Asia zararı yoktur, sinir· 
leri yatı ştırır ve sakin ve salim bir !lykıı davet eder. 

' 
ıo \'C 20 konırrlnıcyl lılı·ı tup
ltrde ecranelcrde reçete ıle uıılır. 

Kmoll A.·O., kimyevi maddeler fabri ka l a rı, Ludw igs hafcn s, Rlıin. 

edilecektir. ,__/ 

Acaba Ne 
Konuştular? lı"' 

Parla, 7 ( Radyo ) - ~ 
( Londun Derml ) nln il-' 
sey.abatloe ehemmiyet ver , 
dlğl halde, lord; evvelki dJIA 
general GlSerlog ile koPdl tJ' 
ve battd Hltler terııfınd•;:_; 
kabul edllmletir. Bo ..J.t 

• oaıW"" Almanya dış bakanlığı m il" 
Pol ( Rlyendrod ) ta b•1~ 
lonmuştor. Hltler'ln boıd ,; 
başlayan mQzakereler bit 

kadar sdrmOetQr. 

Italyan 
Gazeteleri 
Ne Yazıyorlar? 

Roma, 7 (Radyo) - (l'0r:: 
D'İtalya) gazeteııl, yazdığı ,d" 
makalede, zecri tedbirle "" 

sonra dı ltalyın ulusoou0 
' 

def ini değletlrmedlğlnl '" !.
dl herzamaud.ın ziyade ko' 
olduğunu ileri sl1rmektedlt· JI 

Roma, 7 (Radyo) - (JorO _, 
D'halya) gazetest, Avam k•,... ,,, .. 
rasıuda ceryan eden mft•• lıl' 
ler m(lnaeebetlle yazdığı,.ıt' 
makalede, ltalya'nıo ır ılJll' 
ihtiyacı oldu~ono ve bo ,ııı' 
yacıo, lngllterece de IJJ df'• 
buloodoğonu ileri sQrmek1" •4' 

Ayni _gazele, llıbeıtsı:"" 
kilometre başına 6- khl 1 ~ 
ettiğini, halya'da lııe, bil IJ" 
kllometre'ye 140 ktol ıs;.,ı 
eylediğini yudıktan eonr•• ~ 

ya'nın Habf'şl etan'dan t0 ıl' 
almadan HVl!Jl bırakmıyıctl 
llılve eylemektedir. 

Eski kralın oğl&J,,, 
Havanı (Kdba) 7 (Rıd1°~ 

Eski Iııpanya kralının oğlO ~,,al 
Koovadonya'mn eıbbi •••

11 &fi• 

hafif hlr iyilik göııter1P1~,
Konla Qçftucü defa olar•k dl' 
nakledllmlı:ı ve ancık bOO ,J 
sonra koçak bir 1111Ab " 

elde edllmlıtlr. ı.a• 
Havını, 7 (Rıdyo) - Sif) 

fepanya kralı Alfone'un bil111 
oğlo ıı.ont (Kovendeako) İ~· 
baslı lığı çok . tehlikelidir· 8' 
letme ilmldi kalmamıştır· 'f' 

igün hastaya dini ltelkln•1 

lpılmıtlır. 

1 

J 



Yaı~ının öğretmenine 
-

Rubunda kabardıkça atkı öğrttmenllğln 

Daha içten iyi bil bığlaoecak benUğlo 
Geleceği omoıunda tıııyan yavrulara 

YQce~meyl onların bakıılarıoda ara! 
Yılma hiçbir korkudan earıl okuluna een 

Coıkuo, ıılun aukmla çahş, bağlan, eev, gftven 

Erliğin sevgisini duy fln ince yerinden 

Senl bu aık kurtarır derdinden, kederinden. 
Damarmda yandıkça bu sevgi lçlo, için 
Genç Qseofn GnQnde ne tatla titrer için 

Kalpte yeri oldukça kOylüaüo, gencin, kı:110 

işte o gnndeo sonra parhyacak yıldızın 
Sevildikçe derinden çocuklarını gfhen eev! 

Onların yücelmesi bugnn t:o bOyQk ödev 
Saçlırao ağarı:ıa da sevgilinden ayrılma 

YökQn\ln ağırlığı öııOode sakın yılma! 

Dünden biç keder etme, rlnyma yarsndan korku 
Bilginle varlığınla dOuyaya m,.ydan oku; 
YarıDJD öğretmeni sen duyııreun derinden. 

O a~kı kurtulareun derdiod~n kederlndl'D. 
Benllj!l.,I eardıkça ögretmt>nllk aıeet 

Yaram Sl'D cılacahın memleketin giloe~t. 
Çevrene ı~ığıoı saç, gOnQ sen aydınlat 

Sônmlyen ate~lnle blltmslzllğl yak at! 

Bcll•is .1kbuluı 

öınrü Var Her Gülün .. 
it Kara yuzıct)'<& 

Engin oluklarm rengi solmadan, 

Doğsun yQreğlode kızıl gQneşll'r. 

Yurdunda hazin bir akeım olmadın, 

Yanaın gözlerinde sönen aletler. 

Gençliğin; kalblod" alevle yansın, 
Uıykırsın göklere ıceln haykırsın, 

Y'Clcelen TOrklOğG dalma ıoean, 
Heyecanla çarpın yClk.ıek varhğıo. 

Geceler bo~oldu TOrk illerinde. 
Sonsuz eabab olda Olkelerlode. 

Uloııal Tark.'ler aaf dillerinde. 

Zıferlol eGyler kahramaolığlD. 

Tltretıln ruhunu utan eevılıl, 
Karamsar olm11ın o ıaze göalGn, 
içinden ılllnıln bir haaret ılel 

Bahar var yordamda ııolmııın gftlfto. 

Gençlfğla; kılblnde alevle yın11n, 

YGkeelen TOrk'JQğO dalma ınaın, 

Ö. Yalçın lzmir 

Efem Seviniyor. 
- lebit Fehmi Ağabeyime -

Karlı kıt geçip te bahar olunca 
Her taraf çiçekle renkle dolunca 

Dağların ak rengi biraz ıoluncı 
GOnlOmft bahara çevireceğim. 

Mor, aarı çiçekler, takmıt batına 

Kar gibi kıikftller dOımtlı kltıoa 

Ey ağalar! .. Bu yıl onbee yatına 

Giren bir gOzell getireceğim ... 

Gözleri can evler yıkan bir ıteı .. 

DfteOoQo bir kere yaıı da onbeı 
Böyle bir yosmayı, ben olunca ee 
DıAlın yerinden devireceğim ... 

Nihad Kürşad 

Saldırmak Hastalığına Tut ulanlara 
ÔlOlerle gftreıea bazı pehlivanlar var; 

Çeki nfp dlrlltrdeo bunlar eılyor mrzar! .. 

Taslak t11laklarına ve . o taslaklara biz, 

Bir 11~ızdıan uk,.kçe ıöylftyoruz hepimiz: 

Kendllnlne verip bir prolter ıfliı~ 

Burjuuzl yaşurlar, gOdrrler halk dlktleQ!.. 

Şiir yumurtlar onlar .. Bey, bana bık nanık! '" 
Gibi kOfürltrlul bnık11ına eooırak ... 

Hepinizi biliriz, ha nyla boks eden siz, 
Bı:ollklulol eatıp yabancıya gldrn elz, 

Vatan, rulllet ışkının kuvvetiyle h!lykırao, 
lıtlbdadın kftfleomh ziochlerlnl kıran, 
Kemal için diyoruz Kt'mallo gjr ıeafylı· : 
Geçlrdlysen ne çıkH zıodanlarda bir hayıt, 
Genç kalplere gömOldOo, kurdun moaz11m bir taht, 
Bono çekemlyenler milyonlar tutsa bile .... 

tamir: 28 ·1 · 1936 

H. Çetin Türk 

Namık Kemal'e 
Saldıranlara 

Haykırıyorum. , ...... ___ _ 
Bogftolerde İetauhol'da yeni 

bir anketçinin dıbı doğduğunu 

gOrftyoruı, adı: Kemıl Tahir .. 

Bu 11t, Ostad N1Zım Hlk· 

mele: "Üsııdım' Namık Kemıl 
hakkında dneüocelerlnlzl eöy· 

lermlelnlz? Bir kitap çıkaraca· 

ğım da ... " Dediği gibi dtııha 

ziyade Namık Kemal'I dOşllr 

mek letlyenlerl buldu ve ayni 

zamaoda bir khap çıkarmış 

olurum glU~ü9lyle ônüruQze 
bir kara forma attı! .. 

Ankete karşılık verenlerin 

adlerı khııbın kabında S•dettln 

N6zhet ortada geçit olmak 
(lz .. re· iki bölüme ayrılmıttar. 

Ü;ttekl bet ad burjuvazi ve 

ahtaU beı ad lee proleter gG 
r6ol'nleriodlr. . Benim bu ki · 

tıpta ilk ilgimi çeken itte bu 
iki nokıa oldu n bu yOıden 

klt11bı okudum .• 

Anketçi, Namık Kemal'• bu 

gftokft ldealll!llerln yanında da 
tflrmek lıtemlt ·yasılarıodan 

bu anlııılıyor· faht, böyle 
olduğu halde acaba neaen bo 

onblr ktılnla ilk betini dıtar1 
çıkarıp ta yerine onlardan ıl 

madı? Hiç tOpheılz ki "İtte 
bakın! Her iki tarafa da sor· 

dom .. ,. Dlyebllmeel için bu iti 

böyle yaptı .. 

Sonre, bu adamın eoro ho· 

ıuıoodakl mıntıkeızhğına da 

acımadım değil.. Yedi lıtlf 

hamda topladığı sorularında, 

dftoftn telAkkUerlle bogOnGa 

tellkldlerlal biç dGıftnmedea, 

bugao için ·kendi ldelerlne 
gôre- Namık K.emal'in ne ol· 
doğoao ınlıthrmak lıtemlt Ye 

hemen hemen letedlil gibi de 
cevaplH almııtar .. 

Bu cnıplarıa içinde gençliği 
en çok 11rean n kafalırıodakl 

ölmez Kemal'I tekrar hıykırtaa 

bllba19a ıo Gç nokta olmuetor: 

1 - (Namık Kemal Tark 
değildir!) 

il - (İnkılapçı kerekıer ta· 
ıımaz!) 

lll - ( ldeal bir kıhramın 
da ııayılamaz! Gençlik onun 

ely111l yGoGnft unotmılı ve 
onu yalnıı edebiyat yonanden 
incelemeli .. ) 

Namık Kem1ıl'e 1aldıranlara 
ıGyliyorum: 

Namık Kemal TClrk dtğlldl 
ha? Ey bono ıÔyllyenler! Ne 
olor, bir de ılı kendi eecere· 
of zt 1rııtmnız bakalım! Her 
biriniz, gayri Tark olan bir 

yenlçerlolo, bir Aronoı, bir 

Rom, bir Ermeni, hl r Boeoık, 
bl~ Rus n bir loglllz kızları 
ve oğullıruun birer toronl1rı 

olduğunuzu aufanaa'ı yese dele 
meylnlı.. Bu, o Hmankl baıla· 
rınızın dftıftnceslzllğlnden ileri 
geldi! · 

Böyle olmık.la beraber Ke· 
mal .TGrk'tG, kdaslle, göolOyle 

ve her doyguılle Tnrk .. 
O, lokılApçı karekter tıııı 

mazmıydı?: 

Felek her türlü eebabı cefasını 

toplastn selsin 
Döoer1em kahbeyim millet yolun• 

da bir aaimetteo 

Bu glbl erkekçe haykmtla · 
rıoı Kemal, me11rıoı kadar 
unutmadı. O, BabıAlfye, Yıldı· 

H kadar «lrdlee bo1un eğmek 
için dtğll erkekçe, Glktletl için, 

idareyi ya ıallh veya içten •r 

•rak dnlrmek için glrmlıtlr .. 

iç Yüzüm 
"C.hlı Kopırooı'ı11 

Dudıklarımdı bir ıebe110m ttrıı, 

Blllnıln ki o ,ey yılıooı ladlrı 
Y OzOmft eAer bir ıntno hplır111 
Yareğlm o kadar aeeelU•ladlr, 

Beni aarmıyor ne ank ae ejlenc•, 

Bir sızı kıphyor dôrtblr yerlmlı İ 
Ben dOıOnOyorom her gQn ber geoı 

Acap ola mayam, yokıa diri mi? 

Gam, her ıo ıevfoclo altındı ıakh, 

Gözyaıı, hıçkırık bende gCllftıtftr, 

Bu, ıabte, yılancı gOlftt te haklı 
Söylediğim ıeyler belki bir dfietOr. 

Besim /Jikmct 

••• 
Devrim Duyguları 

Göolllnde yer etsin flllı.OnOo tadı, 

Yoloodıo döoenl4 16 K11bpt..,dlr adı; 

Vt.rme nankörlere el arkada~ım. 

Biz gOnlU vumlılı yurdıeverlere,: 

Ulusu uğrunda ölr.n erlere .. 

Sen de bu çığıra gel arkadaıım .. 

Yolonoıdaa lmkln yok dönmenize, 

GOnlCloft · yftrekten bağlanıp bize · 

Deulm ırmağını 11l arkada,ım .. 

Girenle, gGcClnle ıarıl ftlkQn", 
Aldırma onlann gftrfthftıftne 
Ülktl kobozonn çal arkadııım .. 

S. N. Özerdim 

••• 
Köylere Akacağız. 

Lebiı Fehmi .4gabcyime 

İçimizden fırlatıp her tftrlG lbtlra91 

Çoıkon bir ıroiık g\bl köylere akacığıı .. 

Kokaodea etıpClrerek kafalardaki p111 

Devrimin ateolnl köylerde yıkacağız ... 

Çookun bir ırmak gibi köylere akıcacağıs 
Dnrlmla ateılni köylerde yakacal•• .. 

O, ideal bir kahraman ıa· 

yılm11 mıydıP 
ÔUlreem görmeden millette Omid 

ettiğim feyzi 
Y azılaın aengi kabrime vatan mıh· 

ıun, ben mahaun .. 

O, yalnıı bu gibi beyitleri 

ıGylemekle kalmadı, lıdpdat 

boyonduragu ıluada milletinin 
ne halde oldo~ono bildi Ye 

Franeıs lakalAbını tıklldea mil· 
lednl hClrrlyete, gönence ka· 

toıturmayı ideıl edindi Te bu 
idealinin tahakkuka için dClte 
kılka ölGmtlne kadar yılmadan 
bilfiil ç.lıetı! Fakat ne yaaık 
ki kendi arkadaılarıaa f lklrle· 
rlnla çoğunu ha1meulremedl 
ğlnden aağlığında iyi bir verim 

elde edemedi. 

A. Ö. 

GönOI Şarkıları 
*Nash9y1,. 

Kız ıea ayrılıp gidince 

Ah veda .,uım ınlace. 

GOıClm ıenl gôrmeylace 

uG,.çmlyor gaaler, geçmiyor,. 

Ayrıhk •ırmıı karada 

,Pöı yaıda, gGoGI kanda 

Sen orada ben borada 

"Geçmiyor gtlnler, geçmiyor., 

Gel Naslım gel y1rolahm 

Gftltlp bahtiyar olalım 

Birer ihtiyar olalım 
11Geçmlyor gllaler, geçmiyor.,. 

Torgotla: Niyazi Hicran 
Bizde aalme çelik gOğıGnD 1 

erkekçe geren, lnnnlD ID81D Borsa da l 
gibi har bir haH içinde yaıı · _ 
mıeı için kaf11101 tehlike alın· .. ___________ __. 

Ür.üm salış/an: lırını bir gGaeı gibi tırlıtıp 
istibdadı kartı kafa talın Ye Ç. Alıcı K.. s. K. s. 
muvaffak olan Uk kahraman 27 J. Taran. m. 10 10 

odur .. 
BogCla Nuım Hikmet de 

·anketinin dediği gibi · erkekçe 
hıykırablllyoraa hiç ıüpheefz ki 
Slmnnah Şeyh Bedrettln'den 

. değil. K.emıl'den mtltee11lrdlr 
ve K.emıl'e borçludur. 

Bogfta6n genollil için Na 
mık Kemal, dimağlarda lor· 

mGlleımlı ye gönCUlerde tunç 

laom•ı ideal bir kahraman tipi· 
dlr. Oaon asıl kahramanlığı 

ve bftyGklG~tı bo millete ken· 
dladen sonra bir çok ldeallıt 

oahalyetler ve kabramaalar ka 
saodırabllmeıldlr. Bu ytladea· 
dlr ki Namık Kemal ôlmlyecek 

ve ba gençlik Yeroldukça yı. 

Zahire saıı~ları: 

Ç. Claıl it. S. 

473 Bo,,dıy 6 75 

20 M. darı 5 75 

2 Faeulya 
36 Çavdar 

1672 Kea. pala. 

27 ı B. pamuk 

8 50 
5 25 

345 
40 50 

Kambiyo 

Alim M•rk 
bterlia 
Fr. Frıagı 
Dolar 
Belga 
llalyaa llrell 
lnlçre frangı 
Fıorla 

Alıı 

11yıcaktır ... 
Ahmed Vefa 4ray 

K.. Çekoelonk 
... Aftlllar. Şlllal 

oo.~o 
620 

8,28 
80,95 
21,lC> 
9,96 

40,7C> 
85,12 

5,Z4 
23.87 

K.. s. 
7 50 
5 75 

8 50 
5 25 

630 
41 60 

S.bı 

ôO,ti~ 
622,5~ 

8,8( 
79,4~ 
21,25 
10 
41 
85,37 

6,27 
tS,62 
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K'i'ZiLm""üLl!A'N'
1111

..... • •• •• · ~Deniz Konferaasın 3 ta ya ran- Netices~zçar· 
A~DCLHAMfiD sa'nın Tezleri Birbirine Uygundur .. pışmalar 01 11)1 

~·--~ ----~ . ..--;:, 
-.--~----~-~~-üay;·,~:Cari;~ı~ri ve Sarayı Teknik K;mite BugÖ~ f oplanacaktır. Hazırianan ı.r:Ba~:~:~ ı;.~~~ .. 
Aglayl , Sava'yı karşı böyle ten - kafi -derecede ıarbot oldQ H • Ml\dd tJ • Top re11mi yapmışlar ve aıl 

hareket eder, fakat eoora gllo· ğ• o an emen • d h 
derin bir uy · Raporda Gemı·ıerı·n ızmet u e erı, ra cepheye harekdet ıct·ooP 

lftnft yapardı. z ..... gozel Ag koya daldı... H kk d Neler Var? Veliahdın yanın a ıfol' 
lolya kftçOk yavındanberlne sev· ....- 10 - Çapları 8 10 8 hedade yeni bir v8ıı bt~ diklerine akraba ve doellauna Kader Londrp, 7 (Rıdyq) _ Londra Vfs amiral Rober le yaptığı m · 

1 

i M 
• tı halya ile Franea, hattJbarb edildiği iaoılıo • 

8
, 

k IAkatta, Fransız ve İtalyan fi gemllerloln tonajını 35 bin sabık Parle elç e · bllylo hareket ederdi. Bu gecenin oabahıoa ya ıo.. deniz lcooforaooı ltalyan mu· tondan 27 28 bin toollAioya boloomalcte idi. 1 B b A 
1 yla'yı benOz Oç BenOz s:a'ak s,.kmedeu, Tak· h 1 d ı t Reni kirleri ar11mda tonaj ilıerloe ) ~, 

a a111, g • .. ı u rabb11 ey et o en am ra • lndtrllmeelnde milttef lktlrler. UeHI, 7 (Radyo ı.ıs' d 
xL fl b L Ntkola S k L l ile ya d ı ı ı d mutabakat oldoaq anlaşalmaetar. d ıv yaı•o a ·~• • "•~m•ı olaı'de • .., onu. om . ye•l'olo Frao8'z e ege er D en " Ya"o deniz kooferao8'mD ajaoomdao : Şimal 'o 11 

kt Ma1lyo isminde bir Rum'du. doluoao AaJalya'oın konığına Ki 

1 

nln yaklolnde buloP
8 

do~ 
b M hk 1 de birinci teknl\: komitesi ar og t Nllcolakl llldOğft zam •• Aglal· maydao bir miralay ve bir a eme er kız•lhı• haoıaoeelol• ,,,, 

ya'nın anneıl de genç ve gfl· tOfekçl geldi... 

1 
k B • s ht Tıll komitenin hazırladığı rındın Bori!, amellY

9 
Yo Bnı'da toplanacekhr. v f , 

meldll Beyoğlu beyinin konı~ının 2100 Lı· ra 1 1 r a e- k raya gelmiştir. Dokıorı I~ b k k 
1 rapor bu ıoplanııdı mftz• ere 

1 
ı Bu alle çok OyO oı ıntı ar bahçeılodokl bekçi lcGpok ac•, çok "k•otı çekılğ "ı' 

ve mahrumiyetler içinde Fener· acı havlama&ı ve ulumağı baı D edllecektır. aç kaldığın1 sOyleDl \ t 

'd A d ., k A. l k ava Si Bo nporda bOyilk barb se 'de ço de, Yenieehlr e ellrOomuı, ur· ar J • terin Temblyen , 

m•t ve bu ıureılo Aglalya da... lad..... floolerlulu mladmm 20 26 •• bir zafer kazand•LI•"":, 
Gftsel bir lcıa olmoııu. Bu ••· Miralay ile tftfolcçl kouağıo - oo, krovazllrlerlo 20 oeoe, yao'larm ağ" zaylıt 1 
mandan itibaren Okeaz ve ıer · kıpısını kolaycı açtılar ve tik M. Lui Mela ile Muiz Çek Mes'ele- muhrlblerlo 16 sen~. tabıelba ılnl, Makılle'de dols~·do 
votolz Aglalya'om peılodo bir lı olmak gOrOliD otıı.edoıt Ağ hlrlerlo 13 eeoe olmaama ka Hkorle ini hHtaD'd•• ı 
aDrft 'erlcelc vard•. Buuoo içi•, lalya'••• aooeololo yaıak oda· sin de Nasıl An 1 aş m J ş la r? rar vorllmlıtlr. ooyret.•lğlol ııı .. 7 ~1(~~1· 
biraz da genç yaı•oda kalan "na girdiler. , _ • Raporda toellhat •• toplmo Adn Ababa art• 
annesinden gOrdOğCl örnekler lbtlyu kadın, bu iki dHrıy SıbteUrhktao suçlu Mulzlo lıletle tabllyeslnl leted

11
1, :~h· çap• da mevzuubıhı edllmlıılr. Yabaoc• ajıoelara ;,bel~ 

azerloo, Aglalya çok genç ya adammıo ayale ıeolorlul uya mohakomeeloe dQo ağ,.ceuda keme heyeti; beıyOz ra • a Tonaj için yool bir karar cepheoloıleo dfto cu•bl f h 1 
rak oyandı·, odasında sırmalı b 1 t r Muiz· tftccardın letle sılıverllmeslnt mu vat.it yoktur. y aloaz etmdlye kadar kıtaları gelml~tlr. E br' ıındı kendle\nl u oı yo ona ae anmıe ı . , • 

1 

SOO sıı 
lcaptırm•ıiı. Bundan ıoora, Ag elblıell iki may adam'°' gG M Baorl Bodolamot'oo ya gllrdO, Muiz; bu poray• tem 0 kabol edllmlı eHBların izahı lekeılerdeo de b•' 
lalya ve aooeol para cihetinden rOoco •lmdad!. diye bağırmak ••~da lcAılptl. Tlcartthıoa 11 ederek dilo mbest b"ak•ldL cihetine gldllmlıtlr. gelmlıtlr. Vellah~; 0,1,,,ı arlık 8'k•nit çekmemlılerdl. iotedf. Fakat miralay .. yao•nda hlbl 933 phoda Fran,.•ya git- Çelclerlo ıetklk edllmeelne ka· Kftçilk harb eefloolerl için tanklara karı• ku ;,.,ıı•~ 

loıe bu ıebepledlr ki, Aglal· tOfelcçl, ahokıo •• nota bir el mlo ve arbdıı• mOheodlo M. rar verilerek muhakeme boık. yeni bir karar yokıor. Yıl.,z topları gllzdeo g• ııodl 
ya'do eeaılı bir nezaket ., ıer. le lhılyar kad•D•D ıgz,., h· Lftl Melıya yaz•hıoo lılerlnl gOoe b"ak•ld•. bo gibi aefloeler kozığı koro· Adlo·Ababı 7 ( c<~ b k d k Padı, babarm11ına mani oldu. 1 l .l l ç k•} lurLen keyfiyetin konfıranea Bavae'tao: Ttğre o biye yoktn; ot im " 1' mm • gllrmeelol rica otm ti r · ,~Va 0 S 8 0 C 1 • • k lm•I 
•e mOtecHlz idil Tüfekçi, kadını bir hıoçer dar. M. Lal Mola; bu tlcaretha iıtlrak etmlı d .. loılero ihbar. uzun mftddet a ııııl" ' 

Aglaylı pek.az bir zaman besile öldürdCı! Kopek le SOi· neye devama baelımış ve ken miş Olan para.. mecburi kllmmaşllr. nebi bir mftşabldfP etPb 1 1 
• d mo•tu. ihtimal zeblrlenmlell! ld k Komite yarınki lçtlmamda re, Babeuler, Tlğre d~ b içinde etanbul ve Beyoğ u n a v dlelne pıua IAzım o u çıa h k bllhıt1sı manevi bı11 a 1 k d 1 b Celnl'in mu a e· ıh • k ·ı ıt11 ı v hor cloo •• mllleıteo pekçok BfttOo bu hldhe er o a ar bankada lcoodlaloo ald car e· raporno • aı ve at oe 

0 
klyote mallktlrler. 

111 erkeklerin kucığ•oda ıovk ileti .. bir HmlD içinde •• o ita· ıaptao çok ile bir miktar para mesioe don başlandı. tooblto çıhoacakı... Eğer bu beraber Hıb•ı k•"',; 

olmoı fakaı Aglalya bunlar dar oeealz oldu ki, Beyoğlu ılmııhı. Fakat M. Lftl Melı; 1931 y•l•oda Emvali metro hoeuliı motafakat odillrao, kılle yollarını •••'"'' 
içinde ıad<eo Sna'yı oevmlıtl. bebeği hlçblrıey duymadı ve bu çelclorl Malı'• yazd.roıakta koy• alt davalar için ahoao deniz konoıleriolu tahdidi mQ ilerlememekte ve ı•;:, S G 1 1 1 d 

LI d r b k d ı L kendlılne 1 zıLerealne ba 11 lanıcaktır. k • euııt ava a oıanato ım u •• uyanma •· •• ao a •• ama., Hanolardao 1500 11,..,., ı m· • ' J•pmakla 1 tba b•"' dellkauı. da cidden yakı,•klı Saray'° adamları, ayol noul· getirmek ftzer• onu glloder- moılo• geçirmekle euçlo hazine Buz üzerinde Bnyleco Bıbeo'ler bil ,1,ıt idi!. lerl taıblk ederek Ağlalya'o•o melet• imle. M. Baorl Bodola veklll katibi Cel&l'lo mnhake· baokıoları ile !1111'~1~ Sa... znkloe d üıkfto. ah ilk da yaıak oda8'Dl açt•lar ve lceıl mud; ı,ı baoıoa dllodftk ten • 0•ra meolno dQo Ağırceu mahkeme· H okey Maçlar J • yak •• yl at verdlroı• 1 1 

"" bir Ulbaobeyl idi. Aglalya glrdllerl mftheodlı M. Lftl Mola da kendi ılodo bıılanmıııır. Celll: Muharipler gecef~ ,r( 
gibi Beyoğlu'noo, Fener'lo Rom Miralay, lftke lceryolaaındı lılno dllomfto, bir anhk keo - Ben hazine veklll kAtlbl Kanada, Amerika ve gOlorlodeo earooer< .,ı kozlarından hemen bir dOzftoe· yaıan •• her zamandan fazla dlıloo 150 Ura IAB•m olmuııor. değlllm. Oofterdarhkta Utlp· ve Iıalyao Heri k' 111~ Sine ken

disini sevdfrmlııtf. Maa F L da- L. bankada f Macar'lar galiptir. pııa• 
gftzel olan Ağlalya'oıo yao•oa a•at yaz '•' Ç••, dlm, zlmmoılm• para geç ,. iDi baokmlar Y' 

11

,b 
maflh en ziyade bağlı olduğu yaklaıı.; gGzQoQ blle lc"pma· he,.bın•n bltmlı olduğu con modlm. Garmh, 6 (A.A) - Buz Ayol mftoabld; Ji'I 

Aglalya idi; çüokft Aglalya, hem dan hançerini 1c .. ıu gGğıftoo blle geri gGoderilaılotlr. Oomlttlr. Milli emllk mftdOr· ftzorlodo holcey maçla1'D•o ilk bu nool ile yak••d• <' 1 
en gft•ellerl hem de... En iyi ıaplad•I Tellıa dftoeo M. Lul Mela, lftğft yezoodarı Edib dloloomlo oetlcolorl ounlard": ele goçlroceUerlol ıol 
para kazananı idi. Genç icadın, ald•ğ• bıçak heıabıoı totUk eıılrmlt •• !llols ••: ı - Kaoado'blar Lehloıen'ı da Adoa'mo doım•' J S 

' B k s l B d i 1 1 tlt· ava••• asan paıayı ' · datbeılolo toılrlla, gG•lorlnl •a11taolle yazılıp abnan para a · _ Cel&I; icra veıoealno ylr· 8 · l yonmlıtlr. 
0

· ıpor a 
1 

• edeceğini ıGylom i f 
lcaoma11 eade aılc oalkl ile do· blrkıç defa aç•p kapadı, ıonra, ra •ld çoklerlo yftı Ura yerine mloer, otuıar Hara para yaıml· raz gGiftraıez ftoiat olau Kana· k•.,lhıç teıklfAUDd•ıııl değlldl. Baoao pııao•o Beyoğlu bftyftlc bir mftokftl4tlı: 200 ve daha fazla yazdmık d•ğ•n• dair taodlkll bazı ki da'lılar forkılldo bir oyun Vadailo, Makallo'ol• <' bebeğini bftebftifto kapanarak - Beni ne için ôldftrOyor- ıuretilo 11htoktrlıkla Muiz t• · ğıtlar getirdikçe nanı pıradao gllıtererolc ilk donedo 5 gol oilodo boloodoğ••",ol 
koodlalolo u.,oa kot •arma ıonuzı.. Diyeblldll rafından alıomıı olduğunu an· keodlelno •erdim, bu ıuroılo yapmıolar ve nihayet maç• ka fızoya çalıodd•~·•ı b 11odın çok kor~oyordol _ Sonu nr _ lam•otır. Bonon ftzerloe Molol bir yıl içinde l500 Ura f .. la hlr bir ekaerlyetlo 8 · ı ko· p • Starbeıtl 

, , M. Baorl Bodolamuı'la birlik· ahnmıo •• buoou için oohıo zaom•olardır. Yedikleri bir go I~~ Yukarıda yozd•ğ•m,. Jlhl, Yeni ne,riyat: •• oılt•otırm•ılard"· Muiz; bu klğ•tlar lcollan•lm•ı oldoğu oou lft do kendi lceodllerloo yop· Fransız-Yugos ~ ' Sıvı 
hn ak•am arkadı 11larım l 2100 ıı f lı almıe ı d .....ıe 

-w v eıort e ra az radan meydana çıktı. Yıpın mıe ar ar. d Jl w davet edeceğini Aglılya•ya sôy KültDr'O okuyunuz oldoaona ve bonon 600 lira· 2 - Amerika Almınya'yı dostluğun a f 
fi CelAl'dır. ) -' lemlııl. ÜçftocQ yaoına giren Kftlıftr 1101 Turkovas barında yediği · Oemlı, Celil la• bu aoçla 1tfıra icarı• bir eayı ile yen· Porlo 7 (Radyo t" Eğleoco gft•el oldo; hd•nlı, yeni bir programla reolmll •• ol, bir radyo, fotograf maklu•· hiçbir al&kaoı olmad•ğ•nı tekrar mittir. rl•lyoo gazoteelnl• ',.; 

erkekli oyoad•lar, içtiler, eğ· çok değerli yazılar! .. Ç•lttı. ıl, gramofon almıo olduğunu otmlıtlr. Şahit a•fıtilo hazine Oldukça mftıo .. .ıu cereyan yanalla boluna• \':f'~ ı 
lendller. Bu bal saat 12 ye ka· " Çocuklarınızı iyi huyları eOylemle; veklllerloln çağarılmaema kırar eden bu maç, Amerlka'hlarm hemberg, Fransaz· ıo b 

tıoe .J 
dar bGylece, •• kftçOk lr mı nao•I voroblllrololz 1" mableıl _ Boıcumo kabul edlyo · verilerek mohakomeolo devamı Kooada'hlara karo• mozaffe· oaoebotıo•o do• d•I" 
olaya oğramadoo devam etti. bftlfto çocuk obovoyolerl için rom, bu •ifayı ılzo YOroylm, bıoka bir ğftoo b"alcılm•otır. rlyeı iddia edemlyeceklerlol don momooolyet 

Beyoğlu bebeği, goodOıU ıoyaoı tavsiyedir. A11m Kili· bor ay aylığ•mdao OD beo•r Amerika' da gGllermolctedlr. ıGylomloıtr. 1 
hldlıeyl noutmılc için bu ak· tOr'fto gôzlorlnl lcaybedoo mft lira ••rmok ıurotll• borcumu 3 - Macarlıtao Bolgarl•· Zeb:e e 
eam, her zamandan nee•eu, oy· nevver, Sokrıt'm muhakeme· da Odeyeylm. Yenı· Bir Kanun tan•ı bire karı• 6 HY• ile ye.n· ı) ""' 1 h 

"' dil deki m•dafaaeı, btıyak Rus L l M l b Istanbul 1 (öze ı:ı~ ad ve ıu gGruo · • Oomlotlr. M. o e a; 0 mittir. . dı ı.ı• 1 
Bo010 pooonm konakıakl hlz edibi Makalm Gorkl'n_ın edobl tolcllfl kabul etmlo, eıyaları al· Voılogıon, 7 (Radyo)- Top· Mfttecaole ve aerl olan Ma· ooat 14,27,lbO ketl•r~ 

meıUrlmna dı bu eğlenceler- hayatımın haiıralarına ald eıe· mıı, fakat bir ıenedeo fHla bir rak llllhealltıo• d< ğlııirmo hak· cor tak•m" zoy•f ve molcavo· geolodo bir are 0,ıO' den bftyflk hisseler · Hıkkı ıft rfnfn ıefdkaıı vardır.. zaman geçtiği belde noterden k10dakl flç kanonu kaldırbanl metııiz bir tıkım luro1&1nda dllmletlr. MerktZ e ~·~ 
r L dibi 

1 
k •eni bir kanon kurulca ki o eafeel 200 klloı:netr ... (1 lcftt olarak· verdller. Bu alzo bftya~ e er n ••· moıaddık oeoed yap•lmaaıoa , lotedlğl gibi oyoom•ıtır. ~ •' 

Kooakto herkee memooo idi! dl lcelemlerllo yoz•lm•ı hayatla· ra•moo aaotlm bllo .. rllmo· odllmle ve taadlk edilmek Qzero Garmlı, 7 (Rodyo) _ Boz ve l•iaobol'da P' 
10 Fakat ... Gece Y""'"a doğ "n•o lçyftzftoO ve DOl•I demir· yine• zab.ıaya maltlmu •er· ftz.,lodo hokey maç•na bugfto •' fi M. Ruznlt'e veriimfştlr. dilen bu badfse0

1

J.,I. 

ro Aglalya. keodialol yen iden den bir irade ile keodl lceodl. mlıtlr. L in d be rg' i n . de do Hm edll mlı, ı .. eç tok• m• 081 O o de ılddel ne•: ı 
ondloel•rl•• kaptırd" net' e lorlnl yaratııkla"o' gGoter•· Mal;; mahkeme relılnlo 80 1 Jopoo ıak•m.uı 2 O yoomlıılr. tabrlbnt y•p•:~I• 

1 
•e •evklol kaybeııı. y olo,z kal· cektlr. alleıioo .. rdlğl cevaplarda: Çocuğunu il . Kati i Garmlı 7 (Radyo) - Boz boluomod•ğ• ıa 
mak lhılyacın• duydu. Dondan bıoka doktor Necati _ Çekleri ben yazd•m. Olp Adliye bakanı • nzeriodo hokey maçlrnnda Ko· tedlr. , ~ lefl 

Çiloka .. ÇOoka... M1tmızel Klp'lo lo•lyok•o terblyoel adlı koçauıa .. oa yazmad•m. Kendi • n•d• ıakuo• 5 • 1 1 117• ile f' lall( 
F rue 111' den bili bir hı ber gel gazel bl r y azm, lı f ao Hazar'•• kalemim le llho edll mit bir ı• y y CD İ la hk İka l İ~ t e mı Y O r L·ıon ya ıak• ou u, ye 

0 

w, th r. 

memletll "Etek babao•" adlı oefiı bir yokıur. Boou zimmetime g• Vaıiogtoo 7 (Radyo) Oyun ıamımeo Loıonyı kaleol 
V od.ua rağmen F rat e 111 pa· bl k iyeel •• ıal r yaz• lor .. ,d,. · çlrml 0 oa y•yoro ru. Zıteo ke o ı Adli ye ba kao" N ov J ere•y h4 ö 

0 

On-le •"•yun •tın 1 ıt ir. Bir 
oan•o 1c,., hlcblrıey yopumamıı Koııar•n okuyucularımıza bil· dhl do raz• olmnıior. Borçlan kftmoıi erkinrnmm r • .ı .. ,ı hü· ••tik Amnlka tok•m" f,.lçr. 

demekıl. ha8'o aunorıı. m•ı buluouıorom. Hareketimde kümet tarafm•lan L~odh"g'lo t•k•m•m 3 . O, Çeko,lo,.kya Mleıflrler gittikten sonra, Çeşme mezbahasında bir suç yoktur. ÇOC '.lğunun katlll Hautpnıon tekanu, Brlçllcı takımını 3 . 2 

A~lılya, sevgilisi Sava'ya: Deml•tlr. M Lut ~lt-111 lee: halı.kandı yeni ıabklk11t ıçılmaeı mag· ıup f'lnıl!Jleıdlr . 1 b L •ı lhtt Çe•me kızau mezbahasında "' 
1 1 - ıılra ate aat Y•••m • _ Baoo çoklorlo mukabili ıal. b! ol k•bul .ımem 11 ' · Sovyet blldcesi var ... Yalnız yatıe1ğıml . Dedi. 935 yılındı 152 t1ığar, l8l S 8 kan mahkeme larafıodın 

dana, 263 koyun, 661 kozu, olarak 438 lira getirmiştir. e , ı ' 1 1 MoekoVI, 7 (Radyo) - Sov· Sna'oın hiçbir söz eöyleme net verdi ımma eantlm bile verilecek kararı reddedllmes o 86 
d t k 207 kıl .keçi, t6ıi oğlak olmak 

1 
hA yetlerln 9:J6 yıh bildce11I elne meydan bınkma an :yı a •ermedi. Sıbteklrlak yıpmıotır. hokh gösteamek için yen . d f k d

l ı ı ı azere 2018 bıe haynn keıll· .. 
1 

ı ı milyar 500 milyon ur. odasını çeklld , en e n ° · Dedi. Muiz; mahkemeden ke· diıe olmadığını söy ero ıt r. doğa gtbl karyolasına attı . Za· mloıtr. 

logiliz sef İ· ,Ji t 

rinc izahat ve 
Parh, 7 (lt:ıdyo) JtO• t 

"JjıJP 
dışbokaoı M. l' bili 

1 "' lo "iliz eeflrln oıO 
c pO' ~ 

uzun mbddeı 1'0 f~ ''.J 
Flandeo, Bulgar Uf ,11;, 
kralları ve mobte 11,ı, 
yapmıe olduğa tt.o:ııeıl' 

et.o:ı f fre malumat v 

,, 
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ltalya e rnav lu 
ltalva 

"' 
)evletinin Arnavutluk Da

ef i edir? vasın He 

K. bili in ar deglldlr 1, Ar 
t-utlugun lktı adi lnkf afı bazı 

nıQşktllltırle kareılıem kt dır. 
Bo mQ Ollerio en b şında 

h ıı Arn vot mllllyetperverle· 
rlnln Arn votlukta ecnebi ser· 

tnay.- inin yrrleşmeelnl boe 

t;6raıernelerl gelmektedir. Mı 
rnattb buna ltalya~da ehemmi· 
yet verilmemekte ve henftz 

teee O devresinde olan her 

devlette g5rOlmeel' tabii olan 
bir v zlyel adc1edflmektedlr. 

Zsnıon ile, holyon eerm ye 
Binin Arnavutluk için ne k 

dar h yırlı hlr eermey~ olda 

~unu Aruuutlorm bu mllllyd· 
P"f\"trlertnin hu erıdf e ve hl 
razı rıns rna otluk bfikômetl 
hlc;blr v klt düeDnmeml~ ve bu 
11"b ple lıalye u~ Arnevotluk 
h6kumeı· nr ınd11 re mi bir 
lbft ı r çıkınım şiir. Uokumı t 
l azı tntllly,. ı pı· rvnlerin bu f'n 
dl· 1 . ~e 1 quln yrrlnde olmadığını 
1 

h 1 çal ı~mıe vcı zaman ~eç 
11kt,., halyan BNmoye inin Ar 
n vutlukıa yrrlP mt- inin kov

""tll it erkli alma 108 y rdım 
'"lrni~tlr 

Bun rngmrn iki bOkumet 

' 1ndn bazı bazı ihtilaf Jar 

f'knıası da pPk tabiidir. Çüokn 
tıly 'oıb A rnavutloktı slyaef 

tnenaf llnd,.n baeka bfr de lk· 
h adt ve hOyftk bir meufeıtl 
daba vard1r. 

t ltıılya'ya erilmiş lmtlyozlar, 
talyao'lar tarafından korolmot 
anıyı, İtalyan •ıar ıarafından 

leletllen madenler ve Arnavut 

lakta pekçok h iyen tnccar 

:evcnuur. Bo leler etraf1Dda, 
er iki tarafın menaf lloln çar· 

P•ttnıaı kadar tabH blreey ola 
'lııı! Bnnlardao bir kısmının 
dı h ellinin çok gftç olması 
tnGrnkandtır. Çftokü, llılya~nın 
Atnıvuılak hatırı için kendi 

:'llafllnl ayıldar ıltna ılmııı 
0 Ara olamaz! 

ltalya, handan bıtka Arna 

~tlak dahllf ietlkrırını temlu 

Çfb •llAb vermlı bir dnld ol· :•lt hlbarUe bu memleketla 
•btıi ab•all hakkında har~ket· 

ifa daramaz. 

Ve itte bunan içindir ki 
lteı h Ya, bazı defalar bftyftk bir 

ıı:lbtebrl vaaiyet ve ıtllblyetl 
• ArlYatluk hGkômetloe lh •r L 

41 
~e .. llnde n11lbat vermlttlr, 

!ı 'llıektedlr ve ht'r zaman da 
ôyte bereket edectktlr! Itılyı, 

.\ttı 
••otlukta bir irtica hare· 

ttfne 1111 mftNade edemez. 

••ıtıaf lb bu vaziyetler iki dev 
Pt 

•raıında uzlaımanan eeaslle 
içi it •ılı:h alAkadar olmamıı 
~ tııı vaziyette kalmııtsr. 

· birçok seli · 
1htt 
1 1 

•r ve alttadır kimııelflr 
ah' 
~ oın Arnavutlukta bir em· 
'Yali ô 1 ırn etraaeıl tıklp ettiğini 
'edu 

"t b er. Bu kloaatl beellyen 

1 l141ı vıırdır Buofardao bir 
•Q:ı,, h•lyı'ıun Arnavatlok'u 

«nak latedlğlnl, diğer htr kıs 
ı dı A 
,1 ~ rouutlok'u ltalya'aıo 

11, 
111 elyaıetlnde bir Alet ol• 
kqıtınmık f lkrlnde oldu· 

llQ lddı 
8 • "derler 

lltıl ltu •r, Arnavuıtok'on mOe 
le bblr hftköm,.t olmak ltlba 

lr al 
•tııı. Yllt'l koklaıı olımı · 

rı•tıı d ttı rı,. en dfttftnmftyorl1r. 
·~Qtl k 

t h 11 Setlkrar elde etml~ 
ı~ ~k6nıet oldnktan ııonra, 

la lu tinin bir tb 

r wollak •• 

8-
yıf olda çe, Bal ani rda bir 
ihtira ve lhtll f membaı ola 

caktır. 1925 den evvel de va. 
zlyet b6yle idi. 

• • • 
Fışfst lt lya'mo resmt bir 

mccmoasında çı an yazıları 

lercQme ettik. 

Bu yazıl rla tebat edilmek 

istenilen şeylerin, mOetakfl bir 
devlet ne dereceye kadar ka 
bflt kobnl oldoklorıoı acaba 
Aro vodlok takdir ediyor mn? 

Muharririn f lklrlerl bir dl 
rektlflo mabeulftdOr. Belki fa· 

ı,ılstler bunlara luimablllrler; 

fak t cihan ef kôrı umumlyesl... 

Buolan ııncak çocuk kandır 

ma •a mahaue ~~yler addet 
meiı.te biran lı-reddiit etmez!. 

lzmir tramvay ve 
elektrik Türk ano
niın şirketinden: 

3 abat 1936 gOoü için da 
nt f'!dllmle bulunan hieaedar· 

far fewkallde umumi beyed, 
oOzabı ekaerlyt:t ha ıl olmadığı 

lçlo toplanamadığından, dahili 
nizamnamenin 27 f ncl madde-

ine glire. hl edarlar umumi 
heyetinin 28 2.1936 camı gtı· 

nQ eaat l 1 de ~lrketln lzmlrdt1, 
babtlbabadakl idare merkezinde 

lktocf defa olarak fuka14de 
toplantıya davet edUmekıe ol· 

doğu llta olunur. 

Rnznamei Mnzakerat 
A - Dablli nizamnamede 

ıo yolda tadllAt fora!I: 
l) 26 ıncı maddede "bir ay., 

kelimeleri yerine "iki hafta .. 
keUmelerlnln konmHı. 

2) 27 inci maddede udnetten 
itibaren on gtın zufındu kfl. 
llmelerl yerine "içtimadan bir 

hafta evvel" kelimelerlnln kon· 
mBBı. 

3) 86 ıacı maddenin tu te· 
kilde tadili: 

Blltaçoda bıııl olacak mi 
ealt bakiyeden her tDrUl aufl. 
yat, mDkellef tyetler ve ımor 

tiımanlar ile hertDrlD karoıbldara 
ıyrllıbllecek tabalıat tenzil edil 

dikten aonra kılın miktar olr· 
ketin aaft kazancını teşkil eder. 

l~ba ılf f kaıaoçtıa evveli: 

a) TICHret kaounooua tayin 
elliği adt ihtiyat akçesi için en 

az yGzde btıı; 

b) Bedeli tamarnl"n ıedlye 

edllmlt ve amorti olmamıt blı· 
ee eeaetlerf oe yGzde altı ve be· 
deU tamamen tediye edilmemle 
ve amorti olmamış bl111e ıenel· 

lerlne dahi gene yftzde altı 

eaıeı Qzerlne ve fılıı at tediye 
edilen btıd11llerl nlabednde in 

diriler.ek bir temetUl tevzii Jçln 
lcıbeden meblağlar ayrddıktan 

eoorı kalandan yılıde bet te 
tdare mecltııl tarafındın kırar· 

laıtmlacak bir talimatnameye 

göre aralarında taksim edilmek 
dzere idare meclisine verilir. 
ve mfttebıklel amorti olmoo Ye 

olmamıo bGtOD btıee eenetleıine 
ayni surette teni olunur. Şu 
kadar ki b"yetl omamlye, bu 
m6ıebıklolo temamını veya 
bir kıımını ba.. baş olatak 
hlıae ıenetleılnln tantyeılne 

tahstı veyahut yeni ıen11 beu· 

bına nakletmeyi kararlııt1nblllr .. 
4) 37 tacl .aıddr.nln ru te· 

kilde tadili: 
~Kur'a ile ımortl edllea 

blHe lf!netlrrl ylade altı ilk 

ıemellÜ bakkıDdaa batka amor· 

ti olm17ın bl ... ıe•etlerlle •Jlll 

lzmi ün Mensucatı 
ürk Anonim Şirketi 

lzmlr ün Meneuc ti TOrk A. ş. olu Balkapıoor'dakl ku· 

maş fabrlk eı m muldtından olan mevelmltk ve ıobk, zarif 
k•ımaelarla, hatranlye, şal ve ydo çoraplara, bu kerre y•nl 
açılan Birinci kordonda Ctımborlyet meydım cinrında 186 
numar deki (ŞARK BAU TÜRK ANONll\f ŞİRKETi) mağa 
zaeında atılm ktadır. Mezlur fabrikanın metanet ve zerafet 

itibısrlle herke çe maldm olan mama14tını muhterem mOeterl· 

1 

leıimlze bir defa dohıı tavsiyeyi hlr vazife biliriz. 

Toptan sau~ yeri : Birinci kordon No. 186 Şark Hah Türk 
Anonim Şirketi 

Perakende stıtıf yeri : Yeni rııooifaturacılardo mimar Kemalettin 
Cnd. Sağır znde biraderler 

Kuzu oğlu çorvm Asım Rıza ve biraderleri 
Yeni monifııturacılarda mimar Kemaleddin Cad. Yünlü mallar 

paran F. Koodemiroğlu 

~SPİRİN 
. ' 2 ve 20 komprımclik ambalajlarda 

1 bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan tB markasını arayınız. 

Mısır Hükô.meti lngilte
re' den Neler Soruyor? 

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

Müzakerede 930 Esasları Gözetile-
cek Mi, Gözetilmiyecek Mi? 

Kahire, 7 (Radyo) - Mıeır btıkdmeti, lnglltere ile muallak 

mee'elelerlo mQzakereslne başlamazdan evvel Loodra'dan "MG· 
zakerata 1980 dı Nuhae Pı a·Boodereon arısında yapılan eeaılar 

dahilinde glrlelllp glrlellmf yeceğlnl ıormue ve cevab letemletlr. 
Londra'nıo vereceği cevab şekline glire Mısar Morahbaııları 

ssçllecektlr. 

S. S. Hoar 
Paris uzlaşmasını ye· 

niden anlatıyor. 
Loodra, 7 (Radyo) - Sabık 

Dıe l~lerl bakanı Slr Samoel 
Boar, arkadıolırına gönderdiği 
birer mektob He Parla uzlae· 

mıeını hangi l!ebebler ve zara · 

retler altındı vOcode getirdi· 

ğlnl izah etml,tlr. 
Bo izahat, uam k11merosınd11 

verilen izahatın tamamen ay· 
nlrtlr. 

Loodn, 'i (Hadyo) Slr 
Ssnıod Hoor, ıırçlın ınıntRka~ı 

olan Ft'ltk11d11'ld mubar11z11i.ôr 

lara gl'Soderdlğl bir beyaona 
mrdf', M L.v .. l'la Parls'te ya 

Bank Dö Fransta 
Parla, 1 (Rıdyo) - Bank 

Dö Fraaıın umumi heyeti lı· 

kontayı 3,5 olarak te1bft et· 

mittir. 
Otuz gftoden iki ıeaeye ka· 

dar olan mevdoatı da 3,5 fatz 

verilmesi kararlaotmlmıotır. 
-------
pılan hllArıo ue glbt ah v•l ve 

eeralt ahında yapıldığını anlat· 
mu,tır. Samoel Hoar bu beyao · 
namesinde diyor ki: 

- loglhne İınparatorlu~unu 
ve Milletl~r c,,mtyetlol dn~il· 

nudc tıöyle harrket tıttlm. 

Hen Cenevre'yl dalma kuu!lll 
görmek iattrlm ve bu arzuda· 
yım. Halbuki, o zaman Ct1· 
nene tehlikede bulunuyordu. 

1 •11111111111111111111111111.,_ I} ok tor _.11111111111111111111111111• 

A. [(emal Tonay ----------= Bateriyoi-Og ue bulrışık, salgın hastalıklar milıalıassısı = = Basmahane ietaayonu karoıeındaki dibek sok.ak bavında 90 uyı· == = lı ev ve muayenehanesinde eabab eaaı 8 dan ak~m ıaaı 6 ı kadar ~ 
:= haııtalanm kabul eder. = = .Milracaat eden haetalara yapılman lhımgelen uu tahlilli ve = = mikroıkopik muayeneleri ile veremli haııtalara yapılmaeına cevaz g6· EC 
- rflleo Pnomotorakı muayenehanesinde muntazaman yapılır. ' = 
ii 11111111111111111111111111111ililil11111111111111111111111111111 Telefon: 41 1 5 111111111111• 

Menemen Urhayhğındao: 
ı - Menemen beab11ında hali hazsr vaziyet ile muetakbel 

imar pl4nıaı n12arı dikkate alıoarık yeniden yapılması mukarrer 
elelnlrlk tealHt•n• ılt projenin hHırlaamaaı iti açık ekılltmeye 

konnlmaetor. 
2 - Bu itin keşif bedeli 400 liradır. 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilanları 3 - Yapılacak itler tonlardır. 
A Proje 

Met. Mv. ıat. al. komleyonundao: B _ Keılfname 
l Manl11 tfimen kıtaatt için 3200 çift yemeni manıkaaaya c _ Fenni '8rtname 

konulmuıtar. D _ Mukavelename ıaretl 
2 Şartnımeal ftcrellls olarak Mınleada tftmen 11tın alma E _ Reıılmler 

komisyonundan ıbnablllr. 4 _ İıteklllerln nafıa nklletlnden musıddak ebllyeınameyl 
3 MGaıkaeuına 17 oobıı 936 pısarteıl gilDD ıaat 14 de haiz olmaları ve ba gibi ıe1INt projelerini yıpmaga ehil olduk· 

Manbada Tftm. 81. al. komlsyonandı yıpılıcıktsr. lauaı g~ıterlr lzmlr nafıa komlaerllgladen vealkı lıtlhaal ve 
4- Ekılhme açık mftnakaea usnlUedlr. ibraz -.tmelerl ve muvakkat teminat bedelini veıneye teavlye 
5 Beher çiftin muhammen bedell 150 koruıtar. Teminatı eylemeleri '8rttar. 

•ankkate ıkçeıl 360 liradır. 5 _ Ekelltme 21 2 936 cama gftntl ıaat 15 de belediyede 
6 lııteklH• ticaret odaıundı kayıtla olduklarına dair Yeli· komlıyon hasurandı yapılacaktır. lıteklllerla ba gD• H .. nı 

kılıt1 •• fllt•lnata munkkaıe makboz!arı ile birlikte belediyeye mGneaat etmeleri lltn oloaar. 344 8 12 16 20 
he

1JI gtın ve .. atla Mauleada Tam. 11tın alma komla· 1 d 
yonnnı mthacaatları llAn olunur. 2 7 12 15 298 Kula Kaymakam ığın an: 

--ımo:-lz-m~i~r-=-h-a-r~i-c.,.i _A_s~k-e-r .. i~K"""ı_ta_a_t_ı -1-la_n_la-· -r1---ı Kazanın 60 parça köyG için Utç alınacaktır. 
ı Her köy için atanacak lltcın bedeli mubammeal 1220 

karaetur. V ~ mlktarlan dı ııağıda göıterllmlıtfr . 
Umumunun bedeli mahammeal 733 liradır. BerkGy için 
at.nacak bu lltçlara ıyrs ayrı 60 paket yapılacaktır. 

57 Tam. ıa. ıl. komisyonundan: 

1 - Guiemlrdeld kıt'anın biri bGyiik n diğeri kOçOk iki 

elektlrlk motOrft mıbılliode pazarlık soretlle tırnlr eni· 
rllecekt!r. 

2 Pazarhğı 10 onbat 936 paaarteıl giınd 8Hl 15 le :fiipı · 
Jacıktır. ' 

3 Umum tahmin tatarı bin lira olup ilk pey 75 liradır. 
4. - Ş11rtnameel lıergGn komisyonda gGrGlrblllr. 

5 - hteklllerin moa71en vaktinde Burnavadıkl •keıl Ht. 
alma komisyonuna gelmeleri. 343 

57 TClm komotanhğından: 

Birinci kor hayvan hııtaneeinln baytarlye eeza ayniyat muhı· 
slpllğlnde mevcut A eerlelndea 101 · ·150 aamırab hıvt tiayta· 
rlye ayniyat teeellOm makbuza cildinde 106 namarıb ıahlfeata 
ciltlenme esnasında konulmadığı ve her ftç kıımı birden zayi 
oldnğo mnktlr haynn h1&taneelade tutulan zabıt v1rakaemdan 

ınlatdmı~ oldoğondan meıkdr No. h baytırlye ayniyat teeelltlm 
mıkbozanun hGkma olmıdıAı Uta ola11ar. 342 

hakları haiz olacaktsr." 

5) 38 inci maddenin birinci 
fıkraııodakl .. 36 ıocı mıddenln 

~) inci fıkraııı" kt'llmelerl yerine 
.. 36 ıncı maddenin (•) fıkrııı., 
kellmeleılaln konmatn. 

B - 1dare m~liılue mG· 
temmlm Hltblyetler verllmul. 

C - Bir maraklp t•Jlnl. 

Ba &oplutada b1S1r ••laa 

malt arzaıaada olan bluedır· 

farın hamil oldukları hl11e ee· 
netlerlnl veya bu hlıee senet· 
terini bankayı yatırmıo olduk· 
laranı mftbeyyla bir kıt•a fl. 
mGbaberlnl lıbu llAuın aeırl 

tarihinden itibaren en g_eç on 

gtlo içinde tlrketla idare mer· 

kesine tevdi etmlı boluamalm 

~ 

Kalı kıNbuıada teallm edilecektir. Ve bedeli defıten 
ve peolnen verilecektir. 

3 - Bu lltçları 11tmığı talip olanlar ıon f lıtlarıaı mektap 

ile 25 Şubat 936 gClaGne kadar kasa kaymakamlıgıaa 
bildirecektir. 

4 - Ea •fili• flıt teklif edenden alınmaııaa karar verilerek 
kendlılae tebliğ edilecek ve tarih teblllf aden 20 gla 
içinde llAç.lırı teıllm etmege mfcbur tatulıcaktır. 

Kımkealcl SM1•• 
DDz makaı 
Pravaz ılrlngaıı 
Tent6rdlyot 

Saf alkol 
Aaıpul Gvllkanfre 

Ergotln 
Kaf ela 
Maıaffa pamuk 
Gaz yodofform 

Bant 
Plııtr 

MoNfla gaz 

Okıljen 

lıplrto ltmbın 

Adet 

1 
ı 

1 ikilik 

100 gram 

500 > 

1 kuta 
1 kuta 

ı " 
2 kilo 

5 pıket 1 metrelik 
5 tıne 
1 kata 

5 paket 1 metrellk 

1 tlee kiloluk 
l teneke veya çlakodıD 

ODIMt blemtllı. 



r .. " 
OKSURENLEA 

l\Iutloko (OKAMENTOL) öksürük 
,ekerlerioi tecrüh~ ;adiniz .. 

Bu lnmbular emsallerine ni lıetcn şü:.de 

20 daha z Şarj ıyaılıdırlar. ıiluıııı ay sonım · 
tla ödeyeceğiniz ili~ faturıı ile lw layca anlı

----

--
---

,.e Pilrjeo ~duıb'ıo en üstün 
bir müshil şekl'ri oldu&unu 
unutmayınız. Kuvvetli müa· 
hil iıtiyenler (~hah Sıhhat 
Sürgün Haplnrı)nı maruf ec· 
zanelerden arıı ıolar. 

--------. --------
Ş lYl b~~· u 

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasmda 
TELEFON: 2363 - --··---

yacaksınız. 

HertOrlil (Banka ve Komisyon) Muameleleri Y apıhr. 
Vadesizlere % 4 

Mevduat Sarıları: A~tı ay vnd<:liy~ % 5 
' . Bır sene vadehie % 6 faiz verilir. 

Zahire, dzOm, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komlsyoncoloğo yapıhr. Mallar geldi· _ 

_ ~inde eblplerlne en mfisald 1Jeraltle avans •erilir. § 

=•ıı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııııı1111ıı1111111111111111111111111111111111111111111111 ııı 1111111111111 mı ı mı ıı ılı•-= 
V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCUE LEV ANTE LIN1E 
"ANGORA,, v poru 20 1100 

.kııoooda bekleniyor, 24 son 
ktouo kadar Aoverıı, Roller. 
dam, Bamborg ve Bremen için 
ılıcaktır. 

"ANDROS" vapuru 3 şabıt· 
ta bekleniyor, 7 şubata kadar 
Anvere, Rotterdaw, Hamborg 
ve Bremeo llmıoluıoa yok 
alacaktır. 

AMFRıKAN fExPOT LINES 
"ExMOUTB" vaporu 2 ,u 

batta bekleniyor, Nevyork lçlo 
yak alacaktır. 

JOBNSTON VAR REN 

LINES LlVERPOI.. 
"DROMOilE,. vapurp 18 

son Ununda bekleniyor, Lher· 
puldan yük çıkarıp Borgaıı, 

Varna ve Köetence için yük 
alacaktır. 

Mücellit 
Ali Rıza 

Olivier vEŞOrekası 
Limited 

Vapur Acenıası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 24~3 
TBE ELLERMAN J.lNES LTD 

"LESBIAN,. nporo 8 ~ulıat 
J.tverpool •e Swr.nseadao gelip 
tahliyede buluoecek a) ol za· 
manda Lherpool ve Glaııgow 

yok alacaktır. 

"EGYPTIAN,. vapuru 10 

oubat Londro, Hali ve An•ere· 

lK ijJJ liU / 

ten gelip tahliyede bolooacak 

ayni zamaod• Boll için yok 
alacaktır. 

"ROUMELIAN,, vapuru 14 
oubıt Lhupool ve Swanseadıo 
gelip tabllytıde bul anacak. 

THE GENERAL STAM NA 
VIGATION C. T L D. 

"l~APVVIN(.,,, vapuru 14 
eubatta gelip Londra lçtn yük 
alacaktı r. 

Not: Vurul tarihleri ve va· 
por isimleri üzuloe de~l,tklik · 

terden aceoıa mes'uliyet kabul 

edilmez. 

SIHHA'f 
Balık Yağı 

Norveçya 'nın Halis ftfo . 
rina Balık Yağıdır. Şer 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fcı Süziılmüşıür. -Biricik Satış Yeri 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

__ , _______________ __ 

Ontverııltede Döçent, 
(Muavin Profeeôr) 

Dr. A. Saf ittiıı 
Ağız ve Diş Hekim· 

• 
Haetalara hergdn ô~leJen 

eonra hakar. 

letiklil caddeai No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S T A ı.~ B U L 
Telefon : 49250 . -- • 

-


