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ITALYADA SEFERBERLiK 
ita/yada yeni fırkalar, hava, deniz, 1 Kama/ A tatürk 
motorlu vasıtalar seferber edildi leursada istirahat ettikten son 

ra Uludağa çıkblar 
Harbın Ağustos soriunda başlıyacağı muhakak 2örülüyor. 

Mısır hükômeİi İtalyanlara deve ihracını menetti 
Kahire 16 ( A.A] - ltal

Yan işyarları tarafından fazla 
tniktarda deve satın alınması 
&zerine hükumetin Eritreye 
deve ihracatım yasak ettiği 
bildirilmektedir. 
Roma 16 (A.A) - Bildirik. 

Basın ve propaganda bakan 
bi ı·bildiriyor: 
Habeşistanda süel hazirlık-

lann gittikçe artması, süel 
llıahiyette yeni tetbir alınma 
•ını istilzam etmektedir. Si
lahlı kuvvetlerin bakam olan 
I>uçe Sila fırkasının seferber 
edilmesini emretmiştir. 

Ayni zamanda ikinci Şili 
İtınini taşıyacak olan bir fır
~ teşkil edilmiştir. Bundan 
Laşka beşinci siyah gömlek
liler fırkasmın da halen ulu
aal milia kurmay bqkanı ----00,---
Yunan 

Ü Bakanı 
tinaya Döndü 

GENERAL KONDILIS 

Belgrad, (Ö.D) - ftalya
da Bay Mussolini ile konu
tı.n Yunan Sü Bakanı Ge
~eral Kondilis buraya gelmiş 
~e merasimle karşılanmıştır. 

Yunan Sü Bakanı Kral 
~llibi Prens Pol ile konuş
"-uştur. 
İstanbul (Özel) - Yunan 

•ti bakanı Kondilis, Yugos
~~ya krallı naibi prens Pol 
ije konuştuktan eonra tay
)ı.re ile Atinaya hareke:ı et
-.iı ve arşam üzeri oraya 
~ 
'rınışbr, 

Telefon 

No. 

olan general Terruzi buna 
kumanda edecektir. 

1609 - 1910 ve 1912 is-
tihkam ve otomobil sınıfları 
da silah altına çağırılmıştır. 
Hava Bakanı diğer pilot ve 
uzmanların silah altına ça
ğırılmasını emrettiği gibi, 
deniz bakanı da 10 denizaltı 
gemisinin derhal yapılmasına 
oaşlanmasmı emretmiştir. Bu 
gemiler Faşist devriminin 
ondördüncü senesinin ilk ay 

l 
ları içinde denize indirile
cektir. 

İstanbul, [Özel) - İtalya 
Habeşistan hudutlarında mü
sademelcrinin başladığı ve 
durumun çok nazik o1duğu 
haber veriliyor. 

ltalya, yeniden asker gön
dermeğe başladı. 

Romadan haber verildiği
ne göre Mussolini, yakında 
deniz manevraları yaptıra-

cakhr. Bu manevralara 50 
denizaltı gemisi iştirak ede
cektir. Manevralarda Musso
lini bizzat bulunacaktır. 

İstanbul, 16 [Özel] Musso
lininin Habeşistana gitmek 
istediği Romadan haber ve
riliyor. 

Roma, [Radyo] - Gele
cek sonbahar iptidasında 
1talyanın Afrikadaki kuvvet
leri iki yüz elli bin kişiyi 

bulacaktır. 

~--------------------------------------------~~++ .. oo .. oo------------------~----------------------------~ 

Arsulusal vaziyet karışık olsa bile Balkan ve 
küçül( anlaşmaların hattı hareketi açıktır 
Bükreş 16 (A.A) - B. Ti- dar edilmiş olan Bay Benes- Bay Maksimos tarafından 

tülesko saat 23 de ecnebi de ayni fikirde olduğunu bil- kabul edilmesi Bükreşte ma-
memleketlere hareket etmiş· dirmiş olduğuna göre Küçük yıs ayında toplanan konfe-
tir. Dış yönetgeri B. Savel andlaşmanın hareket birliği ransda Balkan anlaşması ta-
Radülesko '°'a iznini geçir- rafında alınan kararların BaJ-
mek üzere ayni trenle Fran- kan devletlerinin en kesin 
saya gitmiştir. çalışma beraberliği fikri için-

8. Titülesko gitmeden ön- de tatbik edileceğine en eyi 
ce gazetecilere şu diyevde zamandır. 

bulunmuştur: B. Titülesko dışarıda ya-
Memleketten çok memnun pılan bazı karıştırıcı haber-

olarak ayrılıyorum. Arsıulu- ler hakkındaki soruya kar-
sal durumu karışık olabilir. şılık da demiştir ki: 
Fakat küçük anlaşma ile Bal- Bu haberler ulusal birliği-
kan anlaşmasının ileride çı- mize düşman olanların pro-
kabilecek ~hadiseler karşısın- pagandasının bir sonucudur. 
daki hattı hareketi çok açık- Dış siyasamızda bir yünet 
tır. ( istikamet ) değişikliği mi? 

Sinaya görüşmeleri, bana BAY TiTULESKO Bu imkansızdır. Böyle bir 
müttefikimiz Yugoslavya ile her zamankinden daha ziya- değişiklikten bahsedenler cid-
aramızdaki tam görüş birli- de mevcud olduğunu teyıd di surette düşünmiyenlerdir. 
ğini teyid imkanını vermiş- edebilirim. Bizim dış siyasamız her şey-
tir. Bu görüşmelerden haber- Yunan dış işleri idaresinin [ Sonu 4 üncüde ] 

ilo~rı~s= e~ S~U·= ı~kfl a~ sd~ İngiltere kralı 
Donannıaya geçit res-

-------------------------oooo-------------------------

Sar ay hademelerinden de üç 
kişi tevkif edildi 

Sofya, [Özel] - Kral Bo- meselesile alakadar olmak 
rise yapılacak olan suikast üzere Sofya civarındaki Vi

rama sarayı hademelerinden 
üç kişi ve Varna garnizonu 
zabitlerinden de 14 kişi tev
kif edilmiştir. 

Suikast şebekesi çok bü-
yüktür. Polis çok sıkı taki
bat yapmakta ve şebekeyi 

ele geçirmeğe çalışmaktadır. 
Polis bütün şebekeyi ele 

geçiremediği için bu mesele 
hakkında Bulgar gazetelerine 
birşey yazdırmamaktadır. Po
lisce, bu suikastta kullanıla -

cak cehennem makinesi ve 
birçok patlayıcı maddeler 
bulunmuıtur. 

mi yaptırdı 

KRAL jORJ 
İstanbul (Özel) - Londra

dan haber veriliyor: fngilte
re kralı beşinci Jorj, 157 
harb gemisine geçid resmi 
yaptırmıştır. İngilterenin en 
büyük ricali geçid resmini 
ıeyretmiflerdir. 

Bursa 16 [A.A] - Atatürk Başkanımız Atatürk bugün 
Orhangazi İznık ve Yenişe- 15 şe kadar köşlerinde isti-
hir :üzerinden dün Bursaya rahat ettikten sonra Uludağ& 
gelmişlerdir. Köşklerinde din k l d . çı mış ar ır. 
lendıkten sonra Çekirgede . 
bir gezi yaptılar. Bu arada Bu~sa halkı Atatürke ka-
eski kaplıcayı gezdiier. vuştugundad dolayı coıkun 

Bursa 16 [A.A] - Cumur bir sevinç içindedir. 

~~~~ ~ms 

Yahudi delikanlı .... 
Karnında sahiden bir erkek 

çocuk mu çıkb? 
Serlevhamızın teskil ettiği 1 Haham başı, Morgtan g6n 

suale heman: derilen bu yakudi gencinin 

- Evet Mişonaci isminde 
ölmüş bir gencin kamından 

İstanbulun Hahahanesinde 
bir çocuk oulunmuştur. 

Cevanını verebilecektir. 

~ ~ s a 

yahudi adet i üzere karnını 

bağırsak ve babrelerinini 
temizlerken yine ölü bir ço
cuk cesedi görünee f&flnDlf 

(Sonu 4 üncüde) 

ti ti • 

HAYVANLARABENZEYEN INSANL!R 
VE 

Yarım adamlar nasıl 
yaşar, nasıl severler 

-15-

Garib fakat karlı ticaret 
=-Benim bu uzun ve yorucu 
raportajle hasıl ettiğim ka-
naat sudur: Hilkat garibesi 
insanlar yüzünden yapılan 
ticarin olduğu kadar da kirh 
olduğudur! 

Budapeştede büyük ve 
mali müesseseye, küçük bir 

bankaya sahih olan. M.Otan 
Binental ismindeki zenkin 
adam. işi, gücü yerinde bir 
pestdi idi. Macariıtan payı
tahtının en maruf ve giizel 
bir caddesinde şık ve mo
dern bir binada, peştenin en 

- Sonu 2 incide -
~ ............. ll_D --WWUI -RllllllllHUIUtlUIUtllllllllllllllllllllllttlltfltlllllHllntllllltH•H----

Erkekler doğurmağa!başlarsa 1 

- Bir erkeğin kamından bir çocuk çıkmıı buna n• 
dersin? 

- Buna ben ne deyeceğim, yalnız bu haberi kanm ititine 
ferahından çıldıracak, çünkü bütün ev itlerini oana yükle
ten cici .. karım bana kaç defa .. çocuklan ela erkekler 'do- .., 

d 
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1 Türklerle Karşı Karşıya ~ 

1 Yazan: Türkçe.ye Çeviren: 1 
ANRI FÖV REŞAT SANLI ~ 

~~s: -1os- ı~~,~~J~ 

Türk tooçusu eyi talim ve 
terbiye edilmiştir 

(Fransız yüzbaşısının zan- bir ecnebi kıta gelmemiştir. 
nettiği gibi Gelibolnda Al- Alman olarak Çanakkalede 
man topçusu bulunmamıştır. kullanılan zabit, küçük zabit 
Yalnız Sırbistan yolu açıl- ve efradın o tarihteki yekü-
dıktan sonra bir 24 lük, öte- nu takriben 500 kişi idi.,, 
iki 15 liı:c iki Avusturya ba- Liman Sadresin bu sözle-
taryası gelmiştir. Bunların rine rağmen İngiliz ve Fran-
birincisi olan 24 lük batarya sızlar Türler tarafından mağ-
15 ikinciteşrinde Geliboluya lub edilmeği kibir ve aza-
varmışsa da Fransızlarm bu- metlerine yediremedikleri 
lunduğu Seddilbahire değil; için mütemadiyen Çanakka-
Anafartalar mıntakasma gön- lede T_~rk-Alman ordusun-
derilmıştir. Seddilbahir mın- dan, Turk-Alman topçusun-
takasına gönderilen ikinci dan. bahseder, dururla~. 
51 l'k b t · .k. Lıman Fon Sandresın ha-

ı a arya ıse ı ın- d _ 
'l · d d y ·ı b tıratın an aldıgımız parçanın 

<CI eşrın e egı , irin- b d .k. Al 
'kA d 1 . f Onun aşın a, ı ı man topçu 

~. anun a ge mış ır. kumandanından bahsediliyor. 
ıçın. Fransız zabitinin ikinci Halbuki onlardan evvel, asıl 
teşrınde bunlardan bahset- çetin müharebeler sırasında 
mesi abestir. Bizzat liman Çanakkaledeki Türk topçusu 
Fon Sandres te _hu Alman kaymakam Asım beyin ida-
ıtopçusu meseıesı hakkında resinde idi. Gene Liman ha-
. şöyle diyor: tıratında bay Asim için şöy-

" Eylulde bütün 5 ind or le diyor: 
du topçusu Alman garb ceb- "Düşman tarafından kara-
hesinden gelen miralay Gros- ya çıkarılan bataryalar dai-
manın kumandasına verildi. ma ziyadeleşiyordu. Mamafih, 
Bir kaç haftadanberi mira- Türkler cihetinde dahi topçu 
lay Yerle de ağır topçunun ıslah edilebilmişti. Tokçu, 
kumandasını deruhte etmişti. Türk kaymakamı Asım Bey 

İkinciteşrinde, çoktanberi tarafından meharet ve faali-

Yevtice hücum 
' --------~ -----------

Eski Başbakanı muhalifler 
Bosnaya sürecekmiş! 

Belgrad (Ö.D.) - Muha
lif fırkaların gazeteleri, bun-

. dan bir müddet evvel M. 
Y evticin iktidar mevkiinde 

BAY YEVTİÇ 
bulunduğu zamanların son 
günlerinde yurdun ilerı gelen 
muhaliflerini Bosnada Pıraça 
kasabasına sürmeğe karar 
verdiğini, fakat istifaya mec
bur olmasile bu ışın suya 
düştüğünü yazmışlardır. 

M. Y evtiç, ileri sürülen bu 
iddiaları tekzib etti. Bunun 

rıı.;:ıı 
lııuıll 

ıı;ıı 
ıı .... ~ 

üzerine mülga Sloven halk 
fırkasının naşiri efkarı Slo
vens gazetesi, bu haberin 
yalan olmadığını söyliyerek 
resmi bir vesika basmakta
d r. 

Bu vesika Yugoslavya İç 
jşleri Bakanlığı tarafından 
umumi valiliklere hitaben 
yazılmış bir emirmedir. Emir
name umumi valileri, on gün 
içinde sınırları içinde devlet 
ve millet aleyhinde çalışan

ların bir listesini yapıp İç 
İşleri Bakanlığına vermeğe 
davet etmektedir. Slovens 
gazetesi bu kadarla kalmı
yarak sürülmeleri kararlaştı
rılmış olanlardan bir kısmının 
isimlerini de saymaktadır. 

Bunlar arasında Y evtiç ka
binesinde Bayındırlık Bakan
lığı yapmış olan Marusiç, 
Sloven fırkasının ileri gelen
lerinden Kıramerle Yutov 
gahetesi başyazıcısı Ribni
kar da bulunmaktadır . 

Bu hadise, Yugoslavya ef
karı umumiyesini en ziyade 
alakadar eden bir mesele 
olmnştur. 

ı•;ıı 
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Hayvanlara 

.IJETİRNIJICİ /(,zı 
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ÇAKICI EFE 
-27 -

Çakıcı, Aleko Ksenaki'ye 
Marya ağzından bir mektub 

gönderdi . 
Ve, Gökdeli çete.sini imbl 

ederken, Çakıcıya bu husuı• 
ta makul ve mufassal malii• 
mat ta gelmitti. 

Marya, Çakıcıya : 
- Eh ... Efem! dedi. Şim

di sana düşeni bekliyorum!. 
- Neyi bekliyorsun kızım? 
- İntikamı almakta yar-

dımını ! 
- Merak etme kızım. Ya

rınki işimizde senin intikamı
nı almak olsun ! 

- 14 -
Kan, ateş ve ölüm? 
Çakıcı, değirmenci kızı 

Maryaya: " Bırak etme, ya
rınki işimizde senin intika
mını almak olsun ! ,, dediği 
zaman, şöyle baştan savma 
atma bir söz• söylemiş değil
di. 
Çakıcı, işinin bihekkin us

tası idi. işini her şeyden ev
vel çok kuvvetli ve açık göz 
adamlardan mürekkeb bir 

Çakıcı efe Maryaya babet 
vermeden Vasile bir de me 
tup yazdırmıştı. 
Çakıcı efe bu mektubtaı 
Marya ağzından Aleko Kse" 
nakiye demiştiki: 

"Alçak ve namussuz herif! 
"Zayif ve himayesiz göre" 

rek ilk fırsatta ve bir anlık 
hayvanlık zevki için namul 
ve iffetini ayaklar altına al• 
dığın ben, Değirmencı barb• 
F oti kızı Marya, şu and• 
Çakıcı efe birlikte dağlarıll 
misafiri bulunmaktayım. Bun· 
dan sonra sana -yeryüzünde 
rahat yoktur; bunun için he· 
men şimdiden ölüme hazır• 
lan, canının cehenneme gi• 
deceği bir sırada olsun elin" 
den geldiği kadar eylik yap
mağa gayret et !,, 

~ eğirmenci kızı 

beklenilen Alman topçu cep- yetle idare ediliyordu.,, 
.hanesi S inci orduya vasıl - Arkası Var -
oldu. Bunun gelmesile bera
ber muharebenin muvaffakı
yetle bitirilmesi hususundaki 
llmitler de kuvvetlendi. O 
zamana kadar Türk topçusu 
eyi talim ve terbiye edilmiş, 
pek güzel atış yapmakta 
bulunmuştu fakat fona ve 
az cephane ile ancak mah
dud neticeler hasıl olmakla 
idi. Şimdi vaziyet mühim de
recede değişmişti. 

1 0000 -

· Benziven insanlar ve yarım 1 

casus şebekesine istinad et
tirmekte idi. Bununçün; Ça
kıcıya hemen her saat, dört 
taraftan haberler geıir ve 
Çakıcı olduğu yerden, nere
de tehlike olduğunu, üzerine 
gelen kuvvetler, umumi vazi 
yetini, icabinda nerelerin 
kendisi için bir kurtuluş yeri 
olduğnu bilirdi. 

Marya 

Aleko Ksenaki Çakıcının 
emri Ozerine ve Maryanın 

haberi olmadan Vasil tara· 
fından yazılan bu mektubu 
Çifte kahvelerde Baruttcu 
oğulları fabrikasında bulun· 
duğu sırada aldı. 

15 lkinciteşrinde merkezi 
devletlerin Çanakkaleye fili 
yardımını teşkil eden ilk 
kıt'a Gelibolu ya vardı. Bu, 
24 şantimetrelik mükemmel 
bir motörlü Avusturya batar
yası idi. 

Bu batarya Anafarta gru
bunun sol cenahına konuldu 
ve pek az zaman sonra, Mes 
tantepeye pek teşirli bir eteş 
açmağa muvaffak oldu. 

Birincikanunda 15 santi
metrelik ve mükemmel bir 
Avusturya obüs bataryası 
daha gelerek cenub grubuna 

Kiralık 
Evler •• 
Karantinada Cerrah Meh

med efendi sokağında 16, 
14, 18, 25 numaralı her kon
foru havi elektrik, su, geniş 
bahçosile havadar haneler 
kiralıktır. Taliplerin mezkur 
hanelerde 16 numarada sabık 
muhtar Mehmed efendiye 
müracaat edebiilirler. 1 - 6 
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verildi. f ngilizlerin çekileiği Kemer altı 
tarihe kadar bu iki batar- Hükumet 

T 

yadan başka GelibGluya hiç Karşısında 

m~~~~~~~ 
OSMANLI SARAYLARINDA BiR VENEDIK DiLBERi 

Safiye sultan 
Venediğin Korfu valisinin kızı Türk 
korsanları tarafınd . n nısıJ kaçırıldı? 

Murad 111 ye nasıl verildi ? 
En meraklı, en inanılacak esrar maceralarladolu olan ve 
yakında başlıyacak olan tefrikamız, tarihin en meraklı 

bir safhası demeKtir. Sarayların Venedik, Rum ve 
Yahudi dilberlerinin oynadıkları roller bu eserde 

bütün çıplaklığile yaşatılacaktır 

Evet inanılması güç, fakat tarihin bütün tafsilatını kay
dettiği bu romana ve masala benzeyen saran entrikalarını, 
kadın parmağının Sultanlan oyuncaklara çeviren dola!'la-
11111 ıokuynlar derin bir hayret içinde kalacaklardır. 

1 ada~lar n~ıl vi!şarlar 
! - Başta rafı 1 İncide -

güzel kızlarından mürekkeb hareket yapmış olmamıştı. 
zarif bir iş ekipile çalışır, Çünkü bu yeni işe giriştik-
kazanırdı. ten sonra, bankacılıkda kay-

N e oldu, haman haman bettiği paraları tamamen ka-
bilen yok ki, bu güzel ve zandıktan sonra, servetini de 
işi yolunda bankacik içinde fazlalaştırmağa muvaffak ol-
bir kasırga koptu, M. Otton muştu. 
Binental bu güzel daktilo 
kızları, katipleri hep savdl; 
bankacığın kasalarını kilik
ledi, gişelerini apattı, her 

ı şeyi dağıttı. Sebebi elan neç
hul olmakla beraber M. Bi-
nentolun buton sevetini kay
bettiği, iflas etmemekle bera
ber işini baştan baş tadıle 

mecbur kaldığı meydanda 
idi. 

M. Binentol, bu büyü falake
te reğmen meyus olacak 
bir adam değildi; ve bir 
gün M. Binentalın laz 
evvel banka olan mües-
sesenin tekrar açıldığı 
görüldü; birkaç hafta süren 
bir tadilden sonra, binanın 
dahili büsbütün başka bir 
şekil almıştı, para alan, pa
ra veren, hesap, ~ ukavele, 
kredi vesaire dairelerinin 
yerlerine daha başka bir da
ireler kurulmuş ve her dai
renin etiketi de değişmişti; 

şimdi her daireuin üzerinde: 
Cüceler, dev insanlar, iske
let insanlar, kolsuz bacaksız
lar, aslan insanlar vesaire ... 
gibi levhalar vardı. 

Evet, M. Binental, banka
cılık da işinin bozulduğunu 

ve bu yolda daha fazla de
vam edecek kadar bir para
nın elinde kalmadığı görün
ce, her müteşebbis adamın 

yaptığı hareket etmiş, heman 
mesleği değiştirmişti ve böy
le yapmakla da yanlış bir 

( Arkası var ) 

~·-

Versay 
·-----··-

Adlaşmasının 
Yıldönünıü 
Yazıcı, 16 sene evvel Al

manya ile galip devletler 
arasıda imzalanan bu andlaş 
manın nasıl bir şerait içiude 
meydana geldiğini, yarattığı 

gayri tabiilikleri ve bunların 
düzeltilmesi için yapılan sa
vaşı anlattıktan sonra yazı
sını şöyle bitiriyor: 

Bu andlaşmanın akibeti, 
hiçbir andlaşmanın daimi ve 
ebedi olmıyacağını bize gös
termiştir. Esasen sağlam bir 
andlaşmanın ergeç kıymetten 
düşeceği muhakkaktı. 

Mantıkın icabı bundan baş
ka birşey olmazdı. Bunun için 
andlaşmaların tetkik ve ta
dili hakkında söylenen söz-

' lerin tahakkuk edeceğinden 
şüphe edilmez. Bu hüsutta 
Versay muahedesi çok gü
zel bir örnektir. 

Haksız hükümleri ihtiva 
eden diğer and!aşmalar da 
her halde Versay andlaşma
sının akıbetine uğrayacaklar· 
dır. Uuluslar sosyetesinin nı
zamnamesi de bunu amirdir. 

"Mir, Sofya ,, 

Yine bu teşkilatın mükem
meliyeti sayesinde yapacağı 

her işi bir proğrama bağlan
mış bulunuyordu, ogün ne 
yapacağını bildikten başka, 
yarın, öbürgün de ne yapa
cağmı mükemmelen bilirdi. 

Değirmenci kızının mace
r. • sı, kızın güzelliği ve kaba
dayılığı ilk gündenberi Ça
kıcı efenin nazarı dikkatini 
celbetmişti; bunun için de 
yatak ve muhbirlerine hızın 
namusuna tecavüz eden Ale
ko Ksenaki hakkında malu-
vermeleri bildirmişti. 

! c;:g =-'"'5J rt-W 

, Varşovada 
Şiddetli bir 
infilak! ••• 
Varşova ( Ö.D. ) - Polon

ya ordusunda mühimmat de
polarında şiddetli bir infilak 
olmuştur. 

Bütün şehir sarsılmış, bir 
çok camlar kırılmıştır. Res
mi çevenler infılak hakkında 
büyük bir ketümiyet muha
faza etmektedirler. 

Birçok ölü ve yaralıların 
mevcud bulunduğu söylen
mektedir. ---oo,---
Yunanistanda 
kalpazanlık 
Atina (Özel) - Finans 

bakanlığından iç bakanlığına 
gönderile bir bildirimde, ba
zı kalpazanların 20 ve 10 
dırahmilik bankanotlan tak
lit ederek bustıkları bildiri!-
mis ve zabitanın bu hususta 
çok ihtiyatlı davranmasını 

bildirmiştir. 

Mektubu dikkatle okudu; 
herif yeni uğursuzluklar pe• 
şinde idi, ilk hamlede mek· 
tubun imzasmı bile hatırlıya" 
madı. Fakat biraz sonra, 
Torbalının incir köyü civa
rındaıd değirmeni, değirme
berisndeki küçük ormanı ve 
orada yediği haltı hatırladı, 
güldü, omuzlarını silkti: 

- Vay şamarık sırnaıık 
kız vay! Maksadı kendisini 
güçlü kuvvetli 40 baramiye 
maletmek... Tutmuş bir de 
bana kafa tutuyor dedi. 

Bu mektubu, Maryanın bir 
şakası sandı. Fakat, Çakıcı
efenın bütün kuvvetile Çifte
kahvelerdeki fabrikasını yak' 
mağa geldiğinden biç te ha· 
beri yaktu. 

Çakıcı efenin eıu eaas 
itibarilebu fabrika sahibi iki 
kardeşle, Dimitraki ve Mi· 
halaki ile görülecek büyik 
bir hesabı vardır. 

Bu iki kardeş, çok kütil 
ruhlu adamlardı; Anadolu 
köylüsünü soyan mügaltibe 
nin en köpekleşmiş kısmında 
idiler. Her hangi cinsten 
ve mezhepten olursa olsun 
bu gibi iblis ruhlu berifiq 
gözünde bir hayvandan, bir 
esirden hiçbir farkı yoktu; 
bunların gözleri doymaz, biç 
durmadan halkın haklannı 
yolarlar dururlardı. Kullan" 
dıkları bütün adamlarda bep 
kendileri gibi idiler, iıte ma" 
but Aleko Ksemaki de b11 
Barutçu oğullan iki karde" 
şin en seçme adamlarındall 
birisi idi ! 

(Arkası var) 
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:_:_~ i-~·~ ~r::~ 
• yazın bunaltıcı gÜnlerini neş' e ve eğlence m 

ile geçirmek İçin her yere gidebilecek ~ 
eyi bir elbise yaptırınız ı 

• MJET ZE 1 ~ 
Size~ en ~ık ve biçiınli elbiseyi dikecek yegane terzidir. f !i 

1 ~ 
KEMERRAL Ti HÜKÜMET KARŞISINDA [tJ 

r•l 
1~ ~~~~.'QU~ııoı.;.ıııı~•ıı;ıı~rıı.;ıııı~ı'-41H•H*~~~'*'~fti '"'~~~~dıJlıj;iıllıo~ıfl·b,;~Jı1111dllıuıllll H il~~::..: 

Saygı değer yurddaşlar 
HALK: Traş bıçağını ve makinalannı her satıcıdan israrla 

arayınız. 

HALK: Traş bıçağı ayarında ve ucuzluğunda başka bir 
bıçak yoktur. 

HALK: Traş bıçağı ince İsveç çeli~;nden yapılmış ve 

• 

BLAK 
BOCEKLERI 

L''AIV&Z'~.i:l'-"1 lcs mouches, Nouctlque•, c•fard•, fourmls, punal•••· puceıı 
·~~J~ et t ous autres lnsect•• perwlclcux lnstantanitmcırıtl 5on em

FLAG 

~=.-.a.;ı..ıL...:...o ploi eııt sana ~s:ngar ••• n n• tach• pa~ ••• ne lz!ucı aucune odour. 1:..:o.:;.a:..a:.;.uaı:w....o.ıı.;:..:..ı.ı ......... .._,_~-"'---.:;~.~""'-"',.,.......""'""-J 

UMUM 

Bd Co 
DEPOSU: 

tanesi" 100,, paradır 2 inci kordon No. 88 Telefon 3306 
HALK: Tr~bı~ğım kullanan hlr d~a ba~a bı~k aramu ~~~:=·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
HALK: Traş bıçağı ile binlerce halk tıraş oluyor bundan 

'>ir tane alan bir daha başka bıçak aramaz. 
Y e n i 
çeşitleri 

~*****~**-**1c*i:k:klt:k~:Jt:a:~~--
PARASll: Tecrübe yapmak istiyenler depolarımızdan birer ' 

tane almalarını rica ederiz. 

Ucuzluk Sergisinin 
VE 

Büyük Tenzilatı 
~ TA yy ARE SİNEMASI T3~11 

BUGÜN 
UMUM: deposu Istanbul Marpuçcular Yarım Şişeci han No.1 
ıZMıR: Deposu Sulu Han Kilimciler No. 6 Tuhafiyeye ait bütün ibtiyaçlannızı, bediyeliklerinizi eşi 

görülmemiş ucuz fiatlarlar İzmir hükumet caddesinde 

İki büyük kahkaha filmi 

CENNETTE BiR GECE 

o 
.{jj. .. 

Şemsi Hakikat 

U 1 k S • • nden cuz u ergısı alınız 
Saygıdeğer müşterilerimizden gördüğümüz büyük rağbet 

ten aldığımız ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek çok 
çeşitler getirdik. Fiatlarımız çok ucuz olmakla beraber pa
zarhklık f yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht yaçlarınızı ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 
Alacağınız mal her hangi bir heple işinize yaramıyacak 

olursa yahut başka yerde daha ucuz bulacak olursanız Z geri getirir paranızı tamamen alırsınız 

•• Satışlarırnız her vakıt muhayyerdir 

ANNY ONDRA'nın 

iki saatlık kahkaha kumkuması 

Beş kocalı kadın 
Büyük Fransız komiği RAIM'u ile "Küçük Daktilo" 

nun unutulmaz yızdızı MARIE GLORY'nin 
büyük komedisi 

~ --(SINEMA)--
f( Hergün saat 16 da, Cumartesi 12,30 da, Pazar 14 de 
ro~~~~~'At~~~~~~~~~ 

MÜJDE r ~ !!·!!lıırlı lııefıı'Ua.. ıtl:dl!Ilıı:lıııl.ılı j f ı~ııtl~ılınWJ!ıılllDıııtlbıdlııııımrııılıflllııılııa).'1 
~ ıi Tilkilik .~iç~~ Yurdu E Çeşme Ilıca. ve Plajlan se-
,..._ :(il Mu es s 

1 
s ı: f' fer)erı başladı 

•3 Zehra Hasan J Barut Hanından yalnız Pazar günü hareket saatlan: 6,30-7,'8 
p;- 1 ~ Hiç dikiş bilmiyen Bayanlar birinci şubeye kabul ~ 8,30 yalnız pazar günü gidip gelme ücreti 1 50 kuruıtur. 
C ~ edili, bir senede biçki, dikiş öğretilir ve 19 Aynca fazla malumat almak istiyenler her zaman 2948 
~ ti M&ariften musaddak şahadetname verilir ~ Telefon numarasına müracaat edebilirler. 
C ı' G İkinci şube tatbikat sınıfına; terziliğin en ince nok- f; BiLET SATIŞ YERi: izmirde Barut Hanında Necmi 
_.. fi talarını öğretmek üzere, birinci şube mezunları ile o ~ L" t l İb h" d b"I ti · · · t · ede 91• ı"z Q.. @ . . . . . . . . ~ ıvan a ı ra ım en ı e ennızı emın r n . 
C el derecede dıkış bılen, makss v~ bıçkıyı ılerlermek ısteyen ~ BU FIRSATI KAÇIRMAYINIZ 

a ı8 Bayanlara 9 ay zarfında pratık makas, kadın ve erkek ~ 
~ elbiseleri biçilmesi ve dikilmesi öğretilir makastar yetiş- ~ ~~~~~·~ 
~ 151"" ~~~~:~ o:o:o:o:o:o:<:.:.;.:.;.; ·.·=·~· .(· G tirilir ve diploma verilir. ~ ~ '1 " "' "' • 

41 Biçki ve dikiş arzu eden Bayanlara -hususi olarak- üç ~ ~ G •• L •• kl • • • 
~ dö~~ w~~da ~östermek suretile !alebeler de. kabul edilir " ~ o z u e rı n ız ı 
~ Dugunlerı olan Bayanlara bırçok yerlerı, çarşıyı do- ~ ~ 
f!İ laşıp yorulmadan bir defa Yurdu ziyaretleri rica olunur ~ ~ F • ) v •ı 1 Yurdun atelyesinde cihaz ve gelinlik elbiseleri, karyola ~ ~ ennı Var ıgı ı e tanıDmlf 
• takımı, perdeler işlenir. Hergün sipar~ş kabul edilir ~ .:: Bol çesitli daima ucuz satan 
4 Ayrıca hazır yatak takımları çok ucuz bır surette satılır ili; • '> 

----------------- ~'•~'•'••'lfll! ~ ''1''1U'll!lll1'1'!'1J l~!l\llllllU·•"'••······~ 
YÜKSEL RAKISI · S. Ferit Şifa 

Eczanesine Saat meraklıla
rına müjde 

Hayatınızda saat tamiratı derdinden kurtulmak ve bir 
defaya mahsus yaptırmak isterseniz bir defa mağazamıza 
uğ'ramanır kendi menfaatınız icabıdır. Tamirat teminatlı 

ve fenni olup muallim, zabitan memurine işçiye 

Yüzde 30 uskontoludur 
Her nevi cep, kol, masa, <livar saati mevcut 

olup hediyelik eşya t~ahi bulnnnr. 
Fantazi gübik camların her numarası 

gelmiştir. 
Odun pazarı Yol bedesteni Numara 47 

TEKiN KUBiLAY 

Az zaman zarfında Kabadayı. 
rakısı kadar yükselmiştir ~sorup fiatöğrenme-

0 M ..• d m d ı ,. l kurları~ıza. . ~J e m en {at ıyen a ma-
32 sayf ah~. r~.nk!ı ve . resımlı hır kapla m yınız. •• 

suslu kıtaplar yalnız ~ G O Z L U K 

Tarihin kanlı v~ ~e!klı !!~n~!a Mevzuu tarihi ha- ~ üzerine müşkülleri: 
kikatlerden alınmış kitaplar serilerinden bir kısım: S . . 

- 1 Osmanlı imparatorluğu devrinde fuhuş, S nız~ cevap verır 
- 2 Alemdaar ve fesi ve püskül ihtilili.

1 
~· 

- 3 Sarayda Rum kızları , • 
- 4 Boğazla~~? Sadraza, .:: Toptan 
- 5 lstemezuuuk. fi 
- 6 Kanlı Kılıç 1 S F •t ş•f r 
- 7 Kanuni sultan Siileymamn bir aşk macerası. • erı ı a e 
Vesaire vesaire.. ~ 
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Kırmızılı kadın! 
----------------~ .. ------~---~---~~-

Dilingeri Nasıl Tutturdu?. 
0000 • 

Amerika Şehir Haydutları için Başbakan 
lğdırda Neler Anlatıyor ? •• 

---llJliıliı __ _ 

-5 

Bu on hayduda silah ve para 

Iğdır, 16 (A.A) - Başba
kan İsmet İnönü 15/7/935 
sabahı Karaköseden hareket
le Diyadin kazasına gelmiş 
ve yoluna devam ederek Kı
zıldize gümrük merkezini 
Gürcübulak hudud istasyo
yonu Ağrı mıntakasısı tetkik 
ettikten sonra, akşam lğdıra 
dönmüştür. 

veren con Dilineer idi 
Haydutlar Nili yakaladık

ları gibi otomobile tıkdılar, 
kurtülmak için çalışan gar
diyana: 

- Hayatına kıydığımız 
yoktur; fakat böyle haşarılık
lar yapmakta ldevam eder
seniz, sabrımız taşar, sonra ... 
Karışmayız ha!. Dediler. 

NiJin otomobili, silahlı hay
dutlarla dolmuş olduğu hal
de harekete geçti. Fakat 
otomobil küçük geldi, bir kı
ıım haydutlar yer bulamamış 
ve arkasından koşmakta idi
ler. Fakat civardaki benzin 
deposu yanında bir otomobil 
vardı; sahibi otomobilin anah
tannı vermek istemedi; hay
dudlar bu işi iki kurşunla 
gördüler, benzinciyi vurub 
anahtan aldılar. Bu suretle 
isi haydudlardan bir kısmı 
daha firar için otomobil bu
labildiler. 

Biraz ileride üçüncü bir 
otom o biz gördüler, bunu da 
durdurdular, bir kısım da 
haydutlar buna bindiler. Fi
rariler üç otomohiUe ayrıl
mışlardı. Üçüncü otomobil, 
ileride giden iki otomabile 
bir kilometreden sonra an
cak erişebildi. Gardiyan Nil 
hila haydutların elinde esir 
bulunmakta idi. 

Fakat zındanda, imdat 
Çanları üzerine bütün muha
fız kuvvetleri harekete geç
miş ve az zaman içinde ha
disenin mahiyeti anlaşılmıştı . 

1 
İlk şaşkınlık geçince şeh

rin zabıta merkezine de ha
ber verilmiş ve şu anda za
bıta şehrin muhtelif semtle-
rinden harekete geçmiş bu
lunuyordu. 

Bundan başka Şikago, Ha 
mand, şehirlerine ve sair ci
var şehir ve kasabalara da 
telgraflarla bu firar hadisesi 
otomobillerin şekil ve numa
rarı bildirilmişti. Bu umumi 
tebliğ üzarine yüzlerce polis 
.nıerkezinden Valter Ditrik 
Harri Hirpod, Jan Hamilton, 
Ed Zovuz, Ceymis Klark, 
Klark Rossel, Şarlı Makli, 
Ceymis Bekins, Cue F oks 
ve Cue Barusdan mürekkeb 
on firari haydudun isim ve 
resimleri polislerin umumu
na da verildi. Bunlardan her 
hangisini her hangi bir yerde 
görülürse heman tutuıacak 
ve... Zındana iada oluaacak
tı. 

Vakıa, Amerika Zabıtası, 
firarilerin isim, hüviyet ve 
şekillerini tamamen biliyordu; 
fakat bu çak küstahane ka
rar hadisesini hazırlıyan silah 
ve para tedarik eden ada
mın mahud Con Dilinger ol
duğunu bütün Amerikada 
bilen tek polis ve zindan 
memuru yoktu ! Halbuki, bu 
Con Dilinger binbir cinayet 
ten dolayı bütün Amerika 
polisinin aradığı bir cani 
.d. 1 1 ı . 

( Arkası var) 
~q ~ 11.ııı ~ F.+""' • f,,~ ıı;ıı 
tıi.. 1 lı ••1 lııuııl bi;iıl L;. _ ;;:. -= ı:. v= lııuııl 

iç Bakanı Bay Şükrü Kaya 
• 
Istanbuldan Y alovaya Geçti 
İstanbul 16 ( A.A ) - Bugün sabahleyin Ankaıadan şeh 

rimize gelmiş olan iç Bakanı Şükrü Kaya bu akşam saat 
18 vapurile Yalovaya gitmiştir. 

"'"'Q h~d 
111"111 
~ 

Çankırı 
Yolunda 
Feci bir çarpışnıa 
lstanbul, (Özel) - Çankırı 

yolunda bir tamirat trenile 
bir otodorejin arasında feci 
bir çarpışma olmuş ve baş
mühendisin karısile bir ma
kinist ölmüştür. 

ıı·~ .. ~. 

Arnavudlarla 
Boşnaklar 
Tehea ınız oluyodar 

Ankara ( Özel ) . - Ama 
vudlarla Boşnakların, Türk 
kültürü taşımalarından, tabii
yetimize kabul edilmeleri 
hükümetçe kararlaştırılmış 
ve bu karar bütün ilbaylık
lara bildirilmiştir. 

Amerika ulu
sal bayramı 

Atatürkün çektiği tel 
vazısı 
" Ankara 16 (A.A) - Ame-

rika milli bayramı münasibe- ı' 
tile reisicumhur , Atatürk ile 
Amerika cumur başkanı ' 
Fraklen Ruzvelt arasında 

verilip alınan telgraflar aşa
ğıdadır: 

Ekselans M. Franklen Ruz
valt 

Amerika egemenliğinin yıl 
dönümü münasibetile ısı teb
riklerimle beraber . özel gö
nenciniz ve büyük dost cu
murluğun genliği için besle
diğim dostça dilerlerin ku
bulunu ekselansınızdan dile-
rim. Kamil Atatürk 

Ekselans Atatürk Türkiye 
cumur başkanı 

İstiklal günü münasibetile 
zatı devletleri tarafından iz
har buyurulan halisane te
menniyatı fevkala e takdir 
eder ve gerek kendi namıma 
ve gerek Amerika milleti 
namına tamenniyatınıza mu
kabele etmekle büyük bir 
bahtiyarlık duyarım. 

Franklan Ruzvelt 

1 Manidar 
Bir dönüş 
Bulgaristanın eski )~o 

111a elçisi Varnaya 
<Yeldi 
~ 

Sofya (Özel) - Kimon 
Görgiyef kabinesi tarafından 
Roma sefirliğindeıı azli ve 
Bulgaristana girmesi yasak 
edilen sabık Roma sefiri ge
neral Volkof, iki gün evvel 
bir İtal an vapurile gizlice 
Varnaya gelmiştir. General 
Volkofun bn sırada Bulgaris
tana gelmesi çok manidardır. 

General Volkof, kral Bo
risin en yakın adamlarıdır. 
Ayni zamanda Makedonya 
komitesi reisi İvan Mihailo-

ı Girid hadiseleri 
--~~----~~----~oo--~----~--~~~---

Dün ilk taze 
incir geldi 

Amira) Sakelariu haberlerin ' 
Yemiş çarşısında incir tüc 

carı Muzaffar Keskinoğlu 
ticarethanesine Aydın vmer 

mubaliğalı olduğunu söyliyor 
Atina ( Özel ) - Girid- ler tertib etmişlerdir. 

den dönen donanma kuman- Donanma Giride gelince; 
danı amiral Sakeloriu hukii- efrada sıkı talimat verilmiş 
mete bir rapor vermiştir. ve her türlü hadiselerin çık 

Amiral bu raporunda Gi- masına mani olmak ıçın so-
riddeki hadiseler hakkında guk kanlı olmaları bildiril

neşredilen çok mubalegalı 

bir surette büyütüldüğünü 
söylemektedir. 

Örfi idare kaldırıldıktan 
sonra bazı venizelisler hüku
meto karşı şiddetli bir mü
cadele açmışlardır. Bunlar 
bilhassa KanGİya şehrinde 
göze çarpıyordu. Bunlar baş
larına Venizelosun giydiği 
şapkadan giyerek nümayiş-

ıı.;ıı 
ltıııı.I ı.~ 

ı:ı.~ 

Jl'+•ı 
liıuıd 

miştir. 
Amiral hühiimet taraftar-

larının bilhassa toplsındığı 
Herakles tarafına efradın bir 
kısmını götürmüş, •fakat taş
kınlık yanan nümayişçilerin 

bir kısmı buraya gelerek 
bahriyelilere karşı husumet
kar bir tavur takınmışlardır. 

Burada bazı küçük hadise 
ler olmuş ise de sür'atle önü 
alınmıştır. 

ıı:;;:.ıı 
lıııııl 

ıı;ıı 
lıı .. ıll 

Tayyare kazası 
Bir Elen zabiti öldü biri de 

ağır surette yaralandı 
Atina, [Özel ) - Avro ı larak tryyare düşmesile ezil

markalı bir tayyare üzerinde ı miştir. 

akrobasi yapmakta olan Kar- Derhaı hastaneye kaldırıl-
naviosuv Kalokotrinis namın- mış ise de orada ölmüştür. 
da iki tayyareci feci bir ka- Arkadaşı nispeten hafif ya-
za geçirmişlerdir. ralarla kurtulmuştur. 

175 metre yüksekliğinde Ölen tayyareci Kalokatro-
bir tuping yapmış fakat ikin- nis, 1 Mart isyanında büyük 
ci befa ayni tecrübe yapı- bir röl oynamıştır. Serezdeki 

lırken tayyare muvazenesini 
bulamıyarak bütün kuvveti 
ile yere [çarpmıştır. 

Bu esnada suğukkanlığını 
muhafaza eden Karovas tay
yareyi düzetlmeğe çalışırken, 
Kalokotronis paraşutla tay
yareden atılmağa teşebbüs 
etmiş, fakat kanatlara takı-

ıı;ı 
lıı.•I 

ıı.;ıı 
lııı~ıl 

düşman mevzilerini bumbar
dıman ettiği sırada asiler 
tarafından yere indirilmiş, 

orada kurulan divanı harb 
tarafından idama mahküm 
edilmişti. Mamafi isyan bas
tırılmasile asile bu kararı 
tatbik edemiyerek Kalokat
ranis hayatını kurtarmışdı. 

ıı;.ıı 

··~···· Mersin Halkevi üyeleri 
köyleri geziyor •• 

Mersin 16 (A.A) - Halk partisi ve Halkevi üyelerinden 
uoktor, baytar, kültürcü, ekonomi uzmanı, tarımcı uçakçı ve 
başka ertik adamlarından bir gurup, Mersinin Gözne ve 
Benek~elik köylerine giderek yüzlerce köylü önünde çok 
faydalı konuşmalar yapmışlardır. Köylünün dileklerini dinle
mişlerdir. 

Ulusal varlığınİızı körletenle-
• •• • 

rın gorecegı ceza 
Akara 16 [ A.A J Çiçek hastalığından dolayı kordon 

altında olan Afyon vilayetinin Emirdağ kazasının Goynuk 
köyünden hayvan kaçırarak, hastalığın Baytar nahiyesine 
sirayetine sebebiyet veren Goynuk köyünden Arık olğu, iki 
ay hakis ve para cezasına mahküm olmuştur. 

beyliden Sulu Mestan oğlu 
Mustafa ve vakıflı çavuşlann 
yetiştirdikleri ilk incir, taze 
olarak gelmiştir. Muzaffer 
Keekin ticarethanesi ilk defa 
incir mahsulü yetiştirenlere 

bahşişlerini göndermiştir. 
Haber aldığımıza göre daha 

bazı incir ticarethanelerine 
de taze incir gelmiştir. 

• 
Yeni iskan 
Direktörü •• 

Sehrimiz iskan direktör
lüğüne atanmış olan Manisa 
nüfus direktörü Tahsin Ak-
gün gelmiş, yeni işine baıla

mışhr. 

Tekirdağ iskin direktör
lüğüne atanan şehrimiz iskin 

1 
direktörü Münir Dumlu ya· 
rın İzmirden ayrılacaktır. 

Şehirdeki 
Susuz mahalleler 
Uray; şehrin su bulumıyan 

yerlerine su çıkartılması ve 
yangın muslukları yapılması 
için bir harita hazırlamıştır. 

ı Tekitler 
Espekteri 

Bölge T ekitler espekterli
ğine atanmış olan Mllnir Ata 
bugün 1stanbuldan şehrimize 
gelerek işe başhyacakhr. 

Fuad yurtdaş 
İç Bakanlığı tabiiyet işleri 

direktörlüğüne terfian atan-
mış olan ilbaylık hukuk iş
leri direktörü Euad Yurtdaı 
bugünkü Afyon trenile An-
karaya gidecek ve yeni öde
vine başlıyacaktır. 

--ı .. -ı ... 

ı Yunan 
\ 

Baş ve Dış 
Bakanlan 
Gelecekler 

İstanbul [Özel] - Yunan 
Başbakanı Bay Çaldaris ile 
dış işleri bakanı Bay Makai
mosun, birinci Teşrinde An
kara ya gelerek bllyükleri
mizle görüşecekleri Atinadan 
haber veriliyor. -.-.·-··. 
B. Titulesko 

Mühendisin çocukları ile 
bazı memurlar ağır surette 
yaralanmııbr. 

Yahudi 
Delikanlı 

Yugoslavya 
Kral ailesi 

1 
1 
ı 

fun da dostudur. General 
Volkof, vakti le Harbiye na
zırı iken Makidanya komita-
sına silah ve malzeme ver- Ekonomi bakanı 

-Baştarafı birincide
den önce toprak bltDnlüill· 
müzün korunmasına dayanan 
tamamen ulusal bir siyasa-
dır. Herhangi bir menılekete 
karşı çevrilmiş bir dış siya 
sa gütmiyoruz. Romanya ayn 
gayrı olmaksızın bütiin dev-

- Baıtarafı 1 incide -
lmış kalmış ve her iki ce

edi tekrar Morga iade et-
ittir. 
Muhta da hayret haham
nenin hayretinden az ol
amıs, fakat hiç bir kimse 
u delikanlının gebe kalmış 
imasına ihtimal vermemiş 
e bu iıte Yahudiler gibi 
ir mucize de görünmemiş 

tahkikata batlanmııbr. 
1ı ir biliyor muau-

Belgrad ( Özel ) - Kral 
ailesi ve saltanat naibinin 
geçirmek için Blede gitme
leri bara yabancı elçilerini 
de yavaş yavaş göç ettiri
yor. Türkiye elçisi Ali Hay
dar Aklay da Blede gitmiş
tir. 

nuz? Morg hademesinin şu: 
- O gün morgda bu Ya

hudi ile bu çocuk cesedi mu
ayene edilmiş ve masraf ol
masın diye ikisini de bir ta
buta konarak gömülmeğe 
yollanmıştır ! Cevabı olmuş
tur 1 

miştir. 

1 Selanikte 
Yer sarsıntısı 

Atina [Ôzt:l] - Dün gece 
Selinikt e biri saat 11 de, 
diğeri de on dakika sonra 
iki yer deprenmesi olmuştur. 
Dekrenme!er hafif olmakla 
beraber arkasından yerden 
gelen gürültüler işi tilm · ştir. 

AhaJi panige tutularak ge
ceyi açıkta geçirmiştir. Dep
renmenin merkezi neresi ol
duju anlaıılmamıtbr. 

Sovyet Rusyada temaslrıana 
başlamıştır 

, Jetlerle dostluk istiyor ve hu
dutlarımızı ve müttefikleri-

Moskova 16 (A.A) - B. Rosengoltz B. Delal Bayarla 
yanındaki zevat onuruna dün akşam bir şöle vermiş ve şö
lende B. Krestinski, Piatakof Mi şef, Kaganoviç, Kaminski, 
Zzkerman, Zekai Apaydın, Vorobief, Türküstroy direktörü · 
Zobiteref, Türkiye büyük elçiliği ileri gelenleri hazır bulun· 
muşlardır. 

mizin hudularını korumaya 
hadim olmaya müheyya olan 
herkesle mukarenete amade-
dir. 

Parolrmız şudur; "Her ıe
yin üstünde Romanya ve 
barış." Bunun için teyid ede
bilirim ki şimdiki dış siyasa-Moskova 16 (A.A) - B. Celal Bayar beraberind Tür-

kiye büyük elçisi Zekai Apaydın olduğu halde dün dış te
cim komiseri Rozengoltz ile muavini EJiava, ağır sanayi 
komiseri Orconikitze muavinleri Piatakof v~ Mişel Kagano
Yiç ve dit komiserliii muavini Krestinskiyi ziyaret etmişdir.-

• mızda bir değişikliğe değil. 
bunun bütün yünerlerde ( İs· 
tikametlerde gelişimine tanık 
( pbit ) olacakzıuız. 


