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enevredeki dele2'eler, bar1§ §artlar1ndan "rahmetli proje '' diye bahsetmektedir~er 
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a· ~iltere Ä.kdenizde hangi devletlerin harba haz1r olabileceklerini arast1rmakta ve Yu~ 
e 

nanistan ile lspanya hükumetlerine baz1 gizli tekliflerde bulunmaktad1r. 

. ühim harb ba$langici Kü~ük 
Antant tltlgiliz hükümeti 

-----------••••••OO•••••• 
he$. kuvvetleri ltalyan hatlar1 aras1ndan 
~erek Makalle böl~esine kadar sokuldular 

. ··~---------

Beynelmilel vaziyeti 
tetkik etti 

ltAS DEST A 20 BIN Kl~I ILE HAZIR 
~dra 20 (A.A) - Roy- I sum cenuhi§arkisinde Tem- Habe§ piyade ve suvari kuv-
l•nsinm. cep~ede bul.?-

1 
piende Makalle .cenubunda vetJeri ltal~.an t~yyareleri 

.1• lbuhabirlermm bugun 1 büyük bir faaliyet.görülmek- tarafmdan mutemad1yen bom-
, 1~lart haberlere göre tedir. hard1man edilmektedir. Ne-

o· k, muhas1m taraf §imal Ba21 Habe§ gruplar1 ital- hir üzerindeki ge~itleri f tal-
11· llubda birbirile temas yan batlari arasmdan ge~e- yanlar tutmu§ olduklarmdan 
y• erdir. Bu temas mühim rek Makalle bölg,sine kadar bu kuvvetlerden pek az1mn 
bl harekibmn bir ha§lan- sokulmaktadtrlar. Mamafih öte tarafa ge~ebilecekleri 

1~l&kki ediimektedir. bu yüzden italyanlann geri tahmin ediliyor, 
ll bulacak muharebe· ~etelerden temizleme bare- K b• JA 
olu §imaHnde ve Ke· ketleri daha bir müddet de· U l a y 
"
1
' 1 yak1nmda Ras Des· vam edec.ektir ki Habe§le- J•hfi•faJi• 

(20) bin ki§ilik ordu· rinde istedigi hudur <;ünkü Cenevre 20 (A.A)- Res-

BA Y TITULESKO 

bulundugu noktada Habe§lerin maksad1 mümkün Ne zan an? mig bir teblige göre Bay 
i· 'n edecegi tahmin edil· oldugu kadar f talyanlarm Tituleskonun ba§kanbgt al-

dir. Bu kuvvet Cicika ileri hareketini geciktirmek- inktläp §ehidi Kubiläym tmda toplanan kü~ük antant 
~r - • 1· I her sene ihtifali 23 Birinci rar uzerme ta yan tir. Addu Abbi de yeniden ve Balkan antanb daimi 

11 4ünü suya dü§Ürmek bir müsademe olmu§tur. Birincikänunda yap1hrd1. Bu konseyleri beynelmilel vazi-
dile haftalardan beri Bu italyanlarm henüz mevsimin hep yagmurlu ol- yeti tedkik etmi§ ve millet-

1 b ·1 masmdan ve gen~lerin i§ti· 
aoma isini ir isb A Temb1·enden HabeQleri ta- ler cemiyeti paktmm kat'i 

• • Y rakine ve ihtifalin icrasma 1 alhnda bulundur- mamile r1karmaya muvaffak ve dürüst bir §ekilde tatbi-
'd l k k 1 Y mani oldugundan partimizce 1 i. talyan ara 0 - olmad1klarm1 gösterir. Bildi- bu ihtifalin Martm ikisinde ki ile hugünkü vaziyet .kar~ 

k
R ts Desta ordusunun rildigine göre Takazze mu- yap1lmas1 partinin genel sek- §ismda hareket beraberligi 
•tialari daima ~arpi§- harebesinden sonra ~ehri reterliginden dilemi§ ve bu hakkmdaki kararlarm1 teyid 

l'>frnu§ ve ltalyan tay- §ima! tarafmda kalm1§ olan dilek muvabk görülmü§tür. etmi§lerdir. 
'' i her gün Habe§ as- l!J lii~ 8 1~~ ~!:: ~~ 2 m~: ~ 81 l!J lE*~ ~!.: 

~Planmalanm bombar· Jl ß. h l 
1
. ~ • t • 

•lmi~~~~:.!.\ 1r1lSlr i ti ci l genl~. iyor 
~ • oo••oo -------------

)ramI ! lskenderiye "e Port-Sayid'de de ayaklanmalar 
;~ ~tna günü ! oldu. Halk "tam istiklii! isteriz" diye bag1r1yor 

~!~n.:la~ki 1!::~~:~ 1 MISIR i~iNE LONDRA NASIL BAKIYHR 

et 
it 

~ Cuma günü. ol~~a~1- ~ Istanbul, ( Özel ) - M1str 1 Portsaid' de ayaklanmalar ol- i~tikläl. istel'iz !. " diye bagi· 
~In ulusa b1ldmr1m. I ihtilili günden günden güne mu~tur. r1yor. lskender1yede de halk 

fzmir müftü.sil geni§liyor. Evvelce nümayi§- ·• J;lalk sokakl~r1 dola~1yor, polisle mücadeleye devam 
RAHMETULLAH le.r y~ln.•z K~hirede y~p1brd1. lng1lter~ aleyh1~~e mamfest· ediyor. . 
~ :a:::t::::a„~~ ~imd1 tse Iskenderiye ve ler yap1yor ve M1s1ra tam Nesim pa§a da Ingiliz ko-„„„„ ........ „„ ........ „„ ................ „„„ •••• „ ...... „ •• „.. . .. k ~ .. di 

m1ser10m onagma g1 p ge-

ßa t1r1Jacak Gemi Olmay1nca... lieor. iskenderiye Iimanmda 
t ~ amele grev ilän etti. Port-
i l said'de münakalat durdu. 

a 

~ Istanbul (Özel) - M1sirda 
karka~hk devam ediyor. 
Sebebi kanun essasinin he
nüz ilanen yapllmam1§ olma
m1§ olmas1d1r. Hükumet aha
liye süküt tavsiye edeyor 
ahali de esas kanuniyi iste
yoruz diye bagmyorlar. 

j 
~ J 

~ 'kada gemileri batirmak i~in yapdan tahtelbabirler, sulh zamanmda habracak gemi 
it ~'r&ca batm1~ gemileri kurtarmak ve yüzdürmek i~in kullamlmakta ve bu i§de pek 

' bltiessir hizmetleri görülmektedir. 

istanbul (Özel) - M1s1rda 
ayaklanmalar devam edince 
Nesim pa§a lngiliz fevkaläde 
komiseri ile görü§üyor. F akat 
esas, kanunun ilän edildigine 
dair evvelce verilen vad te-

(So u 4 üncüde) 

--------0000--------
i,Ier kar1§1rsa lngiltere ile 
beraber hangi devletlerin ~8;.
reket edecegini soracali~~ . 
Londra 20 (A.A) - Ha- 1 Hat~rlardadtr ki Avam Ka-. ~ 

ber ahnd1gma göre iogiliz I maeasmtn dünkü toplanb11n· . 
hükiimeti Milletler Cemiyeti ' da bu mesele hakkmda ye- „ 
üyelerinden bir kPmile te- niden müzakerele~ yap1.lma111· •' 

· • t 1· ·1· h'"kA imkänt rok mübim b1r rol masa ge1m1§ 1.r ng1 tz u u- Y 

meti bu devletlerie taazruza oynami§br · 
ugrayan bir memlekete yal-
mz ekonomik saksiyonlarda 
degil, fakat askeri kuvvetJe
rile de ne dereceye kadar 

yard1m etmege amade olduk· 
lanni ögrenmek istemekte
dir. 

Royter ajansm1n yazd1g1-
na göre, iogiliz hükumeti 

ilk önce ispanya ve Yuna
nistan resmig ~evenlerde bu 

hususta bir ketumiyt: t mulia
olunmaktad1r. ' 

---·---
ilk Tedrisatta 

Tesanüd 
Istanbul (Özel) - llk okul

lar muallimlerinin ögretme 

ve terbiyeyi kendi kanaatla· 
rma göre degil genel bir 
sisteme göre yapmaJar1 i~in 

ilk tedrisat müfetlitlerinin 
yeni bir talimatname haz1r· 
lad1klar1 Ankaradan bildirili-
yor. •• „„ •••• „ •••••• „.... „ ........ „„„„ .... „„ •••• 

Y agmurdan ka~arken ••• 

Bayan - Y agmurdan ka~arken doluya tutulmak diye 
buna derler. Bu yagmur arasn:da ve beni tan1madan ar· 1 

1 !kamdan ko~maktan utanm1yor musunuz? .. 
Bay - Sizi tamm1yorum, fakat k1zm1z1 ~ok 1y1 tan1yo~~ 

lkendisine bayram hediyesi almak istedigimi 11öylemen111) 
lrica edecektim. 

Bayan - K1z1m ni§anlandt, bediyelerini bana ahn1z. 
Bay - Ba~ka bir zaman abr1m, bu yagmurda konu1acak 

vakbm yok, allaha 1smarlad1k ! 
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111 l. ·k· d. ? manyanin Ta 1 · ·..,,. 
lFJUSO lnl lffl lr. oo • Bunun i~in din kitablar1 ve fe 

Mussolini ve Fa1izm 
• Fa~izn1 hakk1nda ~imdiye kadar yapdan tah-

lillerin en muvaf f akiyetlisi 
•••• 
YAZAN: DOKTOR FINER 

ihai salähiyet kimin elindedir ?» 
((Dev 

«Deletin isteklerini ki m if ade edekr ?» 
«Hükümet.)> 
«Hüktimet nan11na ilk ve son sözü söyliyen 

kimdir?n 
ul\1ussulini!n 
((Su halde devlet kim 
''Sinyor lussolini!» 
Bu beyanat sadece cüm-

lelerden ibaret kabyor. Ma· 
amafih bunlar arasandan iki 
häkim prensip, iki maddelik 
bir h&küm ~akarmak müm
kündür. Esasen taraftarlar1· 
mn da her vesileden bilis
tifade 1srar ettikleri ve~hile 
f a1izm her 'eyden evvel bir 
itikad, bir inan~, bir mezheb 
meselesidir. 

Bu inancan birinci häkim 
prensibi ferclin sorgusuz, 
sualsiz ve ta111amen devlete 
tabi bulunmas1d1r. 

Du~enin dedigin gibi "Dev· 
let her 4eydir. Onun haricin· 
de ne insani ne de ruhi hi~ 
bir 1ey mevcud olmachgi gibi 
mevcu i ol1a da bir kaymet 
if ade etmez. " 

.$u halde devlet nedir ? 
Doktor Finer kullamla kul
lanala a11ndmlan bu kelime
nin bir~ tefsirlerile ugra1tak
tan sonra nihayet biraz dü
rüst bir ifade ile tekrar so
ruyor. 

"ltalyada nibai salähiyet 
kimin elindedir? „ 

"Devletin „ 
"Devletin istelerfoi kim 

ifade eder?„ 
"Hü kumet„ 
"Hükumet nam101 ilk ve 

son söz;ü söyliyen kimdir?" 
"Muuolinif" 
".$u halde devlet kim 

oluyor?„ 
"Sinyor MussoJini!„ 
Muharrir bu kabataslak 

neticeni •, fatizmin yüksek 
inanclanna bir istihzaya ~c
virmekteli uzak oldugunu, 
fatizmia büyük mikyasta 
idealizm unsurlar1ndan ilbam 
ald1g1na da ilive etmegi unat 
muyor. 

Fakat doktor Finer gene 
bir husuta mus1rd1 ·. Bütün 
bu doktrialerden ~1kan ha
kikat, bu tekil hükümere 
has tehlike ve manialarile 
bir mutlakiyetten batka bir 
1ey degildir. 

Bu mütalealar1 [kendine 
has ~ok tatb bir üslubla an
latan yaz1c1 kitabanm bundan 
sonraki k1sm1nda yalmz Fa
'izm deiil difer bir sürü i~
timai nazariyelere de 1amil 
olmak Gzere ferdin. yaJnaz 
bqana bi~ bir k1ymet ifade 
etmediäini ve her teyin top
lulukta oldugunu iddia eden 
doktrinleri de k1sa bir tah • 
lile täb! tutuyor ve hi~ bir 
)arl\_fl ilt11am etmek1iz1n di-

oluyor?» 

yor ki : 
"Mademki bütün iyilikler, 

f enahklar, kirlar, zararlar, 
saadet veya sefaletler 1ah
s1n ve f erd in tahammül et
mege mecbur oldugu ac1 
yahud tath tecrübelerdir? 
~u halde i~timai nizamm, 
(bu nizam ister kapitalizm, 
ister sosyalizm, fatizm ya· 
hud komünizm esaslar1 üze
rine kurulmuf olsun) nüve
sini te,kil eden ferde ehern· 
miyet vermeyip sadece top
luluga bakarsa muhakkak 
ki hata etmit olur. 

Hem ni~in ferdin degil de 
grupun hareketinde bir kut
siyet sezilmek isenmiyor ? 
Grupun daha fazla it yapa
bildigi i~inse bu da yanbt 
bir nazariyedir. <;ünkü yap1· 
lan itten grupu te§kil eden, 
düfünen, hisseden ve ~ah1an 
ferdler istifade etmedik~e, 
fazla .<ahud az if ~akanlmt§ 
olmas1 kendi ba,ana hi~bir 
mana ifade etmez. 

Fatizmin itikadlan arasan
da bir de vitalism ( hayati· 
yet ener ji ) vardir ki bu fer
din yahud grubun mücadele 
kabiliyeti, mücadale zihniye
tile alikadard1r. Ya,amak 
bir mücadeledir. Bu müca· 
deleyi azami heyecan ve aza
mi kudretle ya1atmak laz1m
dar! Hatta bütün teref mü
cadelededir. Bu mücadelede 
Du~enin dedigi gibi " kad1-
na anahk ne demekse, erke
ge de harb ayni manay1 ifa
de etmelidir „ 1eklinde de 
tecelli etse bir mahzur yok-
tur. 

( Arkas1 var ) 

Bir ifada 
(Cumuriyet) refikimizden 

ald1g1m1z bu \'e bunu takib 
edecek makalenin sonuna 
kü~ük bir epilog iläva ede
rek (Mussolini kimdir?) adh 
siyasal tefrikamazi bitirdik
ten sonra bat muharririmizin 
yazd1g1 

Cun1uriyeti, gönül
ler yakan bir a~k yap
mak ... 

Adh siyasal ve ulusal tef· 
rikam1z1 ne1re bahyacag1z. 

Y.eni pasaportlar 
Türk vasaportlarlDID 20 

sahife yeride 40 sahifelik 
olmas1 kararla1tarilm1§ ve 
yeni pasaportlar basalm11hr. 

936 Y1h Neler Gebrecek Ve adamlar1 ne divorlar? 
Neler Gösterec~k? -10- · .. 
--------------

Aln1anya 1935 y1hnda bir ~eref ve ~au arka-
s1ndan ko~mak istiyecektir 

--------------------oooo------------------~ 
( Dünkü Say1dan Devan1 ) 

Almanyan1n durumundan 
bahseden •Neptün fena 1ey· 
göstermiyor. .$ahsi takdirler 
ve tutulan yolda gösterilen 
gayretler yardamile yeni yeni 
muvaffakiyetler var. .$üphe
siz ki bu muvaffakiyetler 
mes'uliyetsiz ~arelerle vücut 
buluyorlar, günden güne fi
nansal durumu düzeltiyorlar. 
Bunun ·i~in de pek ~ok kom· 
binezonlar meydan buluyor. 
Maliyeciler bu bapta kerte 
kerte cesaret gösteriyorlar. 

i~ siyasadaki gü~lükler 
henüz bitmemittir. Bilhassa 
münevverler ve Katolikler 
arasanda sagar bir faaliyet 
hükumetin giditini tebdit 
ediyor. Hatta hücumlarda 
bile bulunuyorl 

Bundan sonra büyük mu
vaffakiyetler belirmiyor. Zira 
mem~eketi temsil eden dör· 
düncü daire muvazenesinin 
yirmi befind derecesini i1gal 
ediyor. Bu da ulusun 1efleri 
ve ulusun] kendi arasandaki 
muvazeneyi ve birligi sürü
yüp götürüyor. 

Dördiincll d4irenin hikimi 
V enosun dait· .11.~ne düttügü 
i~in ulus 1eflerinin muvaffa
kiyetini göstermektedir. 

Y ani o 1eflerinin dileginin 
hükiimet 1efinin dilegine ay
kar1 olarak busulünü bildiri-
yor. Zira Venüs bu anda 
akreb burcuna ge~iyer. Bun
dan da hükumet 1efinin di
ger 1efler tarafandan söyle
mekten ziyade kurktugu an
la11hr. 

Fakat her ne kadar buras1 
böyle de olsa gene Bay Hit
lere bir ikbal yald1z1 a~mak
tadar. 

Ay dördüncü baneye düt
tügü zaman gene akreb 
burcun 1 inf:r ki her memle
ket hakkanda bu böyle olur, 
ayan bu hareketi halk tara
fandan aldabJmak ve yalan
dmlmak demektir. Almanya 
hakkanda ay yirmi be1inci 
akreb derecesini i1gal edi
yor. Bu da Alman milletinin 
ferda hakkmda bir korku 
besledigini gösterir, bu gibi 
ahvalde efkär1 umumiye bed-

r 

bin olur. Sonra bu durumu 
bir faaliyet ihliyaca takib 
eder, millete äriz olall gev· 
1eklik izale olunur. Bunu da 
Alman milleti elektrik faa
liyetintini ad1ran ~ah,ma ile 
ite atahr, söylevler, musiki, 
spor, yahud bedbahtlara yar 
dima gelmek i~in müessir 
1eyler~ yaparak temin ede
cektir. 

Be1inci hane gene finan· 
sal zorluklar gösteriyor. Ser· 
vet noktasmdan. nditeler 
tevlid ediyor. Fakat bu yalda 
ge~en seneye nispetle umu
mi itlerin ve hususi eglence 
lerin canlanmasile bu endi-
1e de bertaraf oluyor. 

936 senesinde güne11 935 
senesine nisbetle Alman mu
kadderatma ~ok daha iyi 
lt!mas ediyor. Almanya ev
velden ketfolundugu gibi 
siyasat smaflarda gene kendi 
sarastna giriyor. 

Biz bunu ge~en sene de 
söyledik bu sene dahi 1srarla 
söyliyoruz. Söyliyoruz ki 935 
senesine nisbetle 936 senesi 
muvaffakiyet faaliyetleri da-

ha ~o tur. Günden güne 
Hitlercilik fi'<rine yörümek 
i~in Alm an milletini bir f a-

assub duygusu saracak ve 
Hitler Lenin mesabesine gi· 
recektir. ___ _..„, ___ ___ 

Cin ile japon 
gizli anla11yor 

Istanbul (Özel) - c;in hü
kumeti bir taraftan uluslar 
kurumuna japonyadan fikä
yet ediyor, diger taraftan 
da gizli gizli japonya ile 

anla§maya ~ah~ayor. Bunun 
sebebi de <;inin Avrupa 
devletleri tarafandan himaye 

edilecegini anlam11 olmas1d1r. 
Daha dogrusu Amerikanan 
kenardan bakmasa, ingiltere 
ve Fransanm italyan mese· 
lesile me.rgul olmas1 yüzün
den <;ine yard1m edemiye· 
ceklerini hisseden c;in büku
meti japonyaya hamle yap
m1ya mecbul' kahyor. 

Öl~ü üzerine son sistem 
s1hhi karan, mide, hamile, apan

disit, böbrek dütkünlügüne 

FENNi 
Korsalar 
V1\RiS 

Ve Flebit i~in lästik ~orap
lar, kasak baglar1, son moda 

Suben ve Tuvalet 

KORSALAR 
S. D. A1er 
~3 Odun pazar 

Kantarc1lar 

Yüce <lag y1k1hb parc;alanncak; kuvveth d1re 
k1rdacak, äkil adan1 hir ot gibi solub gidecek 

Rivayet ve kay1dlara ba
k1hrsa bu nazeryelerin tatbi· 
ki sayesinde memlekette cü· 
rüm ve cinayetin nam ve ni
fam kalmam11, halk memnun 
ve rahat olmu1, (Lo) hüküm· 
darhj'1da kom1usu olan hü
kümdarhklar üzerinde büyük 
bir nüfuz ve kudret kazan
m11hr. 

Fakat (Lo) hükümdara, ni· 
hayet Konfon~yosun mevki 
tatbike koydugu menkiyane, 
gayet tasfiyeci idare usulünü 
yakta. Hükümdarm dütmanla· 
randan bazalar1, onun ortada
ki yeni känundan hotlanma· 
d1gm1 tab'an da fena bir 
adam oldugunu biliyorlard1. 
Ona oyun oynamakta tive ve 
i1vede mahir bir ka~ güzel 
k1z gönderdiler. Hükümdar 
bunlara görünce kendisini 
zek ve i.~rete verdi; sarayan 
barem dairesini büyültü. Bu 
haie kar§l KonfonHOS itiraz
da bulundu isede hükümdar 
ona " eger bu itten ho§l:m· 
m1yorsa memutiyetten istifa
da serbest oldugu „ cevabm1 

Her fiatta sat1§ 
Y olculuk dolayisile acele 

müzayede ile saht önümüz· 
de' i pazar günü yani Birin
ci kanunun 22 ci günü sa· 
bahleyin alaf1ranga saat on 
bu~ukta Alsancak ~erafettin 
bey caddesinde 76 numarada 

maruf bir aileye aid lzmirde 
emsali bulunmayan gayet lüks 
ve nadide mobilyalar1 bilmü
zayede sablacaktar. 

Lüks yemek odas1 tnk1m1, 
lüks yatak odas1 tak1mlar1, 
lüks misafir odas1 tak1m1, 
lüks Alman piyano, kristal 

virin, kristal aynah jardini
era, hiks tuvaleti divan, lüks 
kadife ve ipekli koltuk ta• 

k1mlar1 kahflarile, 2 markiz, 
2 ~i~eklik masa, lüks sahi
binin sesi kutu gramofon, 

ceviz büyük saybor, dört 
köte otoQiatik yemek masas1 
lüks itrinli büfeler. 

3 kanath i~eri ve d1tar1 
oymah dolap, 2 maun kar
yola, büyük vifrinli tuvalet, 
2 tuvalet)i komodino, ceviz 
tuvaletli Javaman, ceviz §em
si~elik, kadife kanape, 2 
koltuk, ceviz lavaman tuva
leti, davar saab, sari kesme 
lki kitilik karyola, ceviz 
dört köfe masa, singer 
e) dikit makinas1, bir 
~ok sandalyalar, kristanl ay 
y1ld1z ayna, Amerikan kadife 

kanepe, korni1ler, Sivas U
§ak hahlar1, yollukler, dec
cadeler ve sair bir~ok lüks 
mobilyalar bilmüzayede sah· 
lacaktar. 

Sabf pe1indir. 
Büyük Kardi~ah lbrahim 

bey hananda 40 • numarada 
Emniyet müzayede salonu 
müdüriyeti. 

verdi. 
Bunun üzerine Konfon~yot 

memuriyetinden istifa etti· 
Ve on üi; sen.: memlekette 
seyahat suretinde dolatb· 0 
kendisini mütavir süretinde 
kabul edecek bir bükümdat 
arayordo. Diger taraftan hil
kümlarlarda hem Konfo~yo•, 
hem de onun esaslar1n1 •• 
usüllerini takdir ediliyorlars•" 
da bunlar1 tatbik ediJemiye" 
cek kadar s1k1 ve sert bulU" 
nuyordu. Nihayet Konfo~" 
yosun ilmitleri kmld1 ve h•: 
varilerden birine f U sözletl 
söyledi : 

(Yüce dag y1k1bb par~ala" 
nacak; kuvvetli direk karalaca~ 

gafil adam bir ot gibi solub 
gidecek!) 

Beni kendine muallim, mil„ 
1avir yapacak bir ak1lh bii" 
hümdar zuhur etrnedi. Ar 
tik beaim ölücek zamaniJIJ 
geldi.) 

Sonra yatagma yatll "" 
yebi gün hastahg1 müteakib 
öldü. 

KonfoHOS n ölümü bütilO „ 

<;in ülkE sini heyicana dü~Ü~" 
dü. Onun talimat ve i1aretl" 
ni ögrenmek i~in ahalide bit 
heves ve tahalük uyancb• 
Bu vazlar ve talimat mürit" 
leri tarafandan yaztlmat oldU" 
gundan 1imdiya kadar <;io" 
lilerin mukaddes kitaplarJO 
bir k1smm1 te1kil eylemek
tedir. Bu vazlar ve talirnat 
hürmetle okunur ve ekseriy• 
bir tak1m bablan da ezber
lenir, 

Konfo~yosun Allahan yab
detine inand1g1 'ebhelidit• 
Bir gün edmi1di ki: 

& - lnsanlara hizmet edeU 
mediginiz haide ruhlara nas 
hizmet eder siniz? 

Bu zat ruh bekas1 bak
kmda §U sözü söylemi,ti: 

- daha siz hayatt bilroei 
diginiz halde ölümü 11•

51 

bilirsiniz? 
( Arkas1 var ) 

Habe§ 
Ordusu 
Ayaklan1yor 111u ? 

Ö t ·Ji• istanbul ( zel) - ng• 
k•" avam kamarasmda müna , 

,alar arasm Libertallerden : 
z1 saylavlar mütecavize III 

kafat yüzünden Habe1 ord'
dusunu ihtilile haz1rland1~ 
ve bu suretle lngiltereid' 
Habe, muhabbetini kaybl" 
decegi~ ve bu lialin lngiltt' 
renin 1erefine bir leke d~ 
dek olacag1n1 söylemitlerdit• 

Unutn11yahm ki 
Zekät ve fitrelerhoi.a 

Tayyare kurumuna vere" 
cegiz. Bu kuruma verm•~ 
le onunla ortak olan J(r 
z1lay ye Yetimler kur~· 
Jarina da hizmet etJlllf 
olacagaz. 

Ahmet ve As1m büyült elbise f abrikas1 ESKI BIT PAZARI NUMARA 15-1 7 
TELEFON 2042 

K11bk elbise, palto ve pardesünüzü mutlaka Ahmed ve A11ma yaphr1n1z. Yerli mah her ~etid ~ulikiden ~ifte provah, temiz masraf, mükemmel 
diki1 12 llradaa 16 liraya kadar 11marlama elbise y•p1hr. LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 
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~~~~~~~~~~*~~~*~~*~~~~ Kar11yakada -BEE~EEE-~U • i!i TiA YY ARE: T \isPN " Elhamra ls13 Kiral1k ev 1 eu GuN 
~· Kar§tyaka kordonuoda ~ c;ok s~vilen, kahkahalar k1rah Poorges Milton'un 

• ldaresinde Milli Kütüphane sinemas1 lt 'benzin tulumbasmm kar~1sm- ~ son ve eo güzel filmi • 
HaJk1m1z1n en ~ok s~~digi, her filmde aJk11Jad1g1 ft' da 27 numarah 3 kath ev ~ 

„~ kirahktar. Elektirik, su ve ~ PARA KRALi MILTON JOAN KRA VFORI) - KLARK GABL~: ve 
ROBERT MONTGOMERY )+ havagau ile 1smmaktad1r. Franstzlarin n1esbur CO~l~1TE OBLiGADO 

'!. havahaz1 mevcuttur. Banyosu 1 
~
)t i~ini görmek ve pazarhk et- operetinden il;tibas edilen büyük ~arkth Zevkine, ne§esine, güzelligine doyum olm1yan büyük bir fi1mde tekrar bulu§tular 

mek istiyenlerin kar§ismdaki [t .-

Kiralrk Gönül benzin bayii ~ay Aliye mü- a K 0 M E D 1 
racaat etmeleri. 1-5 fl . · · d l d bü ük 
r,;~ --..--:: ;-;--~~,--=--=~l t!J Bu film; Pansm me§hur mo a saray ann a ve y 

Frans1zca sözlü büyük komedi 1„ Av d d. 1 r+J ~ barlarmda ~evrildiginden en son moda tuvaletler te1hir 

P t J ld • En son dünya + g1z 8 1 Y e [+J ~ edildigi gibi • Paris eglence hayabnm ve p~ris. k~bar 
Ayr1ca: aramun urna a. havadisleri • V "d .. l i m ileminin i~ yüzü de canh bir surette gösterdm1ftir 

Ve Berlin senfonik orkestras1 tarafmdan >+ •, e nll ClllZI )~Znla·· t E A y R 1 c A : 

MAVI• TUNA >+ + dan ye111ek v1111ek t ~ F 0 J{ S ( J) ·· h d"sle . ) W >+ + • "'. „ ? + ~ .... unva ava 1 n 

1 "'~~'~''~~ SAATLARI ~~ ~ : Hi~st:;:~;:~n~~eden ~ ~ M i k i { MikLai:;, ~~~:1y~ong ) • 

• Hergün: 15 - 17 - 19 - 21, 15. )+ + Kemeraltmda Barut hana + 1 1 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. )tt t sokag1 kö1esinde t~l : -( SEANS SAAtLARI )-
Pazar: 13 te ha§lar. U• 'L l QEHIR ti • Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. 

Ak1amlar1 sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tramvay vard1r. )+ t 1i lilJ tl ~ Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE 1eanslar1 8 
>+ + J k t k f +~ E Pazar 13 te iläve seanslar vardu. ri 

.l'mlP~· ... --~-~-~~~~~n~~~~~l&CJ#:~'JC~l&C~~~~ ~-0-~:~+::~~~~~ . ~tM ~~~~~~~~~~g:~~~~~A~~~lal~HamEEtl 

VE 

Esanslar1 
Üzcrinc koku yoktur 
~in1diye kadar da 
yap1lan1anu~ttr 

Bahar, Alhn damlas1, 

Yasemin, Muhabbet ~i~egi, 

Unutma beni, Senin i~in, 
FuJ, Dalya, Mamulya isim
lerile yap1hr. 

Benzcr isin1li taklit
lerini ahp bo~ para 
vcrn1cy1n1z. 

J 

• Depo: S. Ferit ~ifa eczanesi 

kabadav1, Yüksel ve Billur 
SIHHA~rIN l\1IHVERI 

S1hhat1n 1nihveri ne~'e<lir inan 
Ne~'esiz. hayata z1ndan<l1r cihan 
Ne~'eyi bulur, bugün her insan 
«Yüksel» den «Billur» dan «Kabaday1» dan 

ltte bunun i~indir ki hayahn esas1 olan s1hbata ebemmi
tt verenler ne1elenmek i~in yaln1z bu ü~ rak1y1 kullamrlar. 

liASAN BASRI FABRiKASI 
Sarraflar kar~1s1 No. 13 

•brikam1zda faaliyet ba,Iad1. Y erli ~ulakisi Halkapmar ku 
'tile dikit birlikte 1 provah 10 lira - Nezaket Halka 
~r 2 provah tak1m 1 4 lira - Hereke, Karamürsel, 
~ tihane ,~uma1lar1ndan kazmir 2 provah 21 lira, 3 provab 
4 liradir. 

"-Arzu eden köylü ve 1ehirli Bay ve Bayanlara son moda 
;'rine tayyor, manto, palto ve pardüsüler eo ebven ve 
'igün olarak dikilir, 

Taze Kars Sütlerimiz Geldi 
Muhterem mü~terilerimizin Kars sütlerine gösterdikleri 

ragbet ilzerine bu def a Kars Süt fabrikas1nm filitreden 
gecwnit halis ve gay!t nefis tereyaglar1 getirilmittir. 

Muhterem mü~terilerimizin sütlerden memnun olduklar1 
gibi yaglar1m1zdan da memnun kalacaklar1 §Üphesizdir. 

Tontan ve oerakende sat1~ yerleri hükun1et 
kar~1s1nda 

• • 

> 
~ 

~ .... ... 
(:') 
~ ..... 
tS .... 
= .... a 
0 ... 
fll 
DJ 
< r:a.. ... 

iki~e1melik 
Caddesinde 

CAN 
J{Ül~ÜPHANESINDE sevrm pastanesr 

En son model elektrik cep 

c:.ekerc1·1erde 12-14 No. larda tamba ve pilleri ve k1rtasiye
Y • • ye aid zengin ~e1idler, tu· 

C:.ekerc1• AC.I GALIP nJücsseselcridir hafiye e§yalar1, her nevi ve 
Y eo taz) ~iku'ata, 1eker ve 

lt~***~1ci:l:~****~~Jf 1ekerlemeler bulunur. 
tC tC Gazete mecua vecayni za-

D 0 K T 0 R ~ manda kiloluk kig1t dabi 
..,.. bulunur: 

A K 1 T tt Bayrm i~in son model teb-

, 

T 
E 

R 
z 

1 

M 
E z 
H E 

K 
1 

M 
E 
T 

KemeraJb 
H6kiimet 

Kart1a1nda • ema onay ~ rik kartlar1m11 geldi. 3 kuru1 

Bakteriyolog ve bula~1k, salg1n )t 2~~~~~:~~ 
tC hastahklar mütehass1~1 1 A BU HAFTA 

tCI Basmahane istasyonu kar11smdaki Dibek sokak ba1m- 1~A S R J S i N E M Ada 
da 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den Diinyanin Sekizinci harikasi sayilan 
akia~ 11aat 6:ya kadar bastalar101 kabul eder. BÜYÜK FiLM 

i( Müracaat eden hastalara yap1Jmas1 liz1mgelen sair ~ 
tC tahlilit V~ mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- 1·· ll Kr·ng- -vong 
t( lara yapdmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- ~ & j 

B 
sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 IJ 

IJ ßat:.tan ba•a Türkre sözlü harihalar harika11 
~~~~~~~~~~~Jl:ll=~~- ~ Ayr1c;: y y 

Bugün 1 HARRYV EeAua 

izmirde itk defa büyük 1 SYMONE SIMON . . . 
A 

.1 Temsil edilen ve bu senenin en büyük muvaffakiyetiai 
rap muharebesi ~ kazanan film 

~öl sava1larr 1 Siyah Gözle 

haberleri 
Komik, Jurnal ve saire ... Bunlarm hepsi bugün 

LALE SiNEMASINDA 
2 Fiatlarda 25 15 
[+] Zam yoktur. ve 

~~~~~ 
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osta ve t l -1f e g- ~„~ - -

• •osta~1~IJJUrlari _Cin ;;;--l.._a.__._-d.„ -~-=:i=---------m:3l:b::::O.;;;o;i:;;i;;a:· v;. .:.:'-""*'~~ *""". --= -
. aki bir ineiliz -1 Fransiz n ' on \re t 1 ,... • -- r1n 
tebat1 ayakland1 Gazeteleri~ 

r~ar1n1n . . e graf 11::e ..... 1s1· •• --... 
kL ~~r ~ ..... 

1 
•a "'nda b 1 ceza„ l. .... Uretf 
rtna- az1Hanan L. stanouJ (Ö 

~e .1„ uir ba•- / ... zeJ) _ L 
VJ ayefe acan 1g1 c· 0nd1 

geJ„ !"ettebati .~n sulannde oq 
~Jj for,.,..q•·- l?~iliz den~: ~u~esedlesinde1 

·adan bildirildigine göre deniz Pro je Hakkinda 
lunan "Terna) harb gemisi mü- „ N . 

.a.q ~101 Yoluna ko ~an aot if 
l dolay1 ayaklanmi§br. <;indaki ed1yerlar? 

de i'!Jn traf- hrinirttr. YIDur (T o111, 
e müdahale etmi§, g1da mesele- Paris (Radyo) - "Maten„ 

: ·-~~~~ c (;ö riint 
t) mn kumandanm1 i§ten el ~ek- gazetesi: Onsekiz saatta ha

· ·„ . ena111n 
ci defa o/a„ P. tl - - ---_ 

<lllJba. a a.1111ya 
'e rilcan d '- n „. 

mülJe . 
ah iizümle.-•• 

ambalajlari 
5nünde Bur· 
:ebinde a~d-

„ f • e.r1n, ge· 

Aians fl OgtOl 
.,,b do:;as1n Yazd1 

•,~, b~r Rober f 
Jr eollJb 

men:t„ ·erden k ay 
patlaL "'a~· - ~1~1_ aldJJ 
dü „ „ek ) ~ a..c e..1A, 

'

une-. ~-'-~ ':hr 

~d1j1 ma1. her. ·· 
,eu. ..,-:-- . 

~ü~tü„„ .. ,\ Pla 
ir. '-'u \Gt'.~er~ „ ~ ;ye 
i~inc.\e ... J~ „li. 
meyva ve qe a. ') x~ 
\ k ih- ·l 'Öz~ 

o ara „ \stanb\1• ' b., 
lacag1 soY'" . . p\astras _!t 

re1s1 e\~ 

.. 

l ' 

mez'kaza 
\ „ •• 

bomba bir Ame-
1u11un can1n1 ald1 
gma göre Amerikan K1zilha~ma 
lofman f talyan tayyarelerinin abp da 
t bir hahra olmak üzere saklamag1 
rm1, ve bomba yerden kalkar kalk-
ek doktoru feci bir surette öldür-

stras Yunanistana 
!Ceiini söyledi · 
Paristeki Yunan generali ve ihtiläller 

.nan gezerecisine beyanata hulunarak 
gi hakkmda henüz söz söyliyemiyecigini 
~cbuliyet kar§ismda Yunamstana döne-y, t111anis{a~i~ \ f 

ve kendism1n. ~ • 
, gv 'ini b1\dtrDll ) 

1tir. 
~ lil 

P,:Q 
h111ill [•l 

ingiltere 
Almanya)1a 

\ ·•vece ~ 
lb·. ~ ~ t1 

• 
en haberlere 
Tayyare ve~-

hakkina b1r 
verilmi~tir. 

„„ ..-:;a 

ß~be~17\ 
39 tup d. 

geldi . yu„zde iki sp1 . 
T ergi aiclat1 

' zat maa,lärile 
niyelerden ab· 
iretle y1\da 10 
,\anacagt umul· 

irpark 
parkm yap1sma 
örtmle ba!ilana· 

ekimi törenide 
„ ·• yap1laguuu 

1 J -~\iu\ (Öza\) - 1 
St~.. ••"' t •• II s• 

bildiri\digtn_e ~ 
da~d Hahei ordusu 
rp;C an k 'l 39 

17 uc;.a l e 
~:';, vapurlardan endb 

. 1 tayyarele1 
tir. lta yan d n na 

übimmatm kara a kl 
m . d ediyor. Buna \ 
tarassu bazirlaniY' 
bombardnnanal bombar 

B tayyare er 
u . 0. '{oplar \ 

man tayyares1„1r. mahsustu 
k avlamaga .1„„ u~a istetn s1 an 

m hasta
~vsimidir 

Hepsi de son s ar a par~~ 
\ard1r. U~ak\ar p ~ d dü
geletni!itir. Bunlar kar a 

zelecektir. ~ m 

u~ak 
aha 

Roma· 
)re Av
na ge
büyük 
·ilmi~-

i bu 
klini 
~yab 

)f. 

d1-
da 
r. 

Param1 verecek 
istanbul (Özel) - L~ndra 

~evenlerinde Londra banka
lar1mn Almanyaya ilk mad
deler bedeli olaran büyük 
bir ikrazatta bulunmalar1 i~in 
Almanya ile konufmaktad1r
lar. Bundan mada Almanya 
bankalar1 harici olarak Lon
dra hükümeti ile bir istikraz 
hakkmda konu§makta oldu
gunu temin ediliyor. 

Halkm Sesi : 1936 da ne 
olacak ba§bg1 altmda me~hur 
müneccim ba~1 Jorjun ter
cüme ettigimiz Almanya hak
k1 ;:: da ki siyasal ve finansal 
ke,ifleri ~1kayor demektir. 

~ ~ ~ ~ 
prak 

~ ~ ~ ~ 
~ . ~ \ rihinden bir !!. 

zirlanan sulh projesi dokuz 
dakikada gömülmü§tür. Di-
vor. 

"Peti Pariziyen„ gazetesi 
de: Ceneve bütün köprüleri 
y1kmakla kalmad1; ayni za
manda bu köprüler ate~ 
verd1. Diye söyliyor. 

Kamutayda 
Verilen 
Kararlar 
Ankara 20 ( A.A -
Evkaf memurlarmm tevhid 

ve tadili hakkmda ki kanu-
na ili~ik cetvelin degi~tiril-
mesme, 

§ Tayyare resmig kanunu· 
na bir f1kra eklenmesine, 

§ Pazar kizasmdan Ma
min ogullarmdan Mehmed 
oglu Hasan ve Tarsuslu Nuh 
oglu Süleymamn ölüm ceza
lar1na ~arp1lmala11na, 

§ Bina vergisi kanununa 
dair bir taktir kabulü üerine 
bir maddenin incelenmesine, 
diger maddelerinin görülmek 
mek üzere birakilmas1na, 

§ Sovyet cumhuriyetleri 
idtihadile akdedilen on sene· 
lik dostluk muahedesile Yu
goslavya ile yapilan iadeyi 
mücrimin kanununun kabu
lüne karar verilmi§tir. 

miktar 1919 istihsaJinden 83 
misli fazlad1r. Amele adedi 
110,000 i as.JU~br. 

Ziraatin yüzde 80 i Kolk
hoz ve Sütkhoz halinde top· 
Janm1,, ekilen arazi 62,000 
hektar artmak suretile 154 

in ilbaybk claire 
ne bir buyruk 

, ßütün nakliye va
mekteplerin, otel 
m sinema, tiyatro 

- Carltk Avhayvanlari genel say1s1 
yüzde 17 ~ogalmi§hr. Evel-

' 

6 -~..-. ... en1·1er nas1I E · 1 A b 

Ermen1stan a Rusya 
bin hektara ~1km1~hr. Son 
11 y1l i~inde• meyve bah~e
leri sahas1 8000 he,dar art
mt§hr. Tütün ve ipekcilik de 
i1 ki§af etmektedir. 

- - ,. ce imamstan a zar aycan 
• oc .... da Erl' arasmdaki dü§manhk yerine 

Za111an1n • ilirdi ? dost münasebet kaim olmU§• 

iDlhS ettir. 1i Ermenistan nüfuzunun tur. 
t enis~ \ Yai 'e 63 ü mahvolmu§tu. <;ar- zamanmda yüzde 90 1 

Bugün gazeteler .t::adina yü~O an dolay1 1822 y1hnda okuma yazma bilmiyen Er-
tan1n Sovyetler 1 ld" u·· Bund. istan nüfusu yalmz meniler arasmda §imdi ilk 

5 . · y1 on -
girmesinin 1 inci az- Ermen. ) dan ibaret kalm1§br. okuma yazma kurslanm ge~ 
mü dolay1sile ma~.ale~_er :s1ra 1 710!00l lD be~ y1l i~inde bu miyen yok gibidir. 

maktad1rlar. 14 uncu \ Son ~ t.mJ§ ve §imi bir mil- ilk ve orta okullarm say1s1 
l r.„me- k S 'I 

kadar müstahil 0 an i;.. nüfus ar. )0 e ~1 mi§br. ivi 1147 dir. Bunlarda 213,500 

t • v~ gazino gibi 
cam1a.-in1n kuik 

, kap1 ve pen~~r~-
:lh tutulmas1 1~m 

lmi§tir. 

: r ~ocukla„ 
1rasis kitap 
, mekteplerdeki fakir 

21 B1rinci Kinun 

Mühim Radyo ve Telgraflar 
' 001-~--------~--------------------

H ab e§l e- Tigredeki ftalyan ordusunun iki tarafmdan ~e· 
virme hareketi yapmaga ~ah§iyorlnr. Bu sarma haraketi bir 
taraftan Ras Sayum diger taraftan da Sas Kassa kuvuet· 
leri yapmaktadirlar. lHücum devam ediyor . 

§ ltalyanlarm sag kolu Habe~ kuvvctini fazla görerek 
merkeze ~skiliyorlar. 

§ Royte.r Ajans1 Habe§ k1talar10m MakaJlenin ön mahal
lelerine girdigini bildiriyor. 

§ Cenevre ~evenlerinde Habe~ bar1~ plämna "ölü pro je„ 
unvam verilerek läf arasmda o suretle zikredilmektedir • 

§ Habe§ler iki büyük tank1 sakatlam11lar ve i~indeki 
italyan zabitlerini öldürmü§lerdir. 

§ ingiziz ba§bakaD1 Avam kamarasmda ki diyevinde : Biz 
harb tehlikesinden korkumuzdan ~ekinmiyoruz, Habe,ista
nm istiklälini kaybetmesinden endi§e ediyoruz. Dedi netice
sinde itimad reyi kazand1. 

§ Baldvin kabinesini istifadan kurtaran i§~i patisidir. 
§ Morning Post gazetesi, kabahah D11 bakan bay Hoar· 

de buluyor. ingiliz donanmasmm kuvvetten dü§mesi hase
bile denizlere häkim olam1yacagm1 anhyarak ric'at yüzU tu· 
tan arkada§larmm siyasasma kurban gittigini yaz1yor. 

~~~~~~mm 

M1s1r ihtilali 
genifliyor 
(Ba§taraf1 1 incide) 

yid edilmediginden M1s1r hü
kii:meti iki ate§ arasmda kal
m1§hr. ingiliz komiseri yal
mz meseleyi M1s1rlalarm ho
§Una gidecek bir ,ekilde haJ
ledecegini söyliyor. Fakat 
esas kanun ilän edilecP.k 
demiyor. 

istanbul ( Özel ) - M1sir 
ihtiläJi Londra ~evenJerini de 
tesirden uzak tutm1yor. in
giliz hükumeti badisab ad1m 
ad1m takib ediyor. KraJ Fu
adm 1923 esas kanununu ilän 
i~in imza ettigi iradenin tat
bik edilmemesi lngiJiz müs
temlekät bakanhg1 ile uzun 
~ekitmeler u~·andnmi§br. En
di§eler arhyor. Silähb bir 
ihtilälin ba§ göstermesinden 
korkuluyor. Zira M1s1r ahvali 
fena yollara gidiyor. 

~ ~ ~ 

italyanlar1n 76 
No. lu tebligi 

Roma 20 (Radyo) - Ma
re~al Badoglio, 77 numarah 
resmig tebliginde diyor ki: 

Dün Abi-Adi cephesit]<le 
ve Tabyen havalisinde, dfü}
mamn müteaddid k0Uarm1 
püskürterek rüc'ata m~cbur 
ett\k. Ziyiahm1z bir zabit 
vekili ile bir yerli neferden 
ibarettir. Has italyan asker
lerinden 15 yaraladm1§ :var
chr. Dü§mantn zayiab ~ok 
fazlad1r. 

Tayyarelerimiz, Takaza 
nehri havalisinee ve May 
Tiket yerinde Habe1lerin bit 
grubunu bomb_ rd1man et-
mi§tir. 

Goramay ayaletinde kabi· 
leler bir toplanb yapm11lar 
ve italyaya sadakat temini 
vermi1lerdir. Bu kabilelerio 
askerleri Somali k1tabna da· 
g1blm1§tir. 

~ ~ 

lmdad dileyen 
--------- ••00„--------------

Bir vapurun ~1kard1g1 ~1gl1k ile 
karaya oturdugu anla§1ld1 

Diin ak§am yar1 geceden f oldugu ve vapurun Yenika-
evvel 1zmir körfezi i~inde leyi ge~erek <;akalburunu 
hir vapur taraf1ndan imdad önünde iki kula~ suda kara-
düdügü ~ahnd1. Gecenin 1s- ya oturdugu anla,dmt~br. 
s1z karanhg1 i~indeki bu ac1 Vapur henüz yüzdürüleme 
feryad ortahg1 heyecana ge- mi§tir. 

tirdi. Derhat deniz zabita~), HAEKlN SESI - lnebolu 
deniz liman te§kiäti imdada da böyle bir hareketle kara-
ko§tu. ya otursayd1 pek ~ok feli-

Vapurun Y tinan band1rah ketlerin önüne ge~mez midi 
309 tonluk bir tüccar vapuru acaba ? l •. ..„ •• „ ....... „ •••••••••••••...••.••••..••.••• „ ••.• 

IZMIR MÜFTÜLÜÖÜ 
--+-••· „ --

13l)Ll Senei hicriycsinin 

Sadakai F1t1r Cetveli 
1 a kitab dag1tmak 
1 ret büt~esine kon-
1 l taksisatla 2080 

·u· devlet \ ... 1485\. mamen mafolan nistan o zaman ~ . . . yo-.• ~ocuk okumaktadll'. 47 Tek- ALA 
d taksim edilmi1b. savasta ta ayaklandumak nik mekteble amele F akül- 1354 1 ORTA 

Kuru~ 
3 üncü nevi 1 

Kuru~ 
1 ikinci s1mf okuma 
an 850 ve ü~üocü 
ma kitaplar1ndan 400 

1 m almmt§hr. Bu ki
ültür direktörlügün-

1 telif okullara dag1b· 
__ 'flfil __ _ 

znedar1n 
tili nerede 
oul (Özel) - Posta
znedar1 Hüseyin Hüs
kulag1 arkasma taban

;. arak öldürülen kati~ 
lienüz tutulmad1. 

~ oldugu ögrenildi. 
~ arkada11 hapsedildi. 

arasm a 6 .~ • i bl d f 1 Kuru..: 
Son Zam4lnlarda <;ar ~usyll• ~ndustp~ ru e en az a tesinde de 10,228 talebe tah- • --- ---- --~-y--

k 1 lvar Cnkiläba kadar 
smin riyaseti ise I<af asya- \ i~iti - .Jl\' .~ ·; !!, ~nda yalmz sil görmekledir. ~imdi hepsi 
da Ermelilerle IAzerbay~an sarfedilrni§br, / hir konyak son devrede ~ah§ml§ 7 yük-
Türklerini daima birbirlerin~ · !?iiiün Ermeni$ • fabrikasi sek mekteb vardu ve bun-
d„ ürerek bundan lstifade \ iki J?akir madens,. "' büyük larda 7200 talebe okumakta-
e:!ek ve katiamlar tertip \ fabt·ik~st, l~de! f ~~·i 'e. 'aelik du. Bunlardan son on y1l i~in-

'k' l O ld " ' 1J3 ~ ~ • • r 00 k k h ettirerek her } J u USUß rr • Q ugu " • ~ . ) 1· LfQ de 40 yü se ta silli gen~ 
k 

1 

„__ .f,l\h {st. k 
galmasma man• olma ti. mensucat tatrra..-. ~' m1~br. 

ßilhassa 1905 da bu mü- mamuläb 14 mHyott. m~. Ermenistanda evvelce be§ 

d 1 l k b .. „k bir vus' \ bez ve 2200 ton iphk) •1r7- \ - ·zete vard1r ki bunlarm ge-
ca e e er pe uyu k' komb1nas1, · 10 000 d' c;;:· d' 

ld B d bT sava§larda ka~ imya ~ tiraJI ' J. 'iam 1 
at a R1. u a.l~h1 ye cepha- milyon kutu kopserve- kverden n~l , •uajh 67 gazete ~1k-
<;ar usyas1 s1 a f b 'ka~u o.n a ar AO ll . 

k t'le her iki konserve a n „ ' . „ 200 000 ·-t m1 ara§hrma 
ne verme su~ek 1 d' d bak1r in~deni ve s~ir': m~- ' k' t d „ . büyük tiyatro 
tarah da te§Vl e 1yor U. • • 1 t ekte.'11r. Bu· ' ma a 1r. · V 

1917 - 1920 Sivil sava~lannda essesele~ikt§lie m sayisi 187 enstitüsü, 1~ · vatuar ~a-
. r· fabr1 a arm b' k \:ons ;\ 

da yalmz iki bu~uk yal i~m- \ ~n lann senevi m~u- ve " a~ · J 11 • 

de ( 480,000) Ermeni ya öl- d!r. s;; .1 on rubladi. Bu , h~~ktad1r. 
dürülmü§, ya a~hktan ölmü§tü. Jab 1 mi y 

BUGDAY 16 14 

Un 26 19 

Arpa 21 18 

<;ekir. uzüzm 100 78 52 

Razaki üzüm 78 65 39 

Siyah üzüm 25 26 
„ 

Bayram Namaz1 
CUMA S. D. 

v. 8 10 


