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Li~b 0nrnüştür. 

lljö~ on 23 - Ba-
~-tt11a karşı yapılan 
-.. ıa i r ~ ~ ı ~tı ş ırak eden 
d~ttiıı:vet~~r T oJedo 

tltt YUrümekte-
ı, . B 

Pb ~ U şehrin 
t,"' l lldrı'd ·· · , "' a~k uzerme 
~btar taarruzun 
~ llıtıa ı2~1a~~ktir. 
ttllata . (Ozel) -
~1nd,ki ıle Malağa 
Lı~tt mubare
'l' Çok , ~k~i"h kanlı olmuştur. londaki Fransız planının ltal-
'l "'et ·ı · .~ it çı er Kaditseve Kır- ya tarafından kabulünü 
'~ıh llltnl . 
llı,'1 bGr arını gen almak Fransanın tazyıkine atfedi-
ııı'lltt8 ilk kuvvetler sarf et- yor, ve Le on Blum 'un bütün 

1flatdt de nıuvaffak olama- Avrupanın şükran ve sita-
\' ır. 

~U •lllıt a· • yişlerioe liyakat kazandığım 
d ~t ,_. sı kuvvetler Sara- yazarak diyor ki: 
- l I! G. L ~ "tltg Utte mıntakaların- En büyük müşkülat şimdi 

ı sa Almanya general Frnn
lcoya tayyare, tayyareciler 
göndere k İsp mya hükti· 

' metine karşı büyük bir ci
nayet irtıkap etmişti . 

İstrmbul 24 (Öz.el) - ltal
yanırı İspanya işlerine müda
hale edilmemesi hakkında 
Fransanm verdiği teklifi ka-

' bul etmesi tehlikenin biraz 
önünü almış hissini doğur
maktadır. Bu itibarla Fransız 
sağ cenah gazeteleri İtalya
nın bu hareketi lehinde reş
riyat yapmaktadırlar. Ancak 
bu teklifin kolinide göst~rilen 
şartlar bilhassa Almanya 

ttttlt"dallna . uğramışlardır. Almany... tarafındadır. Hit 
tlttj,.. Şehrı hükümet kuv- ler bir çocuk gibi, bir kötü kabul .ettiği takdirde İtalya-l '4tn ı· 

ıJ llfıdt e ıne geçmiştir. Avru~nlı gibi hareket etti. nın da kabul şeklindeki 
;~ ~Cta~ 23 ( 1\ .A) . Da- Eğer ispanya Kameron ge- kayıd endi e uyandırmakta-

tılc lld g~zetesi ispanya misini araştırmak suretile dır.. Malüm olduğu üzere 
A ~ ~nıı nıüdahale bak- küçük bir gaflette bulun duy- - Sonu 4 üncüde -
CYJı ooaoooaocıoocıoooooooocooooooo 000000000000000000~0000 
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suikast hadisesini 
tel2raf geliyor 
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~ıt "t t(l oy enıiş-
ı. af türnı . . "l• ~t . erını 
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~· ~ ar · 
\~illi <>I gayet 
"'-ı ~\ il r k n a -

ı .. )~ • tttikı ~. 
'~ı... ~ışı erını ' 
il. "qttı• tr \re 
'l\q •tı b tnah . 
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""~ 1nıl er . 
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fl'k0 ÇekıJnıişlerdir. v, 23 

- Halk gali· 

yanda suikastçdarın vücudu- ı 

nun ortadan kaldmlmasını ' 
istemektedir. Hergün bu ma-
hiyette on binlerce telgraf 
gelmektedir. Halkın nefreti 

büyüktür. 
İhtilal işile alakadar olan 

merkez komitesi yedek aza-
sından bulunan Mişel Toniski 
köşkünde intihar etmiıtir. 

Fra SZ aşmas bozmak istiyorlarmış 
~--------~--~--------------

Alın R s M. n e atı Çok Gergin 
Berfin, 23 (A.A) 

- Ecnebi malıafili 
Almanyanın bir hu · 
dut üzerinde kışla
lar yaptırmağa tel· 
mih etmekten çekin 
mesi Ui'zım ge diği 
zira bizzat Alman
yanın 7 ~art 936 
dan beri Ren ara-
zisinden kışlalar ve 
diğer askeri inşaata 
hararetle devam 
dtiği ınütaleasın

dadir. 
Bu mahafilde söy· 

lendiğine göre, Al

\ 

-~~-,~ 

manyanın Baltık denizindeki 
bahri hazırlıkları en büyük 
bir faaliyetle idare edilmek
tedir. Bazı siyasi müşahidler 
diyor ki: 

- Alman matbuatının 

Rusyaya karşı ani hücumları 
Rus - Fransız ittifakım boz
mayı istihdaf eden Alman 

Rornan gibi!.. 

Satıcı kızı 2ö
rüyor aşık 

olu or 
EVLENiYORLAR iKİ 

ÇOCUKLARI OLUYOR. 

Ana çocukla-
rını öldürüyor 

Pariste beş yaşında bir 
kız çocuğu birdenbire ölmüş 
kendisini muayene eden 
doktorlar, kaıdeşin de ayni 
zamanda hastalığını öğrene
rek vakayı şüpheli görmüş
ler, çocuğun defnine rushnt 
vermemişlerdir. 

Çocukları M. Normand 
bugün henüz 33 yaşında bir 
adamdı. Genç olmasma rağ· 
men roman denilecek he· 
heyecanlı ve kar•şık bir ha
yat geçirmiştir. 

M. Normand 22 yaşında 
iken, müstemlekelerde iş 
gören ticaret müesseselerinin 
birinde bir vazife alarak 
Afrikaya gidiyor. Kısa za
manda ufak bir servet ~a
hibi olmaaa muvaffak oldu
ğu bibi, bir de yerli kadınla 
evleniyor. Bir sene sonra 
karisile henüz doğan çocu
ğu öldürüyorlar. bedbadht 
baba genç yaşında tek başı
na kalıyor. Müstemlekerin 
havası da kendisne yara
madığı için kalkık Parise 
dönüyor. 

- Sonu 4 ündüde -

diplomasisinin esaslı hatları 

dahilindedir. Hitler Alman-

yası şimdi İngiliz ve Fran ız 
efkara umumiyesi den bazı 
hizipleri heyecana düşürmek 

ve Moskovanın ihtilalcı te
mayüllerine karşı it mats zlık 
hissiyatı uyandırmak için 

ispanya hadiselerinden isti
fada etmektedir. 

Berlin 23 (A.A) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Ecnebi mahafil müsellah 
bir Sovyet tecavüzü iddiala
rına kaı şı ani ve şiddetli 

matbuat mücadelesinden az 
çok mütehayyirdir. Bu ma- 1 

hafilde deniliyor ki 
Şimdiye kadar Alman 

matbuah komünist propa• 
ğandasına karşı çahşm akla 
iktifa ediyordu. Bugünse 

gazeteler Sovyet Rusyanın 
garp hudutları üzerinde ha· 
raretli bir surette tecavüz 
hazırlamakta bulunduğunu 
iddia ediyorlar. 

Bazı gazeteler Rusyanna 
F enlandiya hudutları boyun
ca şimal buz denizinden Le· 
ningrada kadar kış\alar inp 
ettiğini yazıyorlar. 

Ayni gazeteler Moskova 

- Sonu 4 üncüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Dil Bayramı 
ni1U stanbulda büyük Dil bayramı Kurultayı toplanıyor. 
llUU Yurdun her tarnfında halkevlerinde dil bayramı yapıl-

dı .. lzmirde de halkevinde b•iyük bir bayram hazırlandı. 
Hatibler dil inkilabının ehemmiyet ve kıymetini anlattılar .. 
Türk dil kurumu genel sekreteri lbrahim Necmi diyor ki : 

- B J seferki kurultay eski kurultaylardan külliye• 
farkhdır. Denebilir ki birinci kurultay bir tesis toplanb11 
idi. Orada herkes bir çok bilgisini döktü. Fakat hedef dil 
kurumunu kurmak ve ona çalışma cephelerini tayin etmek
ten ibaretti. 

İkinci kuru :tay daha çok ameli olarak ortaya cıkarılmıı 
dil mahsullerinin teşhirine mahsus bir toplantı idi. 
Bu üçüncü dil kurultayında Türk dili kurumu. emsali diinya 
dil kurumlarında nasib olmamış diyebileceğ;m bir mazhari
yete eriyor. O da dillerin ilk ana kaynağına aid bir Türk 
teorisinin ortaya konması v~ bunun yalnız yurdaşlar değil 
kurultayda misafir bulunacak yabancı dil bilginlerinin va· 
sıtasıyle bütün dünyaya yayılmasıdır. 

Bu suretle bütun kurultay da arsıulusal müstakbel kong
reler tohumunu ekiyoruz. 

Bu sözlerden de anlaşılacağı veçhile dil inkılabı sade 
lisanın sadeleşmesine hizmet etmekle kalmıyor, bütün 
dünya alimlerinin kafasını i ğal eden büyük bir davayı 
müdaf a ve isbat etmek şerefi de bize aid bulunuyor. 

Maddi manevi sahada bütün inkilapları yapan, bizi en 
ileri Avrupa memleketleri ayarına ıkaran büyüklerimiz ilim 
sahasında da Türkün adını bütüo dünyaya duyurmuş bulu
nuyorlar. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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T h b JV şi hayva .ı Asi generallerden Lano diyor ki: ır- pı\ 
1. a ra ey IAsdığınız bir ihtililci e muka-1 DUNYA ?ı 

• 
18!.~!.!1!~~~ .. ~~ 1 bil en on o üni t idam ıNeler olurot 1 

lzmır e Papulasın rinin, bilhassa büyük vücudlu 1 v • ' G. . kin~Sl 
olanlaımın arz üzerin..Ie mun• e ece2ım • • • • ıyotın ma . id•ll' 

Fal na Nasıl kariz olmağa başladıkları Eğer kon1ünistlerin yaptığı işleri anlatacak Giyotin makinesıGiyotill 
Baktı ? •• iddia edilmektedir. Bazı ta· olursam lspan)'Olların yamyamlardan makinesidir. Doktor . ıııi a~ 

AKILLARA DURGUNLUK 
VEREN MACERALARI 

- 25-

biat alimlerine göre vahşi - icad ettiğinden bu 15 r,te' 
hayvanlarıda bir asr~ kadar, ne farkı kalır ? ... mıştır. Fakat ysnlıŞ;.i~edeO 
eski zaman!arm E1·derhaları- Asi kumandanlardan genc-ı farın çöldek• vahşilerden da- g" er giyotin icat e 1 ı;o· 

h k JŞ· . 
nın masallarda okunduğu gibi ral Lano Lö Jurnal gazete- ha yabani olduğuna ü me- evvel esasen var~ 15 jo~ı 

v e a 
ç 

Tahra bey şeyhin sualine ı 
cevaben ufak yaştanberi gizli 
ilimlere karşı duyduğu miy
liini, İstanbulda ve İzmirde 
geçen hayatının bütün gizli 
safhatini hikaye ettikten 
sonra .. nun ellerine sarıldı: 

- Mürşidim sızsiniz Bana 
rehberlik ediniz. Bi mecliğim 
şeyleri sizden öğrenmiye gel-
dim, beni reddetmeyiniz! 
diye yalvardı. 

Bu esn~dn Arab hizmetçi 
kahveleri getirmişti. Hdeme 
şarı çıktıktan sonra bir hayli 
müddet geçt. Şeyh, meraki 
beye dalmış görünüyor, ba
şım yerden kaldıramıyordu. 
Nihayet gene ayni vaziyette 
T uhraya şu cevabı verdi: 

- Gayet tehlikeli bir yola 
girmek istiyorsunuz. Maama· 
fıh, kuvvetli bir azim sahibi 
olduğunuzu bakışlarınız an· 
hyorum. Muvaffak olauğı· 
nızdan şüphe etmek iste· 
mem bu yol, sizi felaha ol
duju kadar, tehlikeye de 
sevkedebilir. Yanhş bir ha· 
reket herşeyi mahveder. Size 
acıyorum. Onun için, reh
berliginizi kabul etmeğe mec 
bur oluyorum. Beni takib 
ediniz! 

Bu sözleri müteakib, şeyh 
ayağa kalkarak birkaç adam 
attı. Ve yanındaki otaya 
geçti. 

Tahra bey, büyük bir me
rak içinde efendisinin arka
sından geliyordu. 

Şeyh burad, Tahranın elin
den tutarak büyük bahçeye 
nezareti olan pencerelerden 
birinin önüne götürdü ve: 

- Size pek çok şeyler 
göstereceğim. Fakat bundan 
evvel lüzumlu bazı izahat 
vermek esteriın ! IDedikten 
sonra anlatmağa başladı : 

- Gizli a liınler içinde en 

gücü "Faldrizm,, dir. "Falcir,, 
tabiri, Hindistanda Siva ili· 
h .. sine tapman kimselere veril 
miştir. Bunlar, mabudun 
memnuniyetini kazanmak ve 
ona bir kat daha yaklaşmış 

bırakacağım 
di 
k! 

en • ne 

olmak için vücudlarına en 
feci eziyetleri, en tüyler ör
pertici işkenceleri reva gör
mekten çekinmezler. Siva 
ilahesinin hükümran olduğu 
Hind topraklarmda binlerce 
fakir yaşar. Şimdi size bun
lardan bir kaç tecrübe gös· 
tereceğim. Şeyh, Tahranın 
biraz daha yaklaşmasını ih
tar etti: 

- Pencereden bakınız. 
Bahçenin ta ilerisinde bir 
kahbahk görüyorsunuz, de-
değilani ! 

ancak roman ve serküzeşt- sine be,vanalta bulunarak dersiniz. Askerlerimiz bu hemyalı bir ressaıxıı ., bır 
lerde görmtk mümkün ola· dei.Iliştir h.İ: mezalimi görünce nefretleri asırda yapmış oidugtJah~D· 
caktır. "- Daima başım yukarıda her türlü hududu aşıyor ve tabloda, Lir idaoı . ~si 6' 

Bunun için bir çok yerler- blöf yapmadan, dümdüz yü- kendilerini güçlükle zapte· munun, giyotin ınak~0010ycr 
de bu hayvan cinslerini inki- rümeğe alışmışımdır. Kendi- diyoruz.,, nünde beklediği gr işliYor 
razdan kurtarmak için ted- me, '9icdanımın kabul ettiği Bu, vatanımız için ve me- yalnız. makine bala~ 8 yellıer 
birler ittihaz olunmuştur. bir hattı hareket tayin eder deniyet için bir hayat ve 17 nci asırda da, ıst~ili1or' 

Cenubi amerikanın Bizon etmez, tenkitlere kulak as- memat meselesidir. Bu adnm bu makine ile idaaı e 
denilen yabancı öküzleri, And madan yapacağımı yaparım. ların irtikab ettikleri cina- larmış.f .. 11131'iııe1' dağlarının Lama'Ja Afrikanın Ben cummuriyetçiyim ve bu· yetler cezasız kalmamalıdır. Şu hale gore GiYO , 
Zurafa, Kerkedan ve su Ay· nu her zaman ispat ettim. Barbarlara ~gönderdiğim ha- icad eden doktor. ın•~joe 
ğırları ve Zeler dedilen hay- Fakat bugün mesele par· herde: "Katlettiğiniz beher değildir, fakat isaıı ııııa~1~ 
vanları, Hindistanın filleri, tilerin fevkindedir. Mak- sivile mukabil, ricale mecbur ye alem olmuş ve 

0

11sıl ~1 

Avusturalyanın KangoraJarı sizm barbarlığına karşı milli olduğumuz vakit, ben on devam edecektir, 'krı vesP~~ 
inkiraz etmek üzere olan selamet namına haraket et- marksist kurşuna dizdirece- Amerikada Arı>erı 'fıırilV 
vahşi hayvanlardandır. mek mevzuubahs bulunu- ğim, dedim, esirlere gelince, sün ismini taşıyor. 

Fakat, Mayıs içinde, Por· yor. Çünkü ortada gerçek· bunlar için askeri mahkeme- haksızlıkları bunlar· resi 
tekizin şarki Afrika müstem· ten bir barbarlık vardır. Si- ler faaliyettedir. Hakiki suç- Yahudiler kotl~ ps~r 
lekesi olan Dorence- Mark es ze, tüylerinizi diken diken lular hakkında adalet, hük- y h d"I kongresi ıf a u ı er . diişıll 1, den Libona çekilen şu tel- edecek 11ice facialar anlatı- münü vermektedir. Allah te toplandı. Yahudı ı;e A 
grafa da şaşmamak mümkün ' rım amma, ozaman İspanyol· taksiratlarını affetsin.,, lığı ile mücadele~dedctli betf 
değildir: OO:>OOCA>COOOOOOOOOOOOOOOOCOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO k şı c, 

k , manyaya arşı dele <' 
"Fillerin miktarı o kadar t kotaj yapmağa ve bıta , 

büyük bir sür'atle artmakta- ar ıyase . sene tekrar toplanıJJllÜteııı' 
dır ki, mahalli bük um et bun- . ·· ddetle ıl1 tt 

hır sene mu . buro ~ 
ları muzır hayvanJar cümle- } • d 1 diyen çalışacak ?ır t(oııls 
sine ithale mecbur kalmış- Bı.zde gazet erın ne en sa ı - . . k ve,dııer· .. a!J 

sısıne arar sll" J 
tırT':bkı ada tavnşanıarı gibi madıg"' 101 anladık ! . . ayr.ıca btit~ dem~~!: r~~de 

tesıs e ı: go" 
demek !.. Türlü nüfusların nisbetle de 200, Şilide 86, Peru'da · para 

kommünlerıne 
en çok gazete çıkan memle- 150 gazete çıkıyor. recekler... }allı( 
ketlerin hangileri olduğunu Avrupa'da Büyük Britann- Ava giden a" 'ii~ blf skeri terfi 
istatistikler haber veriyor: ya'nın 1363, Almanyanm 85, d bOY ~ 

1 d k 100.000 nüfusu olan lzlan- ltalyanın 81 gündelik gaze· Cava adasın a C•1
'' r sızın sap anmış ol u Jarı sı- . . pılıyor· ç 

rıktan kurtulub havada dört Ankara - Askeri terfi da'da 18 gündelik gazete tesi vardır. av partısı ya ıı,,a ti 

İleride, saç ve sakal birbi
rine kRrışm ş, insandan ziya
de müstekreh bir hayvanı 
andıran garib şekilli bir 
adam, kendi bulunduğu yer
den on metre ileride bir sı· 
rığın sıvrı ucuna geçirilen 
incir yapraklarına gözlerini 
dikmiş olduğu halde görünü
yordu. Biraz sonra bu yap· 
raklar rüzgar veya saire ha 
rici bir tesir altında olmak- lis esi 

bulunan ecnebiler 'ı~j beş metre irtifaına kııdar listesi hazırlıkları bitmek çıkmaktadır. 4 milyon nü· Bütün dünyada çıkan gün· da 
yükseidikten sonra tekrar üzeredir. Liste kati şeklini fusu olan lsviçre'de 340 gün- delik gazetelerin sayısı 50,000 kıyorlar. Araların vat"· 1c 
sırığın ucuna ilişerek kalıyor- bu ayın yirmi beşinde ala- delik gazete çikıyor. 130 ni bulmaktadır. Nüfuslarına ne de Hollandalı 5ud' 1,ı 

d B b caktır. mı'lyon nu··fusu olan Bı'rleşik nisbetle en çok gazetesi olan Holland 1 }ar pP ye s r lar ı. u gari hareketlerin ··ıtre .. , 
d beklerken bir go b e yıP bi( kaç defe tekrar edmesini ---oo--- Amerika bükü ~etlerinde lzlanda ile lsviçre ir. ..lge yer )e 

bekliyen şeyh, Tahra beyin Askın kudreti 2263, 18 milyon nüfusu olan Bizdeki nüfusla bizim ga· ediyorlar, go .ı ıclşrı 
~ ı k . b 1 Av sanoı 

gözünün içine bakarak: Bu edebi bir roman, ro· Meksika'da 821 11 milyon ı telerin mi terını nıs et etti· anıyor. t I' 
- Nasıl, gördün mü? diye mantik bir filim, bir sevda nüfus!u Kanada'da 102 gün- ğimiz zaman ne kadar geri- bir genç kızoııŞH~llaıtd' 1 

sorduktan sonra izah etti: hikayesi mevzuu değil. Bu delik gazete çıkmakt~dır.. ı de olduğ~muz. ~olayca a~I~- Cavalılar öldürdüler~~ 
- Sakın hayret etme ! Bükreşten gelen bir haber, Brezilya•da 250, Ar1antın· şılır. Marıfet ıltıfata tabıdır. parçahy~:: 1~~~$ 

S. l k · d h • b k ~~1J11ııı~11""'ll''"'tl;ıı""ıııı•~~·qıll'.!!."l~~Pı 1•11J11!!1qpı•qı:rınııı~n~ıı;.qııı.;ıııı;ıııı;ıı~:ıı;.ııı~~._ıı.;ııı1~qıı;ıı"!:I~•'~ ~ıı,;ııı--ıva meme etın e erşeyı ir havadis bir va a. ~~~~ah~ıb~ııt~lh~ıtıı~d.~h~~ıı!'ııııı~ıı~oıı!rııı~~tıı;;ııııı; .. ıdııı:.d11Wıı1lıı;.dıaa":ııı;,iı!a..Jlıhi.ı11..-:dıllıi .. ı1ııı.:;;ııını;,G.1 ... ,ııt 
görmek, hiç şaşmamak la- 25 yaşında bir genç var. [•l 
zımdır. Çükü bu gördüğünüz, Bu genç bundan on iki sene [•] 
bundan sonra göreceklerini- evvel büyük bir kaza geçi- [•l Furunlanmış ve Tam uru 
zın yanında adi bir hokka· ri}'or, hayatını kurtarıyorlar [tl •• 

~·.~.GURG bazlıktan ibaret kalacaktır.,, amma, dilini knrtaramıyor- ; ı 
Netekim, şeyh, 1--u sefer lar. Genç kounuşmaz oluyor. "tl 

Tahra beyin naznrı dikkatini On i\d senedir, tek kelime '~~ Rutubet ve sıcakta kat'iyen şeklini değiştirnıez 

NLEaZınga 'd 0ıt 
·ı rs:ı 

kereste ar~ 
bahçenin diğer bir köşesine söylemeden yaşıyc>r. ~v.ı 
celbetti. Burada da bir baş- Geçen hafta bu genç, [tJ z l G il ı• 
l·a fakir vardır. Kendisine güzel, amma harikuülade ~.~ l nga u rge n 
bir keman verilmişti. Bağı- güzd, bir içim su kadar -

nuak diyordi ki: güzel bir kıza rastlıyor. Kı- rr.f~:l L Z l\J f) j~ 
- Şimdi bunu yere bıra- zı öyle beğeniyor, öyle se-

1
, 

kacağım. Kendim, on adım vıyor ki dile geliyor, on iki f!1 ~'lobilva, Karoseri itnalatı için ideal kereste G Ü l~ Gf :t: 3776 
geride olduğum halde ke· senedir tutulan dili çözülü- [t) ., SATIŞ YERİ : Hilal Kereste fabrikası Keresteciler Tele 00 ~ ,,_ 1 

man, kenni kendine çalacak! yor ve güzel kıze ilanı aşk :~ı ıı!:.1lıı:;11''~'~~ ı~ 
( Arkası Var) d ~~~~rı;q~p~f1':.'ll:ı;c~1;t~r::!!ııııı;ıı';q~ııı111,;q11~7.;ıı: ;ııı!;ll~•.::-ırı..:u;~~p~~~~~sı~·:-.ııt:dı' tııtıı 11 e i yor!... ~ ıı:. ııwııı.;.ıııı.uııı~ • ...: ~b~liıi<!Jlllıdl!ııiiıt llıUiıllııuılillıu~lU.Uıı!lııuiılbhdılllıHııllıııdl!lıı:'dılıbıUıı!ıı.;;.G~ı;.dliöıtlıkdllllWClkUiıllıhdı lııUiı!Qı.d ııtı ·~V' 

-------------------------~-_:_ _____________ -- . er\'oıı f ~~ı,.ıı' 

• • da birer, birer pencereden ne de Elsgursun adasında bir kareketle ipi elinden pencercnın P ti e · V r t . ku~"e 1·5iıı1 (( 

C ar ve çıktılar, ipe sarıldıldr! Sonun- bulunmayordu. Havada ve bırakarak dıvarda bulunan ve msan 1'e11pı. di· r 
'J cu haydudun ayakları görün- maslakta, hayatım hayatını bir su borusu çengeline atıl· bir hareketle tnb•1 ıf 

mez olunca, z. R. yerniden haydudlarm ipine bağlamış dı, ve bu çengel açıldı, kaldı. gursun odasıPıl &~si ~ı;1l~~ ti •••• 
Korku \! e Hcvecan l~omanı 

J 
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Ha) dutlar birer birer pençeı·eden çıktılar 
Bu s ı ada dışarıdan bay- 1 müesseseler, ticarethane ya· 

kuş ~e ine benz yen bir ses zıhaneleri bulunuyordu. Hay· 
duyuldu; ve pençereden ka- dutların polis müdüriyeti bi-
Jık bir ip snrHı. Heydutlar· nasmın içinde bulunan bu 
dan birisi bu ipe sarılarak binada emin bir yeri oldağu 

anlaşıliyordu. 
pışarıyayı iyice tetkik ettik-

Polis amiri Elsgursun içine 
ten sonra, diğer haydutlara 

konduğu çuval, yukarından 
işaret verdi. 

Polis şefinin yazıhanesi in 
bulunduğu kısmın yanında 

büyük ve sekiz on katlı bir 
bina vardı. Bu binada birçok 

sarkılmış olan iple mükem-
mel surette bağlandı, ve 
çuval yukarı kata çekiJmeğe 
başladı. 

Bundan sonra, baydudlar· 

fırladı, peocerenio yanına bulunuyordu. Ve haydudların Şimdi, tabanca ateşi hem kat yerden keJl ııeri" pi 
koştu. bu ipi kesnıeieri ihtimali de yerden hem de çatı ara- b ı nıadıi e 0z;rt 

sında devam ediyordu. vakıt u 3 o 
Fakat bu ande aşağıdan her an mevcuddu! • bancalar buluPld!lırıldı ! o~Y' 

bu sırada bir kurşun, ba- Z. R. bu çengeld ' 0 ya- ka .51 bir silah sesi ve dışarıdan d b t• ·ı vaşca kurtuldu. Su borusuna tarafından birı 
birçok ayak ses eri duyuldu. şın en eş on san ımere 1 e- p 1. Ierdcıt 'le: ~' 

ride dıvara vurdu. PoJisler- sıkı sıkı yapıştı ve so ua 0 ıs rdıJ t"" 
Z. R. bir dakika bile kay- k b ı d . "f'. ~avU y " de ı birisi kendisini görmüş nymağa aş a 1• bır ku ur · . btJ şe 
betmeden pençereye çıktı, t d' d kt· Başka çare yoktu; çünkü y·pe rU1 "' ve a eş e ıyor enıe ı. - ı bit 'ı~ 
haydudlarm ipine asıldı; b~r z. R. tehlikeyi anladı ve yukarıya çıkmak mümkün kın! Dedi. bllştc• 5ı.ı•1, canbaz gibi ipe tırmanmağa iki metre daha yükseğe çık- değildi. Bunun için Elsgur- F kat ne Jc bıl bo A 

b ı d h . t k d'' a ~ .. eP ,,,t w 
aşıa ı. t A t k t ki t sun yazı anesıne e rar on- - e •· 11,. o 

ı. ar ı ça ıya ya aşmış ı: söyleoıeS' ' ı'1B v ebill ~~ 
Polisler, haydudfaı ı gör- çatıyı tutmak için bir iki ha- mck lazımdll Halbuki Z. R. cevabını a~o:iıJİ ·'ıe ~oç1~ müş idiler. Ve haydudlar da reket daha yaptı. om asıl maksadı çeteyi ya- madı. z. "' .. br'ııti ~ bO 

binanın çatı aralarını siper Fakat bu defada haydud- kından takib ve çetenin yeni sil "" 
tutmuşlardı, iki tarafta bı·rı' - 1 k d I "d'I ı yerlerini ög" renmekten iba- bir yıdırıPl çıl<'' ) ar ma sa mı an mış ı ı er. bı·r bomba ,.,pt•· J-f 
birine ate• ediyordu. Z. R. İp birden sarsıldı, ve kor· retti. ç.. .. 

y tl yere ,,,sı 
çok büyü bir tehlikeye ma· mağa başladı Z. R. teklikeyi .... I kuvve e ( /VP 
ruz idi. Ne çatı ara) rıncia, hissetti ve şimşek kadar seri Z. R. büyük bir güçlükle 



Karataş r~ı 
İçki yor~~ Ruhsa.r Hüsnü ! İ~~v~!~~~~~ze~::.~ıı 

muessesesı '1 yeni menim içi_n ~-a~ılan~ı :açıyor. . . . 1 
~Ilı iki sınıftır. Birinci sınıf aylnız terzilikle ittigal 1'?1 Baştan başa yenıden tamır ve telvın edılmıt olan : E 
te bir ıenede terzilik diploması verir. Birinci sınıftan T • E 
oı..aı., KWttır bakanhğıncada tasdik edilerek arzu • ı ayyare Sıneması fi 

~Jerde yurd açabilirler. ikinci sınıf bdbiket sınıfıdır. ı B 

Fakir ve kimsesiz çocuklar 
için oarasız sünnet 

En son sıhhi usullerle ve airı çektirmez 
ayni zamanda çabuk tedavi etmek Ozere: 

Her hafta salı günleri sabahtan akşama 
kadar Keçecilerde üç katlı yeni binada No. 
122 de kiin diplomalı sünnetçi ŞEMSETTIN 
HAKGÖREN umum fakir ve kimsesiz ço· 
cuklardan para almadan sünnet yapacaktır. 
Arzu edenler fırsatı kaçırmasınlar. 1-tS 

• devam ihtiyaridir. Bu sınıfta terzilik pratik şekilde j E Ônümiizdeki mevsim için piyasada mevcii~ en yüks.elı, il 
' ..; •- 8 en büyük en güzel filmleri tamamen anga1e etoı ştır. R 
'Çell, makine derslerileSilka ve Fosfor boyaları ve ı s t m KORDON 

ita bartaıa dersleride gösterilir. Yurdumuza devam ı· S • S fc-l 
~~ı., sanahn bütün inceliklerini öğrenmekle ber•- zTarass Boulba-Mışel trogo i 

1 
eliJe kendi zevkine göre az ma1rafla cihazlarını 1• E B 1 d d Bı'lb a müteaddı't RENKLi *I 

t.lc • . . . . 1 m un arm arasın • ır ass .. ~ R k 
1111 arına varasıya kadar yapmak kabılıyetını ede im filmler her kesi hayrete düşürecek güzelliktedirler. 1 a ısı 

lene yapılan musabakalarda altın madalya kazanao E R · 
1la leçen sene 9 Eylfıl panayırında Halk Partisi pav- E IJk ? ? ? ? E k d s da Y•pıl•n musabakada b.,inciliği kazanarak nati il program······· m k ya ın a 
~ ~~~ İ (İKİ ŞAHESER FİLM) i l pe 

~,..ı:: ... tr•mvağ caddesi numara 332 Ruhsar Hüsnü ! · BllllB~~m~~~~:am~--~--· cı...,IYOR 
- Müracaat öğyele kadar -- .. 

s 

ıulusal İzmir Fuarı Komi-• . 
1, P ~yasetinden ; 
~ ~e ·~.Yon satışı 25 ağustos 936 akıamına kad~r de
t "~gıoclen bu tarihten sonra vuku bulacak muraca• 
'l I edilmeyecekhr. t ıt ~tulmuş olan paviyonlar inşa ve dekorasyon itleri-
~tos 936 akşamma kadar bitmit olması lazımdır. 
~ 30 ıonra hiç bir suretle inşa itine milsade edilmez. 
~1" ~ •e 31 ağustos gOnleri paviyonların tanzim ve 
~ "'- itlerine tahsis edilmiş olmakla fuara iştİI ik 
~ "- ekspozanların hazırhklannı bu tarihlere göre 
C 2 ~ıeri rica olunur. 
~ ~lerınde müsait yerleri olup fuarın devamı mlldde
~ -._ 1oa halinde kiraya vermek isteyenlerin ev •dres

tcl •e yatak adedi ve fiatlarını Fuar biiroıuna mü
erek kaydetmeleri ilan olunur. 

20, 22, 24 (59) 

e ••b 1 • Bir cru eıı öiretmen 
~ ilk o~ul talebelerinden ikmali olanlar ile orta 

'-it de hazırlanmak istiyen gayet ehven şeraitJe az 
•illan içinde muvaffak etmek ilzere çabştırıb 

temin ve taabbiid eder. 

Arab furunu Yağcılar sokak No. 12 

Doktor 

41.Şevki Uğur 
'))ahili hastalıklar mütehassısı 
--~•1aı1a Hamburg üniversitesinde okumuı. Hutalannı 

••at d ... ~uza kadar ve öileden ıonra birden 
~ leteleri dahi ınuayene ve tedavi eder. 

f ~••esi : Beyler sokağı bay Memduhun labrotuS da 36 numaralı muayenebanesinda. 
~~· karaci;er, kan haıtalıklan kanıızhk, zayiflik, 

lclan, mide, barsak ve böbrek haıtalıklan J 

----------------·~------------------------

BÜTÜN TÜRKİYE HALKI 

Alimeti farikası FiL BAŞI resminden ibllret olan 

,, Türk çamaşır çividi" 
ni kullanmaktadır. Bu çivid ile yıkanan çamatırlar parlak 
beyazlığını muhafaza eder. Tamamen ıaftır. içinde çamqar
ları barab edecek muzir bir madde yoktur. LEKE •• DAL· 
GA yapmaz. Eski çamaşirları adeta yenilettirir ve -
müddet nescilerini :nubafaza eder. 

Bu çivid ile yıkanmıyan çamaşırlar beyazhiını kaybecllb 
sarımbrak · bir renk almaktadır. " 'fllrk çamqır çividi .. 
suyun dibine çökmez bo a kuvveti piyasada sablaa clijer 

Büyük tübü 15 kuruş ECNEBi MARKALI ve iSiMLi çiridlerden biakat laacla 
iyidir. Ayni zamanda " Türk çamaşır çividi " hecliyeliclir. M. Depo s. Ferid eczacıbaşı Senede iki defa si:r:e zengin eşyalar takdim edecektir. He· 

Ş 1 FA ECZANE S 1 diyeleri almak için çividin sarılı olan kliıdlarmdu 10 
dane getirmek kifidir ve size derhal bir bilet verilecektir. 

r
:Jt~~D----~+O~K~T~O~R~)tb \~~ Her türlü malumat ve hediyeler depomuzdu verilmekte•• 

. toplan ve perakende ıiparit kabul edilmektedir •.• 

9 Eylôl Baharat Deposu 
.. A. Kemal Tonay . ~ Balcılar caddesi numara 198 telefon 3882 dir. Mlracaat 

, \ ediniz. Bütün Tilrki)·e kadınlannın kullaadıiı yabm, 
Bakter iyolog ve bulaşık, salğın W. bir çivid vardır bu da 

hastahkJar mütehassısı ~ " Türk çaqıaıır çivididir " 
Basmahane istasyonu kartııındaki Dibek sokak batı•· ı _ L22L _ S!!!!!S!!! • " et::- !!!!9 . ...-

da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat s den E~~~ES 
akşam saat 6 ya kadar bastalannı kabul eder. E 

Müracaat eden hastalara yapıJması lizımgeJea sair 1f ~ ._ D •kk t 
tahlilit ve mikroıkopik muayeneleri ile veremli haıta- " iı ll azarı l a 
lara yapılmasına cevaz görillen Pnomotoraks muayene- tt E • 

~~T~E.ıır~R+Z~ 1 ~::k sre"::a!rs~~:;a~~ı::::~ife~== 1 
IJ Pavyonunuzun Boya, Yazı, Resim, DekorUJOD ft • 

h t Z k . m Elektirik itlerini temiz, ve ucuz bir tekilde yapbrmak • 
~-- -~ e me A ı a ayni zamanda menfaabnızı gözetmek ittiyonaaıa: • 

• fi BALCILARDA NO: 1 2 1 de BOYA TiCARET • lç l b •ı < .. d •>. 7 E .. ,lı~UE NIY AZI OZAN ve ukaclqlarma ltltfa 8 en er l ır Ketllt:roJtın?a ~ükumet karş ... sın a numara ...,4 B müracaat edersiniz •.. TELEFON 3855 1 ~· . . tlıç hır yerde şubcsı yoktur
6 

s 
tııiıi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 41MMM~A•A-Aeaııttım~SMS&m a8 
h~te korunmasını temin edecek ancak ,ı R D k t •• it 

1, Kabadavı ve Billur 1 v esdsam. -Aet ora or l r 
rıdır. ı &a rı ama • 

·ı lstanhul ve Münib Güzel Sanatlar Akademilerinden 1 
1 mezun muallim ve Dekorasyon mutabauısı iP 

O &nnı yepyeni yapmak 4I Fuarda Yaptıracağınız it 
• • ~ PAVVON iNŞAATI 9 ~ ıstı yenler • DEKORASYON • 

lai,rı~ ın&ltemmel .. surette ak6rd ettirmek ve onlar1 41 PLAN - RESiM ' , . ı. •le ıokmak] iıtiyenler matbaamıze mtlracaat 1 ve bilumum tesir~• kabul eder i 
'~ıı~. ta1abllldan ·ıelen kıymetli bir san'atklr rekllm 1 ADRES - ccFUAq,, PAVYON 48 ...;~ 

• ~ord için yalız (175) kuruı alacakbr. _ . 

. ~ ··········~··········· 



s.1111. t 

13 yaşındaki 
kızı kaçıranlar 

Menemen kazasının Ha
tundere köyünde Akbaş 
Osmanın kızı Fa mayı rnrla 
ki !eten Hasan oğlu Hüse
yin ile suç ortakları Mebmed 
oğlu Halil ve Halil Kahra
man, şehrimiz ağırceza mah
kemesinde muhakeme edil
mek üzere Jzmir hapısbane

sine getirilmışlerdir. Tah
kikata göre Fatma önüç 
yaşındadır. 

İlk pamuk ~eldi 
• • 
ilk pamuk mahsulü .... ayın-

dırda Karadağlan oğulları 
tarafından Borsaya getirilmiş 
ve 45 kuruş fiatla Filibeli 
hacı Süleyman oğulları tara
fından alınmıştı. 

İncir 1 kuruş 
yükseldi 

(ltaJkıa Seıt f 

Yahudi Arab müc delesi 

Arablarla İngilizler ara-
sında kanlı çarpışmalar 
Kudüs, 23 Helironda vu

kubulan bir müsademe tam 
yedi saat devam etmiş ve 
İngiliz tayyareleri de hare
kete iştirak eylemiştir. Bu 
müsademede ölenlerin mik
tarı. 70 dir. 

Sair yerlerde de taarruz 
ve hücumlar devam etmek-

Fuat Bulca 

tedir. 
ihtilal hareketinin iptida

snıdao şimdiye l<a dar yabu
dilerin maktulleri 75 olduğu 
halde Arapların 400 dür.Irak 
Hariciye Bakanı bugünlerde 
hakemli' vazifesile Kudüse 
gelecektir. 

Cenevre 23 - Cihan Ya· 

Moskov da 
Moskova -23 Tayyare cemiyeti reisi Fuad Bulca, Palanör 
istasyonunu gezmiş ve uçuş talimlerinde bulunmuştur. Ak· 
şamleyin bir ziyafet verilmiş ve Türk· Sovyet milletlerini bir
birine bağhyan dostluk hisleri tebarüz ettirilmiştir. 

Dünkü i\laç 

Yavuz, Altay Göztepe muh
telitine 4- 3 galib gelmiştir 

Altay - Göztepe muhteli- bul maçı çok samimi cere-
tile Yavuz takımı arasında yan etmiştir. Neticede Yavuz 
Halk sahasında yapılan fut- takımı 4-3 galib gelmiştir. 

1 
1 

1 

hudi kongresi tarafından 

Bern'deki İngiliz sefirine 7 
milyon Yahudi namına gön
derilen heyet, sefir tarafın
dan kabul edilmiştir. Bu zi
yaretin esasi Yahudi muha
ceretini durdurmamak, Arab 
tecavüzü durdurmak talebin
den ibarettir. 

1 

lspa y ihtilali 
1 - Baş tarafı 1 incide - , 

Almanya Kameras gemisinin 
1 bombardımanı dolayısile İs· 
1 

1 panyol hükumetine çok kız· 
1 gın vaziyettedir. 
i Almanyanın bu vaziyette 

iken ispanya işlerine müda
hele edilmemesi kararını ka
bul edeceği zannedilmcmek
tedir. 

FıLOZOFUN KÖŞESi: 

HAl .. K ARASINDA ! · · 
~mı:i!m3llllll .................. -~ 

Harici işlere bir naz~t AI..,. t 
larıoı gösteraıektedır~b6~~ ~ Biraz da harici işlere na

zarımızı çevirmemiz lazımdır. 
Çünkü Ege mıntakasında 
bulunan her Türkün gerek 
Akdeoizde ve gerek Avru· 
pada olub biten işlere günü 
gününe vakıf olması ve bil
hassa iktısad ve politika iş· 
lerini günü gününe takib 
etmesi lazımdır. Akdeniz 
anlaşması günden )!Üne iler
lemektedir. 

A l. denizde ticaret emniyeti 
sağlam demektir. Avrupa 
kara işlerine gelince (Lokar
no) misakı suya düş liden 
beri harb tehlikesi baş gös
termişti. Son zamanlarda 

Almanyanm lngiltereye tevcihi 
yeni bir muvazenenin ve 
uyuşmanın kapısı açıldığına 

delalet eder. Avrupa işlerin
de yaptığımız balkan pak
tınm sulh l"razisinde ağır 

bastığmı ve Avrupa devlet 
leriuin de münferiden yaşa
yamıyacaklarını ve müşterek 
bir hayat ve telif edilmiş 
menfaatler esası üzerinden 
sulh ve sükun dairesinde 
yaşıyabileceklerini anladık-

yanm ihtilaller ~eod~ 
karşısında yalnız 8010 

değil bütün AvruP 1'dir 
likeye düşeceğini ta ak 
meğe başladığını ş 
görmekteyiz. . ıJf'pı~' 

Gerek lngilterenıP 10 ili 
lığı ve gerek frad.saki ~ 
görüş sayesinde •;~ ef?' 
deoberi gizli istı a 01,1" 

arP8 ı.11 
besliyen ve son ı . bir şeY 
mütecaviz mütcadi• tpll~•,t 
bürünen arsıulusa ;ııd, 
lef eri ve devletler b~e:"çıl~ 
muvazeneyi bozınag ;sti' 

. eye ...l 
ve sakat bir nazarı) . ırfl' 
eden emperyalizaıııı 1~c•r Yanı• Avrupa da yaşa si ı~ ..J 
ilim ve hukuk ve ııı•orr 
noktai nazarından 01ıı:ı'r 

. . l ak tıı ·ırtl 
bır prensıp o ar pıJ11ı1 ~ 
başladığını oıe;n kil A' 
kaydedebiliriz. çuıı . .,esi 

el< sı, 
pa ile geçen ger .. 

0
,seb' ti 

gerek ticari ınu 5111b ..f 
~ \'e ı11r 

devamlı olacagı d'[Jl bil ı; t 
sükun cihana ha 1 ·rı eO' tıı 
cagw 1 ~imdiden tabtlll 'Oı ... . 
b·1· 11 f~ ı~, 

ı ır.... fJosO l'f ı 
Şark 1 J(6:;v, ~ 

HlDAyE1' t~ 

Artık Ankarada ev ve 
1'İ' k 

Piyasaya fazla ;ncir gel· 
mediği için icnir fiatleri bir 
kuruş yükselmiştir. inhisar 
idaresi Cumartesi günüde 
uzum mubayeasına devam 
etmiştir. 

0000000000000000000000000"\00000000000000000000000000 

Alman gazeteleri bu ha
dise dolayı~iyle derhal mu- ' 
kabelei bil.oisil yapılmasını, 
göze göz, dişe diş usulünün 
tatbik edilmesini istemekte
dirler. Hitler Keneron gemi
sinin süvarisni sür'atle davet 
etmiştir. 

sıkıntısı kalmıyor 5, Oueret heveti 
2"eliyor 

Şehir tiyatrosu operet he
yeti bugüoh. rde şehrimize 

gele c~k ve ilk temsili ayın 

29 ve 30 uncu akşamları 
Elhamra sinemasında vere
cektir. Heyet çok geniş bir 

kadro ile ve zengin prog
ramla gelmektedir. Bu iki 
temsil Hiialiahmer menfaa
tine olacaktır. -·-
Şişmanlık bir 

derd mi? 
Bu Amerikalılar garabet 

için can vererler vesselam. 
Her yerde şişman insanlar 
va dır; bunlara karşı vapur, 
şimendifer ve tramvaylarda 

istisnai bir muamele yapıl

maz. 115 k;Jo sikJetinde bu-

lunan bir kadın için, şehrin 

belediyesi mühim bir karar 
vermiştir. 

Bu lrnrara göre bu kadın 
tramvay ve şimendiferlerde 

bir büyük ve bir de çocuk 
bileti alJıağa m cburdur! Bir 

insanın t;ıbii sıkleti 50 - 80 
kilo arasında olan bu bele
diye bu kadını bir buçuk 
insan addetmiştir. 

Sinema, tiyatro ve k :rnfe· 
ranslar için de bu kararın 
hükmü çarpmıştır. Bilmiyoruz 
doğumudur! 
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~ HÜKÜMET CADDESi ~ 
~ ŞEMSi HAKIK,.T u 

~ Uc ~·?~ ~ 
n sergısı ı ~ 
~ Geziniz tuhafi eye aid 
n her aradığınız malı ve her ~" 
Ü malın bir çok çeşidlerini 
~ bulursunuz. Ayni zamanda ~ 
~ yorulmadan aldanmadan ı 
n pazarhksız ve muhayyer ~ 
i alırsınıı.. ~ 
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Ana çocuklarını öldürüyor 
Ankarada ev ve kirasıkın- sah alman birıalarııı ed 

-Baştarafı 1 incide- deriyor. CHristiane babası- ·r-ve 
tısının yavaş ykvaş aznlaca- ise 196 dır. Ve \ 
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Pariste ikinci karısı olan nın kucağında son nefesini 
ğını şu rakamlar göstermi
yor mu? 

ki bu sene yapı [Jld ,p• 
w a 

madam Normand ile tanışı
yor. Madam Normand o 
sıralarda moda mağazaları· 

nıo birinde çalışıyor. Nor
meı..nd ile evlenmek te pek 
istemiymor. Genç ve güzel 
olduğu için talihleri çok. 
Nazlanıyor. Normad kızın 

üzerine düşüyor ve nihayet 
evleomeğe muvaffak oluyor. 

Karı koca on sene sonra 
geçimsizlik yüzüden birbirle
rinden ayrılıyorlar. 

Çocuklar babalarına bıra

kılıyor ve M. Normand da 
onları Grignon pansiyonuna 
verıyor. 

Madam Norm3nd çocukla
rını görmek için birçok de· 
falar eski kocasına müraca
at ediyoru da, baba buna 
mavafakat etmiyor. Kadın 

nihayet muhakemeye müra
caat ediyor ve evlatlarını 

görmek için hak kazanarak 
bulundukları pansiyonun ad
resini öğreniyor. 

Anne çocukların adresini 
öğrendikten sonra oturup 
kocasına bir mektub yaziyor. 
Evlatlarını sevdiğinı, onlar· 
dan vazgeçmiyaceğini, öyle 
acıklı bir lisan la izah ede· 
yor ki, nihayet, Normandın 

ennesi ve kız karda · mm an
neye çocuklarını görmek mü
sadesi veriliyor. 

Anne de çocuklarını ziya
ret ediyor. Bir iki saat on~ 

larla ber~ber kalıp meşgul 
oluyor ve nihayet gözyaşla
rını silerek yanlarından ay
rılıyor. 

Fakat Madam Normandın 
yanlarından ayrılmasından 
iki saat sonra Andre ve 
CHrıstae birdenbire hastala
nıyor, dehşetli sancılar için· 
kıv anmav baslıyorlar. Pan· 
siyonun müdiresi çocuklar
ın hastalığıyle başa \.ıkaca
ğmı anlayıoca yavruları der
hal babalarının yanına gön-

veriyor: 
Hadise işte budur. 
işe vaziyet eden mustantik 

de hal tahkilsata başlıyor. 

MadaJ?l Normand·n çalıştığı
nı söyledi adreste kimse 
bulunamıyor. Çocuklara he· 
diye olarak getirdiği şeker· 
}erden yiden diğer çocuklar-
da hiçbir zehirlenme arazı 

görülmiyor. Bununla beraber 
orada bulunanlar Chnstiaoe
nin annesine karşı soğuk 

durdoğu, anne diyeceğine 
(bonjur Madam) dediğini, 
ka.dının bundan fevkalade 
mütessir olduğunu söyliyor· 
lar. 

Meselenin son safhası bu
dur. Kadının çocukları ze· 
birlemek istediği tahmin e~ 
dilmektedir. Küçük CHris · 
tia:o:ıe üzerinde fethemeyit 
yapılacaktır. 

Bayon 23 - Asilerin Lı
man kos karargahı topçu 
kuvvetlerile tayyareler tara
fmdan yapılan bombardıman· 
dan sonra zabted imiştir. 
Bombardıman neticesinde bir 
yangın çıkmış ve sür 'atla 
etrafa yayılmıştır. Birçok İn· 
filaklar olmuştur. Karargah
taki 150 asker kaçmıya mu
vaffak olmuştur. 

SUSUZLUK BAŞLADI 
Ovicdo 23 - Ahaliye 

karşı cok şiddetli hareket 
edilmektedir. Su yoktur. Her 
aile başına beş günde bir 
litre su verilmektedir. 

Cebeiiittarık 23 - Bura
dan Fasa yolcu nakleden bir 
İngiliz vapuru, ispanya hü
ki'ımetine aid bir harp ge
mtsı tarafmdan muayene 
edilmiştir. Gemi o rtada yolt-

1934 yılı ilk kanunundan 
1935 yılı ilk kanununa kad"r 

binalardan çogu 
6 

man tc:uzındadır. uı> f 
Ankara nüfusun 5oıı . !dug-unu .,e 

yerleşmış o f.s\ıı., 
inşasına izin verilen binala- yım anlatmıştır: ye~ 

176 d ) 93 153 
, rın sayısı ır. (orta kısıro ' . 1 5691 

1 
1935 ilk kanunundan bu bir 10,569 Cebecı ' 

1 
son günlere kadar inşa ruh- 1 lar 11,424. 
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Ankara - Aoknrada açı- Verıi işlerırı .
0 

vır ~ 
lacak polis akademesi bina- .. çl" k çekenler• v• ~ 

gu u .. · kiiçn1' O ~d 
sının inşaatı bitiyor. civarında kaın ., ıJO• f I 

Akademenio teşkilatı bak- kasabası halkı ol~~g bil ~·. 
kmda dahiliye vekaletince he yoktur. ÇiinkU aıer1 

hazırlanan kanun layihaları barla vergi teferru~t et ~e 
medisin ilk toplantısında ve perakende usultıll I ~4 
müzakere edilecektir. -"' liı ! . ~P' 

d verg• s' ~-
Bu kasaba 
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Ankara- z 
tur. Harp gemisinin bu ge

ır miyi yedeğe aldığı söylen
. mektedir. 

Sulh ükaf atı her eşyadan aıı11·~ şili",, 
--••ı:a.ı - d b' odanıP 1 ş ·' ay a ır k rıllP ,. 

Bu sene kimlere santim bir bal 
0 

.. tiıl' 1 L' 
' 7 sa". '"" 

bir lavayu~ı~n 20 5,ot•~;i tre oost )arı Burgos ~3 - Buraya yeni 
Faslı bir tabur gelmiş ve 

Ankara - Ankaradan iz
mire haftada iki defa lrnlkan 
tren postaları üçe çıkarıl

mıştır. Tren, Ankaradan İz
mire cumartesi, safı, perşem
be, İzmirden Anlraraya pa
zartesi, perşembe, cumartesi 
günleri hareket edecektir. 

Rus - Alman 
hazırlığı 
Başta.rafı 1 iı cide 

tarafından başlanan dünya 
ihtilaline karşı bir ehlisalip 
hazırlamak için medeni mil
let:eri davet ediyorlar. 
AEMANYA NOTA VERDİ 

Bertin 23 - Almunyanın 

Moskova sefiri Sovyet hari · 
ciye komiserliğine bir nota 
vererek, Sovyet radyolarrnda 
ikinci Rayiş hükumeti aley· 
hine ya~lan tahrikatçı neş· 
riyata nihayet verilmesini 

• istemiştir. 

halkın coşkun tezahuratile 
karşılanmıştır. Tabur cebhe
ye 4sevkedilmiştir. 

Asiler hükfımetçilere şid
d etli bir taarruz yapmışlar· 
dır. Hühfimetçiler 700 ölü 
ve rbirçok yaralı vermişlerdir. 

Asi ta yyaresi Malagoya 
yangın bombaları atmışlar 
ve şehirde birçok benzin 
deposu ateş almıştır. Depo· 
d.ı bir milyon galon benzin 
vardır. Bu depo ateş aldığı , 
takdirde bütün şehir kül ola- . 
cab tır. 1 

Türk - Sovyet 
us ya ticareti 
Ankara Sovyet Rusya-

nın yeni ticaret mümessili 
M. Ossipof buraya gelmiştir. 
Yeni mümessil iktisat veka
leti erkanile Türk • Sovyet 
Rusya ticaret münasebetleri 
etr.1fında görüştü. 

vcririlecel,. ? 
Bu sene Noyel sulh müka- damın 2 sılın · b·r b ·I t ·r • fi 

fatmın en kuuvetli iki nam- mutbahın 3 şı 1
"' d•;re ,ı' ~ 

zedi vardır. Heyti cnmur re-

isi M. Stemyo Vencan ile 
Sen Domuoik cumur reisi 

M. Rafail Trijillo! Bu iki 1 

küçük cumuriyet arasında 
senelerden beri devam eden 

müzmin bir hudud davası 

vardır. Fakat hu 

reisi bu hudud 
nihai bir şeldlde 
roişlerdi. 

iki cumur 

davalarını 

hallede bil· 

Adını bile hcrkesiu bilme
diği bu iki küçük hükümet 
arasındaki sulh ve harbin 
cihan sulhuna bir tesiri ola-

3 şilin bir banY
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4 şilin elh san . · "'' ' 
gıSl ı•ıl i. 
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değildir; bu 1 
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bu bareketierıle,lıtıiŞ ol ~-~ ' 
hir dereceye ge ,a1•'1~ıe~ 
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maz diyeceksiniz ve belki de bunun ıçın 501lı 
bu namzetliği yerinde bul- vetli Noyel dır! 

d. bunlar ı 
mıyacaksıoız. Fakat iş öyle , namze 1 deıJ' ~ 
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Her sene çalışması mutat olan Bergaınıı 00 is~J/JV 
- uıııuP "" bu sene de 14 9-37 da açılacagı ve um . ı03 

müammen bulunduğu ilan olunur. 505 


