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Laval - Hoar görü1mesi 
lngiliz d1§ bakan1 · Cumartesi 2ünü Pariste bu

lunacak - Bel~ika kral1 Londraya eitti 
Paris (Radyo) - Londra- Londra ( Radyo ) - D11 : D11 bakanm seyahat esna-

dan ahnan 1haberlere göre, bakan Sir Samuel Hoar'm smda Lord Eden d11 baka-
01§ bakon Sir Samoel Hoer hafta sonunda yapacag1 se- mm vekälet edecektir. 
bafta sonunda Parise geie- yebat hakkmda bir resmig Paris (Radyo) - Brüksel-
rek Frans1z Ba§bakam bay bir teblig ne,rediJmistir. den ahnan bir habere göre, 
Laval iJe görütecektir. Bu tebJigde ezcümle di- Bel~ika krah ikinci Leopold 

. _ ani olarak Londraya hart• 
S1yasal ~evenlerde bu go- yor ki:I k t t · t' B 1 'k k 1 

„ k b" -k b' b " B' dd d 1 k e e mit 11. e ~· a ra 1-ru.§meye ~e uyu. 1r e em 1r mü et in enme nm bu seyahab arsiulusal 
m1yet ver1lmektedir. i~in hafta sonunda lsvi~reye siyasa hakkmda lngiliz dip-

Bilbassa aym 12 smde top- bareket edecek olan d11 ba- lomatlarile görüfmek 'iizere 
lanarak ltalyan petrol ibra- kam Sir Samuel cumartesi oldugu söyleniyor. Kral Le-
cma ambargo konulmks1 i~in günü Pariste bulunarak Fran- opoldun ltalya krah ikinci 
karar verecek olan J 8 ler s1z d11 bakam bay Laval ile E"Danuel'in damad1 oldugu-
komitesinin toplanhsandan görütecektir. nu da unutmamak läzamdir. 
evvel yap1Jaeak bir~ok g<S- E 12 B S B Cl Cl E 
rü1melerle, ltalya ile Habe- M •b •i l • 

8AY AVNl DOCAN iistan ar~~mdaks ~~rb1 dur- QSl U l er iyor 
.Bir ~ok i1leri ba1armak durmak 1~m her 1k1 tarafm 

Ankaraya giden parti 
lcana ve Yorgat saylava da kabul edecegi bir proje 

) Avni Dogan geldi Ge- buJunacag1 ümid ediliyor. 
• · bir ~ok önemli haber- Bu görütmeler eger müs-
'1'u1nda sporculuk i~in bet bir netice vermezse pek 
• lirahk bir kredi dabi vahim hädiselerin mubakkak 

0

Q ettinigi müjdelemittir. oldugu söylenmektedir. ........ „„ ........ „ „„ •• „ •••••••• „ •••••••••• 

Yunanistan' da 

.... _ 

Habe1liler daglarda Italyan 
askeri avl1yorlar 

Adis-Ababa 2 ( A.A ) - : metre ilerlemektedirler. 
Ogaden cephesinden geien HABESLER DACLARDA 
devamb ve iyi haberlere gö- IT AL Y AN A VLIYOR 
re Ras Nasibu ve Vehib pa- Istanbul (Özel) - Ras Des-

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

1a Gorabay istikam'!tinde ile- te ak10c1lar1ndan 20,000 ki
ri bareketlerine sür'atle de- tilik bir ba11bozuk kolu Si-

nel bag11lamadan 587 mah-
~1kb ve 400 ka~ak ~aiJnld1 

~ti11a - Kral Kondilis 1 Mahkiim ve ka~aklarm 
fltuetinin imzalamad1g. ge-1 z~pl~lunan ~alla~anm da ~en
l>ag11lama buyuruklarm1 dderane verdmes1 bu bag11-

nistamn yeni kurdugu 

, kRAL YORGI 
tia kabinesi imza etti. 

klar resmig gazete-
~km11br. Venezilos ve 
l Pl~sbras dahi bu af
. dirler. Mahkiim olub

$8 aneden ~1kanlar1n sa-
1 dir. 
klar1n say1s1 da dört 

11
_ fazlad11. Bu ka~an
~ bu aftan istif ade 
:'.ier ve Yunanistana 

klerdir. 

PLÄSlRAS 
'_lama buyuruglannda vard1r. 

"Katimerini„ gazetesi yaz-
d1g1 bir makalede Krahn si
yasal su~lular1 affetmek i~in 
~österdigi 1afkat ona bütün 
Yunanhlann minnet ve mu-
habbetini kazand11m11br. 

" am etmektedirler. Ras Na- mal tarafana giden bir ltal-
sib k1t'alan gönde 30 kilo- - Sonu 4 üncüde -
LB4• a • 

Maten gazetesi ________ „„ _____ _ 
Ingiliz ba1bakan1 .ßay Baldvi

ne a~1k mektubu 
Pariste i;1kan Maten ga- 1 Bay ba~bakan, 

zetesinin lngiliz batba!iam„ lngilterenin eo kuvvetli 
na yazd1gi ve si} asal ~ev- adam1sm1z. 

BASBAKANBALDV1N
renlerde-~öülba~ tesiri 
yapacag1 muhakkak olan 

Milyonlarca insanlar1n 
hayah ellerinizin aras1nda 
bul1!nmaktad1r. Bay ba1ba
kan, hatarlaym1z ki, eger 
büyük memleketiniz tehli
kt>yi 1914 Temmuzunda 
anlam11 olsayd1 büyük har
bm önüne ge~mek mümkün 
olabilirdi. 

"Elinizin hak ve (akb se
lim) kuvvetlerinden batka 
kudretlerle mücehhez oldu
gu„ söyleniyorl 

Bay batbakan, büyük 
bir ba11f gösterisi yaparak, 
dünyayi ayd1nlabn1z. 
-Sonu 4 üncü sabifede -

a~1k mektubunu aynen 
terceme ve naklediyoruz: 

'I 5 7 ·-·!·: ~.Al'a%1'CP'•------------

TEL: 3503 ( 100 PARA ) 

ilerliyor 
• 

----------------0000----------------
Genel af ilin edildi - 1250 

ki1i kurtuldu 
~----'-r. 1 Belgrad (Özel) - Kabine-

nin karan ve bqbakanbj'ID 
teklifi üzerine uluaal bayram 
münasebetile siyasal ve aiya
sa ile ilgili kabahatblann 
bag11lanma11 buyuragu kral 
vekili taraf andan imza edil
mif tir. Bu bag1pamadan an 
alanlann 1ay111 1.so dir. Ba 

PRENS POL 
1250 kiti aras1nda gazete
ciler, matbaalar, ormancdar 
da vard11. Katiller, casua1ar, 
rü1vet~iler, maliyede 1uii1ti
görülenler, hirs1zlar, sahte-
kirlar istifade edemiyecek-

Yugoslavya Krab Kii~ük Piyer lerdir. .... „„„„............ „„ ...................... „„ 
Hamburg 
Piyasalar1nda 
Üzüm 
Fiatlan yükseln1i~tir 

Türkofisin Berlin tubesin
den 1ehrimiz 1ubesine geien 
bir babere göre aon gGnler 
i~inde üzüm fiyatlannda kilo 
batma orta besakla iki ku
ru1 kadar bir yükselit gö
rülmüt ve bu fiyatla mßhim 
iiJler yapilm11hr: 

60 numaral1 
italyan 
Tebligi 

Oanyertatambiyen m1nta
kas1ndaki tathirat ameliyesi
ne bugün de devam edildi. 
Askerle1 imiz, Alemale civa
rmda dü1man askerlerile bir 
~arpifmada bulunmu§ ve 15 
ölü barakan Habe1ler, ricate 
mecbur kalmithr. Zayiabm1z 
biri zabit olmak üzere alb 
ölüden ibarettir. 

Japonyan1n 
Türkiye 
Büyük el~isi 

S.E. IYEMASA TOKUGAVA 
japonyan1n Türkiye bllylk 

el~isi S. E. lyemasa Toku-
gava dedi ki: 

· "<;inde aynlma hareketleri 

~„„„„„„„„„„„„ ...... „„ ... „ ... „„ ......... „ ...... „ ... „ ............ „„„„„„„„„ 
ESKI BIT PAZARI NUMARA 15-17 

mahallidir. Tokyo ile Nu
kin arasmdaki konu1malarm 

TELEFON 2042 met ve As1m büyük elbise fabrikas1 
lc elbise, paJto ve pardesünüzü mutlaka Ahmed ve A11ma yapbr1niz. Y erli mal1 her ~etid ~ulikiden Pfte 

tam bir anla1maja varaca
fam amayorm. 

provah, temiz maaraf, mlkemm 



SahUe 2 

Musolini kimdir? 
---~~~~~~~~~-oo~~~~~~~~~~-

iKiN Ci KISIM 
Mussolini italyay1 

i~ine ald1ktan 
avucunun 
sonra ••• 

-6-

Bütün dünyaya meydan okuyan Mussolininin 
Güv~ndigi yeni kuvvetlerden «Fa~izin1» nedir? 

1914 Temmuzunda ( Kah- baz1 an1tlara nak,edilen sa-
rolsun harb ! ) Diye makale brlar hep bu, büyüyk hülyay1 
yazan ve diger bir yaz1s1nda ihya etmek lüzumunu habr· 
da nmumi harb1 hazarhyan latan i§aretlele doludur. 
devlet adamJar101 teJ'io eden Hattä bu meseJeye dair 
Mussolininin daha sonralari Atinada ~1kan (Proiya) gaze 
italya gibi bu harba süruk- tesinin Roma aytarmdan al-
lemek i~in yapbg1 hareket d1g1 bir mektube göre bu 
ve ihtiläUeri bu tarifenin bi- remiz ve i§aretler ara~mda 
rinci k1sm1nda okuyan kari- ingiltereyi de ko1kuland1ra-
Ierimiz, hi~ §Üphe yoktur ki cak imalar vardir. 
ftalyan ba§ bakan101n bu bir- i~te (Fa11izm) in nas1l ku-
birine z1d iki fikirden hangi- rulduiunu anlatmaga giri§-
sinin samimi taraftar1 oldu- meden evvel bütün italyan 
gunu anlamakta biraz gü~- ve dünya gazetelrinde ne,-
lük ~ekeceklerdir. redilen ve fa§istligin onuncu 

Esasen bu ~atalh meseleyi yddönümü~ münasebetile ka-
italyan diktatörüne soranlar Jeme ahnan on maddelik 
~ok olacakhr ki bu vadi de me~hur beyannameyi:a1aitya 
kendisi de bazl yazilar yaz- ge~irmege muvaf1k bulduk: 
maga, diyevlerde bulunmak Fa~izin1in on akidesi 
mecburiyetini hissetmi§tir. 1 - Bil ki bir Fa~ist ebe-

Genel sava§tn bir ~ok so- di bir sulha inanmaz. 
ravlar1m (mes'uliyetlerini) 2 · - Mahbusiyet günlerine 
~1rasile Avusturya, Almanya, daima istihkak kesbedilir. 
lngiliz ve Frans1z ba~bakan- 3 - Vatan bir teneke 
lanna ve bu devletlerin güt- benzininede be~iligini yap-
tükleri siyasaya yükledikten m"bdir. 
sonra kendisini sözde bu 4 - Sen bir fa§ist arka-
kanl( faciamn günab ve da~m, senin bir karda§tnd1r. 
mes'uliyetinden kurtarmak <;ünkü evvela senin gibi ya-
i~in ~u sözleri ortaya atiyor: §ar, sonra senin gibi dü~ünür 

"Kafamda hazirladigim S - Sana tüfek, palaska 
büyük ihtiläli yapabilmek ve saire bozulub harab edil-
i~in italyamn harba girmesi mek i~in degil, harb etmek 

• "d"111 üzere muhafaza edilmek i~in zaruri 1 1 .. „ 
teslim ve emniyet edilmi~tir. 

Milyonlarca kurban veren 6 - Hi~ bir zaman "bun· 
korkun~ faciadan sonrada lann parasm1 hükümet veri· 
mateme ugriyan aileleri avut- yor „ deme ~ünkü hepsinin 
mak i~in bir zamanlar barb paraslm ödiyen sensin! 
aleyhinde atib tutan Musso- 7 - Hükflmet, senin iste · 
lini iktidar mevkiini tam ma- digin bir kuvvettir ki, onun 
nas1 ile ele ge~irdiktan son- namana, sen arkana ünifor-
ra, ltalyay1 büyütme, geni~- mayi geymektesin. 
letmek ve dünyanm her kö- 8 - lnzibat ordunun gü-
~esine dagdm1~ ltalyanlarla ne~idir, onsuz ne asker var· 
s1k1 bir temasa ge~erek or- dtr, nede zafer. 
dular101 dünyanm dört buca- 9 - lnz1bats1z bir orduya 
gma saldiran eski Roma im- ancak karga§abk ve buzgun 
paratorlugunu yeniden can- luk muktedirdir. 
land1rmak hülyas1na dü§tü. 10 - Mussolini herzaman 
Esasen bügün Romanin en hakbd1r. 
göze ~rpan yerlerine dikilen 

~ ~ ·~ ~ 

ihtilalden 
Dolay1 
Graf Zepelin 

inctnedi 
yere 

Sofya - Riyode Jannari
den telgraf: 

Graf Zepelin kabili sevk 
balonu Bemanburg da yere 
inemedi. Zira komünistler 
buna mani oldu. El'an inmtk 
i~in ugra§iyor. 

Natal da durum fenad1r. 
§ehir tamamen ihtilälcilerin 
elindedir. Muhaberat mer
kezle gesilmi§tir. ihtiläcilerin 
eline dü§mü~ olan hükumetin 
durumundan haber yoktur. 
itilälciler tayyare iskadronu· 
nada el. koyduklar1 zannedi
liyor. Riyode Jannarideki 
karka§ahklar bastmlmi§br. . 

( Arkas1 var ) 

E E ~ 

1 Brezilya 
isyanlar1 
Alevleniyor! 

Sofya ( Özel ) - Riyo de 
Janeyrodan telgraf: 23 lkinci 
te~rinde Natal, Bernamurg 
ve ma~eyoda ba§hyan ihti
lälin diger kasabalara da 
ge~tigi, ihtilälcilerin maksad1 
hükiimetin elioden ordunun 
bir k1sm101 koparmak oldu
gu, bunlarm Natal ve Ber
nanburgdaki askerin bir k1s
mm1 kendilerine uydurmaga 
muv&ffak olarak resmi dai
relerin baz1larmt zaptetmi§
lerdir. 

Federat top~ular baz1 yer
leri bombard1mana mecbur 
0Jmu§lard1r. 

( Hallun Sul ) 

''Dilinger beni b1rakt1, ben 
de intikam ald1m" 
-----------~--... ~---------

Pa rise gelen l numarah halk dü~n1an1n1n 
metresi Anna Sag böyle diyor 

Amerikada 1 numarah halk i§ kalmam1f h, bu para ile 
dü1man1 Dilinger uzun ta- kü~ük bir ~iflik sahn almag1 
kiplerden sonra bir sinema- ve i§ten ~ekilmegi dü§ünü-
dan ~1karken polisler tara- yordu. 
fmdan öldürülmüttü. Hay- Fakat o, Bu kadar zah-
dudu ele veren eski metresi metlerle ve fedakärbklarla 
Anna Sagd1r. Anna Sag ge- ha!lrlad1gun bu mesud ve 
~en hafta Avrupaya gelmit müreffeb hayab ba~ka bir 
ve kendisile görü,en bir kad1nla ya,amak istiyordu. 
Frans1% gazetecisine eski Ba§ka bir kadm seviyordu. 
dostunu nasd ele verdigini beni terk ediyordu. 
§U suretle anlatmi§hr : ~ikäyetlerim, tehdidlerim 

- Dillingeri ~ok seviyor- para etmedi. 0 zaman inti-
dum. Onun i~in ele verdim... kam almaga karar verdim. 
Kendisile t&D1fhg1am zamn Polisle temasa girdim. Polise 
~ok güzel terbiyeli bir gen~- Dillingirin sineya gidecegini 
ti. Bir hirs1zhk meselesinden bizi uzaktan ta01malar1 i~in 
dolay1 kendisini mahkum et- k1rm1z1 rop giyecegimi haber 
tiler. 0 zaman polisin du,- verdim. 
man1 oldu. Dillinger sinemaya geldi 

gülerek yamma oturdu. Onun 
- 0 da sizi seviyor muy-

du? bu gülümsemesine ädeta ku-

- Sevmek te söz mü ? 
Boston hapishanesinden onu 
ka~lfd1g1m günü hahrbyorum. 
Dilinger uzun bir sabir ve 
sebat ile tahtadan kü~ük bir 
tabanca yapmaga muvaffak 
olmu§tu. Bir gün teneffüs 
esnasmda, bu tahta oyunca
g. gardiyaolardan birinin üze
rine ~evirdi. Gardiyan bunu 
hakiki bir tabanca sanarak 
ellerini yukanya kald1rd1. 0 
da bu firsattan istifade ede
rek d1~ar1ya ftrlad1. 

Ben onu di§anda otomolin 
i~inde titreyerek bekliyor
dum. 

Kadm bunu söylerken ag
lamaga ba~lami§h. 

Kendisine sordum : 
- 0 halde onu nas1I ele 

verdiniz? 
- <;ok sevdigim ve k1s

kand1g1m i~in ele verdim. 0 
bana ba~ka kadmlarla iha
net etti, ben de onu ele ver
dim. 

Dillinger külliyetli bir pa
ra yapm1§b. Arhk yakacak 

a s r•1 r•l 
B :.izlardan 
Kurtulan 
2 Cucuk 

Belgrad (Özel) Mosko-
dan bildirilor: Tayyarelerin 
buzlar üstünde bulub Astra
gan §ehrine getirdikleri ~o
~okla henüz söyletileme~i~
tir. Bu zavalh yavrular bü
yük hümma i~inde yabyorlar, 
ak1llar1 ba§mda degild1r. Bun 
lardan biraz haber almak 
i~in büyük bir merak besle
niyor. 

Buzlar üstünde kara ara
mak i~in ~1kan 54 ki§iden 
henüz bir haber yoktuor. Bu 
~ocuklardar. bunlara dair bir 
haber ahnacag1 umuluyor. 

italyanlar1n 
U~akpurag1 

Belgrad (Özel) - Adis -
Ababadan telgraf:. Haber 
almd1gma göre, ltalyanlar 
<;er~er dagmm eteginde bir 
n~ak durag1 kurmu§lard1r. 

Buraya u~aklarla bir ~ok 
mühimmat y1gm1§lard1r. Bu
rada bu habere yalan güzile 
baktlmaktadu. 

durdum. 
Di§an ~1karken el ~anta

m1 dü§ürdüm. Bu, polisler le 
aram1zda kararla§brd1g1m bir 
parola idi. Bu parolay1 gören 
polisler, derhal Dilliogerin 
üz .rine ablarak onu öldür
düler. 

Hükiimet te bana 15,000 
dolar mükäfat verdi . Bu 
paray1 be~ paras1z oldÜgum 
i~in kabul ettim. 

$ikagoda bir terzihaoe 
a~acag1m gün yirmi dört sa
at i~inde haydudlarlll beni 
vuracaklanm haber verdiler. 
Oradan ka~tam, ötede beri
de it arad1m. F akat hi~ bir 
yerde bulamad1m. 

Dillingerin baz1 h1rs1zhk-
larmda medhaldar oldugum 
töhmetile, beni k~ndisine bu 
kadar büyük bir hizmet yap
bg1m Amerikadan da kov
dular. 

- ~imdi ne yapacaksm1z? 
- Elimde pek az bir pa-

ra kald1. Bu para ile mem
leketim olan Romanyaya 
gitmek istiyorum. 

• 

Mir gazetesi 
Ne diyor? 

Sofya ( Özel) - Mir ga
zatesi bir makale ile diyor ki: 

Bir sene zarfmda Bulga
ristanda dört kabine degi§ti. 
Son To~ef kabinesinin ne 
i~in gelib ne i~in gittiginden 
gimse bir §ey anlamas1. Eger 
bu kabine eski iki kabinenin 
i~ siyasasm1 gütmek i~in ge
rildise ona ne lüzum vard1. 
Bugün geien yeni kabine be
yanatta buluomu§tU onun i~in 
güdecegi siyasay1 bilmeyoruz. 
Fakat eger oda ötekilerin 
yolunu tutacak ise onun öm
rü az oldugunda §Üphe yok
tur. 

Unut n11yahn1 ki 
Zekät ve fitrelerimizi 

Tayyare kurumuna vere
cegiz. Bu kuruma vermek-
le onunla ortak olan K1-
z1lay ve Y etimler kurum
larma da hizmet etmi§ 
olacag1z. 

3 Birinci Kanun • 

Azak denizinde 
------~~-----------oof------------~--~----

Binden f azla 
buz kütleleri 

Belgrad (Özel) - Mosko
vadan ahnan telgraflarda 
Azak denizinde binden fazla 
bahk~1 gemisinin buz kUtle
Jeri arasmda kald1gm1 bun
larm imdadma Rusyadan 
tayyareler gönderildigini bil
dirmi§tim. Bin kadar Gemi 
Astragan limamm terkeder
ken bir gecede kendilerini 
buzlarla sarilm1' buldular. 
ÖyJe ki bu buzlär dakika
dan dakikaya kalmla,1yordu. 
~unu da bildireyim ki bu 
gemiler böyle agir bir äri
zaya dayanacak kadar kuv
vetli yap1lmam1~lardir. Bu 
gemilerden baz1lar1 buzlar 
arasmda par~aland1lar, ki 
bunlarm elli dört ki§iden 
ibaret olan mürettebab ka-

Köprülü 
Pirlepe 
~imendiferi 

Belgrad (Özel) - Basm 
idaresinin verdigi habere 
göre Köprülü ile Pirlepe 
arasmdaki §imendifer yolu 
sonuna varmt§br. Yeni yol 
ikincikänun ay1nda i§leme
ge ba§hyacakbr. 

Y eni paralar 
Bas1ld1k~a 
Piyasaya ~1kanlacak 

Draphanede basilmasi i~in 
hazarhklari bitmi§ olan yeni 
on para, k1rk para, be§ ku-
ru§, on kuru~luk paralarm 
bas1ld1k~a yava§ yava§ pi
yasaya ~1kardmas1 kararla§· 
tmlm1~br. Önümüzdeki ay 
i~inde yeni paralarlll piyasa
ya ~1kacag1 kuvvetle umul-

bal1k~l gemisi 
aras1nda kald1 

ra aramak i~in buz ilstünd• 
yola ~1kblar Bunlara yardull 
i~in her türlil e,yaJ elbisei 
kojuk yüklu kervanlar gö11· 
derildi. Fakat bu kervanlar 
buzlar üstünden onlara ka" 
dar varamad1g10dan ve esa· 
sen onlarm nerede l,uluP" 
duklanm bilemedigindell 
bu arama i§ini tayyarefer 
yapb. Tayyareler gayet al
~aktan buzlar üstünde uf'" 
rak muhasarada kalan iedli· 
lcri ararken iki ~otuga ra~" 
geldiler. Bu iki ~ocuk birb&" 
rini kucaklam1§ ölümle s•" 
va§ yap1yorlard1. Tayyar~ 
buzlara inmek i~in tarn i~J 
sa:it ugra§h. Nihayet indt· 
<;ocuklan ald1. Astragan 
§eh ine götürdü. 

~ M ~ 

Bulgar 
Kabi•teleri 

I Jas1l ya~1yabilir 
Sofya (Özel) - Sofyad• 

ecnebi gazeteler aytarlafl 

mahfeli bu kabinenin de 
ömrü ötekilerinden farkb 
olm1yacag1 kanaatindeyii: 
Meger ki bu kabine es1'1 

ink1läp, komplo, igti§a~ be' 
sablan01 kapabr, Bulgari!' 
tanm ricalinin, kumandal1' 
Jarmm ve diplomatlar1n11' 

pek ~ogunu su~hyan, bir k15' 

mim da hapishanede tut•" 
dosyalan ortadan kald1rtt' 
ve bu yüzden ne kad•' 
mahbus varsa hepsine bit' 
den hapishane kap1Iar1ll

1 

a~ar ve sürgünde olanlar10;~ 
da dönmelerine müsaa e 
ederse belki kendine bitP 

maktad1r. hayat temin eder. 
~~~~~„ ••••••••••••• „„~~~~ 

1 RAMAZAN 

~ VE ~AKALAR 
~~J;:;.ta:a::.t=l&;:;t:;I•··········· •••• „~~~:a~ 

Son söz 1 Dglence f· 
lki arkadaf, Naciye ile - Salamon be Y e~en h' 

Zehra kar§tla§blar : ta .1edeyain ? 
- Ne o zegrac1g1m? Seni - Buyukadada.. · 

biraz sinirli görüyorum„ - Nasil, ~ok eglendin ~
1 

- Sorma karde§ .. Kocam- - Oyle eglendik, o) 

Ia kavga ettim. eglendik ki sorma ... 
- Aman, üzüldügün §eye - Neler yaptiniz? . ~ 

bak .. Arbk kocalarla kavga Bizim Ra§el ilen ik1~1 
etmek ädet oldu.. mevki bilet ahp birinct 1' 

_ Öyle amma hem§ire, oturduk. lskkele ~1k1P'',1 
benimki ~ok aksi. ~ok inatp lokantaya yirip istako~ij· 

bakarak yan1m1zda yetir 1 „ 
mahlük„ Hi~ altta kalmaz„ 501>1

' miz izmaritleri yedik.. .t 
Hep son sözü kendisi söy- benin ni§anhsi: "Ayda, e~ 
ler .. i~te bu gün de öyle w • • 1 d d' AJJJP' ge )me um„ e 1 • l" 11 
oldu! ben razi olmadum. "Ne ~ 

- Neden kavga ettiniz? bacaksm e§egi? Ben ~~ 
- Vallahi, unuttum.. E- yezdiririm„ dedim.. ~\1 

hemmiyetsiz bir §eydi.. Ger- ~amlara.. Luna parkm „~ 
~i ben haks1zd1m amma .. Ne ~1smda, uzaktan cazb;,f 
de olsa son sözü o söyf eme- dinleyerek anafordan ~ 
meli„. settik„ Y ece, dönü§te, f.'t 

- Evet.. Son söz 1 ne de- yüvertede 1sl1k ~ald1m„ -~ 
di? ~ark1 söyledi.. Yüle 01'! 

- Sey .. Her kavgam1zda istanbula yeldik... 17" 
oldugu gibi söyledi : ( Hak- - V ay anasm1 va'f I 
km var kar1c1g1m) dedi !. Amma eylenmi§siniz ,V 

ZenID.n olmak isterseniz ni S d f 
aD!(O biJet)erinizi mut)aka QQ e ki ~esr·nden abmz. Corakkan1 Jau:akol ll~ 

Y 11smda 354 H. Tahsm Ond" 



DOK 
A. Kemal 

Bakteriyolog ve buia~1k, salg1n 
hastal1klar mütehass1s1 

w idayona karpsm•.ti Dibek IObk .,..._. 
~ M ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 

.aat 6 ya kaclar hast&lanm kabul eder. 
eaat eden 'aatalara yap1ima11 ihmlfetea ulr 
ve mikroskopik muay,neleri ile veremli hasta

pdmuma cevaz g6rlllen Pnomoto1aks anaayeae-
muntazaman yapd1r. Telefoa: 4115 

•Ion, mlkemmel caz 
• latanbaldan celb 

ea maauam ve mah· 
16 varyete beyeti 1aat 

onildye kadar aa
akrobatik eksantriktir. 

i~kiler son derece 

vaz Nnna matlaka 
. Ce* me11111U11 ka· 

~11• Midlriyet 

T 
E 

R 
z 

M 
E z 
H E 

K 
1 

M 
E 
T 

Kemeralb 
H&ktlmet 

Ka1111mda 

Aiizdadiyle 
Ve midenizi bozma
dan yemek yimek 

istiyorsan1z ? 
~ teredd&cl etmeden 

Kemeraltmcla Banat hana 
sokaia köte1inde 

ALA~HIR 
lokant--. kttUDDZ 1 •• 

l&& *WWmEam-a.amal 
• 

• 
._m ea bll,Qk ueri Harrt BAUR, Simon SIMON-

MAK.S ve MAkSUDIAN'an )aratbklan hakikil 
taheaer Film 

iyah gözler 
dlib ÖrkestrUJ, Rus cigaa Koroau - Ru~ ve 

.._.._ prkdarla sisleaen beyecan bir •tk laikäyeai 
•onovama etlence hayabm canlaadaraa 

IYAH GÖZLER 

TAYYARE 

ECZACI 

- ~ 

Üzerine koku yoktur. 
Simdiye kadar da 
yapdamanu~tir 

Bahar, Albn damla11, 
Yuemin, Muhabbet ~i~eii, 
Uoutma beni, Seniu i~n. 
Ful, Dalya, Mamulya isim-
lerile yap1hr. 

, Benzer isin1li taklit-
lerini abp ~ para . . 
vermey1n1z. 

M. Depo: S. Ferit ~if a eczanesi 

HASAN BASRI FABRiKASI 
Ali:oa~a caddesi Snrraflar kar~1s1 No. 13 

Fa.,..•llda faaliyef IMflitb. Yerli ~ulakisi "-1kap1aar k• 
mqlle clikit birlikte 1 provah 10 lira - „ .... ~1111~· 
p1aar 2 provah tak1aa 14 lira - Heroke, i(aralllGNel. 
F eshane '~uma1lanndan kazmir 2 provah 21 Hra, 5 p,_• 
24 liracbr. 

Arzu eden köylil ve tebirli Bay ve Ba,...Iara son dloelaJ 
ilzerine tayyor, muto, palto ve pardlliUer ea ebvu •• 
düzgiln olarak dikilir. 

> 1:1" „ .... „ 
Cl 
~ . a .... 
1:1 1· . 
2. 
! 
&-

lolac.kbr. Cln" •• 
poliaini IU!ldtil.IA11J111illlll 
maceralan 

„ 

HergOn: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matineai. 
Pazar: 13 te bqlar. 

Aktamlan ainemadan sonra bar taraf. otob~ 
ve tramvay vardar. 

. Muhterem milfteriJerimizia Kar• anti_,.• 11.t~r·•·„111 
raibet Ozerine bu defa Kars Siit fabri~•am filiqtJllMt 
ge~mit halis ve gay :t ne& tereyaglan s.milmipS. 

Muterem mü,terilerimiän sütlerdeo ._. ... 
i~bi yajlar1m1zdan da •emnun kalacaklan tl ......... 
Tootan ve oerakende sat1~ yerleri h6k6dll•b 
kai$ts1nda 

sevim 



Sahlfe 4 

Muhacirler 
Hakk1nda Maliimat Araniyor. 

• 
Bu Münasebetle Ilbay1m1zdan 

Dilegimiz ~udur 
lzmir ve havalisinde yer

le1tirilmi1 olan muhacir, Ha
rikzede ve mübrdiller veril-

• 

mit olan arazi, bag, bah~e 
ve saire b&kk1nda viliyetten 
araodan bilgi lskän direktör
lügndeo ~ haz1rlanm1§hr. Bu
nuola beraber tefviz suretile 
mal alanlarm Te ald1klari 
mallarm nevi ve lliymetleri 
de yaz1lm1§br. 

Gönül arzu eder ki, bu 
surulma magdur birak1lan 
mübadilleriu bur~ meselesini 
de halledecektir. <;üokü mü-
badille1 S1cbistan ve Bulga
ristan muhacirlerioin nail ol
duklau yard1m1 görmemit· 
lerdir. 

0 mubacir bag101 da, bah
~esioi de, tarlasm1 da paras1z 
alm11lar. Fakat zavalh müte
veffizler evden ba1ka her§ey 
i~io bor ;lanmaktadirlar. Bun 
dan maada verilen mallara 
konan k1ymetler bugünkü 
degerlerinin on da birinden 
de azdu. 

Meseli Bomova havalisin-

Türküz 
'fürliigümüzü Tarih

ten Ögrenelim 
Yurdda1, 
Türk toprag1010 üstü Te 

alb degerJi antikiteler, a01t
lar ve tarihi eserlerle dolu
dur. Bunlär, Türk ulusunun 
dünyada ilk kültürü kurdu
gunu, ulusumuzun ba1ka ulus 
lara kültür önderligi ettigini 
bütün acuna ta01tacak 1a
hidlerdir. 

lnsanbk kültürünün kuru
lu1unda, geli§iminde ve iler
leyi§inde Türk ulusunun ya
rahc1 varbgm1 gösteren, bu 
ata anda~larm1 korumakla, 
" Türk Tarihi „ ni korumu1 
oluruz. 

Yurdda§, Ulu Cumur Ba1-
ka01m1z AT A TÜRK'ün yüce 
önderligi altmda "Türk Ta
rihi„ ni ba1Iang1cmdan ba§ 
hyarak incelemekte olao ve 
"Türk T arihi„ nin eskiligini, 
geni§ligini ve yüksekligini 
bütün dünyaya tamtmaga ~a
h§an Türk Tarihi Kurumu, 
bütün ~ah1malarmda tarihi 
eserlere dayanmaktadir. Bu 
eserler, hepimizin ulusal, mÜ§· 
terek mahm1zd1r. Onun i~in 
bu eserleri y1k1lmaktan, harap 
olmaktan, yabanc1 illere ve 
ellere ge~mekten korumak 
her Türk i~in Ulusal bir 
ödevdir. 

Yurdda1, bu ödevi canla, 
ba§la yerine getirmege ~ab§. 
Tarihi eserler b.lur, böyle 
eserlerin yerlerini görür ve
ya i~itirsen, bu eserlerin 1u
nun bunun eline ge~mesine 
meydan vermeden müzelere 
ve hükumet adamlarma ba
ber ver. Kendi kendine 
usulsuz ve Tarih devirlerini 
alt üst edecek toprak kazi
lannda bulunma. Böylelikle 
define anyacag1m diye, bu
lacag1n eserler ae sana, ne 
de tarihe yarar. Sana ata
lardan kalm11 veya elioe 
ge~mi1 olan taribi eserleri 
de ya banc1 ellere 1-pbrma. 

de dönümü 200 lira k1ymet 
konan bir bag1n dönümü 20 
liraya bde sablmaktadir. Bu 
k1ymet üüerinden tarholunan 
ve on senedenberi toplanan 
verhilerin yekiinu bagm k1y
metini ~oktan a§hg1 i~in 

kimse ald1g1 araziye hususi 
sahib gözile bakam1yor. Hat 
tä bir~ogu tauplar101 bile 
almak i~in ko§mtyorlar. 

Bütün bunlar1 bir neticeye 
baglamak, verilen arazi sa
hibini müsterih kdmak, ara
ziye 1s10dirmak ve imari yo
lunda heves uyandirmak i~in 
müoadillere de verilen ara
zinin meccanen "'verilmesi, 
bugüne kadar toplanan ver-
gilerin affolunmas1 ve bu 
arazinin k1ymetlerinin bugün 
kü dergede tesbiti ve bun
dan sonra ve bu yeni k1y
mete göre olan vergisini 
muotazam veremiyecekler 
hakk1cda ag1r ve zorluklu 
tedbirler ahnmas1 hakk1nda 
bir karar verilsin. 

[•] 

1 Maten 
Gazetesi 

-Ba1taraft birincide
lcabederse, size itaat edil

miyecegini gördügünüz tak
dirde, iktidar mevkiini b1ra
km1z ve onu ne i~in terket
tiginizio sebeblerini de izah 
,buyurunuz. 

Bu suretle, insanhg1 kur
taracag1mzdao, medeni mil
letlerin ebedi minnetdarhk
larm1 kazanm11 olacaks1n1z. 

Bu günkü tavru hareketi
niz milyonlarca be1eri var
bklarm memat veya hayatm1 
tayin edecektir. 

(MATEN) 

Yugoslavya 
ile Romanya 
Aras1ndaki büvük 

Tuna köprüsü 
Belgrad (Özel)- Belgrad

da kü~ük itiläf devletleri er
kä01 barbiye reislerinin kur
duklar1 kongrede Yugoslav
ya ile Romanya §imeodifer
lerinin Tuna üstünden bir
le§tirilmelerini müzakere 
edeceklerdir. Bu birle§me 
Tuna üstünden yeni bir köp
rü ile olacakhr. Köprü Tur
naseverinde yap1lacakbr. 

Ekmek Fiati 
2 Kuru1 
Dü1tü •• 

Ankara ( Özel ) - Banka 
bugday kilosunu yedi bu~uk 
kuru§a indirince ekmegin 
fiati de iki kuru§ indirilme
sine karar ve1 ilmi§tir. 

Istanbul (Özel) - Bugün 
ekmek fiatleri burada da iki 
kuru§ dü§mÜ§tür. <;ünkü bir 
~uvaldan 80 ekmek ahnacag1 
tesbit edilmi1tir. 

Bütün bunlan Ulusal Kurum
Jara vermek kutsal amacm 
olsun. 

TÜRK TARIH KURUMU 

( Hallon Seil J 

• Kamutay1n 
Kararlar1 

Ankara 2 (A.A) - Bugün 
Refet Camtezin ba1kanhg1n
da yapilan kamutay toplan
hsm~a 1935 mali y1h umumi 
muvazenesine giren bir k1s1m 
daireler büd~elerinin muhte
lif fas1Ilar1ndan 517,970 lira
nm indirilerek bundan 495,262 
lirasmm diger tertiplere ilä
vesine ve 22 bin küsur lira
smm da yeniden a~1lm1§ olan 
fass1Jlara fevkaläde tahsisat 
olarak konulmasma dair ka
oun layihas1 müzakere ve ka· 
bul edilmi§tir. Yine toplanh
da yüksek mühendis mekte
bi büd~esinde fark bin kü
sür liranm müdafaas1 takip 
edilmi§tir. 

Kamutay1n kabul ettigi 
diger kaounlar arasmda da 
Ankara Nümune hastahane· 
si kadrosundaki basta bak1c1 
say1sm1n on sekizden yirmi 
sekize ~1kar1lmas10a, Posta 
Telgraf ve Telefon genel 
direktörlügü büd~esinin mu · 
vukkat tasarruflar k1smma 
bir kelime eklenmesine, Kon
ya ovas1 sulama idaresi büd
~eainin yedinci maddesine 
bir f1kra eklenmesioe ait 
kanunlarda bulunmakta idi. 
Kamutay ~ar1amba günU top
lanacakh. 

Tehlike 
Halinde 
Bir vapur 
Burgez 2 (A.A) - Tehli

ke halinde bulunan me~hul 
bir vapurdan imdad i1aret
leri akm1§br. 

Tehlikeden 
Kurtu~mu§ •• 

Sofya 2 ( A.A ) - Kara
denizde f1rbna devamdad1r. 
Kuruna Brioo admdaki ital
yan vapuru Köstenceden is
tanbula giderken iki gün 
futma ile bogu§madan sonra 
Burgaz limamna s1gmmaga 
muvaffak olmu~tur. Vapura 
bagh bir kay1k kaybulmu§tur. ---"!)18..---

Romadan 
Yeni bir haber ha~ gös

terdi Ras Seyun1 
()Idürüln1ü~ n1ü~ 

Sofya ( Özel ) La Bulgari 
gazetesi Havas ajansmdan 
§U telgraf1 almi§hr: 

Tigre cebhesinden Ahnan 
haberlere göre ikinci te§ri
nin on sekizinde yaptlan bir 
hava bombard1mam netice
sinde Ras Seyumun ölü dü~
tügü zannediliyor. italyanlar 
bu haberi Havasa cebheden 
geien yerlilerin ifadesine it-
fen ne§rediyorlar. Bu yerli
ler diyorlar ki: Habe§ Ras
larmdan biri aym on sekinde 
ölmü§tür. Fakat bunun kim 
oldugu gizli tutulduguna gö
re Habe§ milletini meyyus 
etmemek i~in Ras Seyum ol
dugu saklanmas1 ihtimali 
vard1r. 

~~~~~~~----~---------E:,3~----------------------

italyanlar1n f azla yer istemesi 
üzerine bozuldu 

Belgrad - Londradan ög
reoildigiae göre italyanlar1n 
bar1§ i~in istedikleri yerler 
~ok olmakla beraber ingiliz 
ve Frans1zlarm Habe~le ola11 
kom§uluklarm1 da kesmek
tedir. itaJyanlar Tigre illerile 
Aussa ve Harar ile Ogaden
den de bir k1sm101 istemi§-

~ ~ ~ ~ 

llerdir. Ogadenden istedikle-~ 
ri k1s1m Tigt"e kadar var1yor 
ve Cibuti-Adisbaba Demir
yolunun bir k1sm1m da i~ine 
ahyor. ltalyanlar lngilizin 
Somali sm1randa da bazi 
mühim par~alar istiyor, ki 
bu suretle ban§ arzusunda 
olmad1klar101 gösteriyorlar. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

M1s1r "' kar1§1kl1klar1 devam 
ediyor. Talebe Mahmud 

pa1an1n kap1s1n1 k1rd1 ! 
Kahire 2 ( A.A) - Bir~ok talebe bu sabah eski ba§ba

kan Mahmud pa§anm evine hücum etmi§lerdir. Kap1y1 k1r
m1ilar, e~yay1 tahrib etmi§ler. Polis dört ki§iyi tevkif et
mi~tir. Bu nümayi~ler devam ediyor. 

12,000 ki$ilik 
----------------0000--------------~ 

Bir japon ordusu Cinin bü
yük d1varlar1n1 &§tilar 

Paris- Pekinden bildirildigioe göre on iki bin Japon 
askeri (Seddi <;ini) <;inin uzun ve yüksek d1varlar101 
Kupeykoftan ge~tiler. Bu askerlerdir ki Pekinin istiklälinin 
ilim01 himaye edeceklerdir. 

E C•l [•] [•l 

12Ada1 Feci Tren 
Kazas1 
Tahkikat1 Türkiyeye mi 

verilecek? 
Amerikan gazeteleri ln

gilterenin 12 adalan Türki
yeye verecegini 1srarla yaz
maktad1rlar. 

Bu haberi veren bu gaze
teler.n bunu nereden ald1k
lar101 göstermemektedirler. _ ..... _..~~ 

Nasibu 
ilerliyor 

- 8a§taraf1 1 incide -
yan motörlü koluna ani bir 
hücum yaparak ltalyanlara 
dag1tm1§hr ve ilerlemeye ni
hayet vermi§tir. Bu akmc1 
kolu dag1Jan dag1lan italyan
lari daglarda avlamak ile 
me§guldür. 

JijlKA Y A BiNLERCE 
BOMBA YAGMl~TIR 
Jijika 2 (A.A) - Royter 

ajansmm verdigi haberlere 
göre §ehir dün pek yakm 
bir hava hücumunu korkusu 
ile bo§alblm1§hr. italyanlar 
§ehre binlerce bomba atm1§
lard1r. Bir ~ok kamyonlar ln
giliz So alisinden mühim
mat getiriyorlar. 

K1zkulesi 
•• 
Onünde bir 
italyan ve 
isve<; vapuru varp1~h 

istanbu1 - Krom ta~1yan 
bir fsve~ vapuru K1zkulesi 
önünde mazot ta§iyan bir 
ltalyan vapurunuo kaburga
s101 yarm11tir. lsve~ vapuru-

Feci bir tren kazasile ba
§mdan ve sag kaJ~asmdan 
agir sürette yaraland1ktan 
Memlket hastanesinde ölen 
tren ge~id bek~isi ibrahimin 
bu feci akibeti hakkmda 
müddei umumi muavini Bay 
~evki tarafmdan tahkikata 
bqlanm1§br. Tahkikata göre 
makinist ve ate§~inin kaza
da su~lan görülmü§tür. ----... 'I„ ____ _ 

AL TIN 
• 

Elaziz 
Civar1nda 

1 Zcngin alt1n ve gün1ü~ 
1 l l\tadenleri bulun111ustur 

~ 

f tanbul - Elaziz civarmda 
Geban madenlerinde uzun 
zamandan beri uzmanlar ta
rafmdan yaptlan ara§hrmalar; 
neticesinde yeniden zengin 
altm ve gümü§ damarlarma 
rastgelinmi§tir. 

Bundao ba§ka yine ayni 
bölgede demir, kükürt ma
denleri de bulundu. incele
meler devam ediyor. Bu bu
sustaki sondajlarm verimleri 
üzerinde bakanhk~a ayr1ca 
tetkikler yap1lacakhr. Ma
denlerimizin i§letilmesi i~in 

önemli ad1mlar ahlacag1 mu
hakkakhr. 
·~~"""""'"""'""""'""'"""~ 
nun ön taraf1, italyan §ilebi-
nin yanma saplaom•§ ve ge
geni§ bir yara a~mt§br. Bu 
yaradan mazot denizin i~ine 
dökülmü§tür. <;ok hasara ug· 
nyan her iki vapur Haydar
pa§a Jimamna ~ekilmi~tir. 

3 Birinci K 

Vapurlar 
R1ht1ma 

1 
Yana~arak y 
~1karacakl 

Ecnebi. memleketl 
ramaks1z10 Türk lim 
da i§liyen vapurlar1n, 
tin istedigi ve~hile d 
dogruya r1hhma ya 
yolcu ahb vermelerin 
rükler ve inhisarlar 
tince müsaade edil 
keyfiyet ilbayhga bil 
tir. 

Bundan sonra Türk 
Jan arasmda i§liyen v 
lstanbuldan geien T 
purlara fskenderiyeye 
ken nkbma yana1aca 
yolcularm1 dogrudan 
ra.'1hmdan ahp verece 
Ya~1mz ••yni vapur. M 
lstan.bula dönerken b 
dm bai.•icindedir.i 

~arh~ay1m1 
Nered~ 
Son geien teig• ·af 

ne göre lzmir ~arb~'\Y 
tor Beh~et Salih Ru:. 
Avusturyaya lge~mitti 
grat ve Bulgaristan 
dönecegi zannediliyor. 

Kar11yaka 
Belediye 
Faaliyeti 

Midhat pa~a cadd 
kenar kald111mlar1 yap 
Ortalar1 da su kump 
tarafmdan bozuldugu i 
sile kumpanyaya yapbr 
isteniyor. Kumpanyad 
boyamak kabilinden s 
rularmm ge~tigi baza Y 
deki ~ukurlan düzel 
derken yap1lan yerleri 
f ena, daha 'rukurlu bir 
koymak ve baz1 yerle 
a~1p b1rakmak suretil 
§eyler yaphklar1m z 
yor. 

Deniz fac1a. 
Kurbanlar1 
dan 1' irinin 
Ccsedi daha buht 

inebolu vapuru hadises 
denizde \caybolanlardan 
nin daha cesedi Urlanm 
labak kahvesi yanma ~1k 
hr. Cesedin te§his edih:n 
cek bir. halde gözleri o 
mu§, bacaklan kopmu~ 
karn1 §i§mi~ti. Üzerinde 
kan käg1tlardan cesedio 
lanyah Ethem oglu 329 
gumlu asker Osmana 
olduguna kanaat getiril 
ve cesed Urlada gömül 
tür. 

italyaya m 
ihra~ edenl 
italyaya mal ihra~ et 

olup ta bedelini henüz al 
m1§ olanlarm pe1in veya 
deli alacakh olduklari JJJ 

dar1 en yakm Merkez b 
kasma müracaat ederek 
men bildirmeleri i~in lkt• 
vekäletinden Odaya tek 
bir telgraf gelmi§tir. 0 
keyfiyeti aläkadar tacirle 
bildirecektir. 


