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rarış anahtarı Almanyanın elinde bulunuyor imiş 
-- . 000000 .. oo:>oe>o 

S A yemi/erini yenilediler 

iuikastcılar mahkemede · Atatürk devrim •• • 
muzesı 

' --------------00++00 

lahkeme Perşembe güniidür. Salonun kü
çüklüğünden 150 davetiye dağıtıldı 

Anka-a - Suikastçıların Ali Saib saat tam 15 te ağır so:-uldu. 
tbakemelerine bu perşem- ceza hak yeri kalemine ge- Adliye dairesinde yirmi 

gllnü Ankara ağır ceza- tirildi. Suçlu, adliye binası dakika kadar kalan Ali Sa-
ıda başlanacaktır. Salon kapısından girerken kendi-
çilk olduğu için Ankara sini bir jandarma neferi ta-
ltel ia~manhiı ancak yüı 
1 kiti için daveliy~ dafıt- kib ediyordu. Yüzü sararmış 

:;, kendisine durğunluk çök-
Ah~ ı 
n'ürk ceza usul muhake- mtiştü. 
tle.i kanunun 109 uncu Ali Saibe ağırceza kale-
addesi mucibince bugün minde son t?hkikatın açıl-
çluların sorguları yapıldı. dığı bildirildi ve. müdafaaya 
asuniyeti kaldırılan saylav aid bir sözü olup olmadığı 

ip gene geldiği gibi merdi
venleri sükunet e indi. Bir 
taksiye atlıyarak tevkifha
neye döndü. 

Serbest bırakılan suçlular· 
dan lki~l memleketlerine 

dönmiiştür. Diğer altı ki,i 
oara tedariki için Ankarada 
• 
kaldılar. 

----oo•ooo -- --

Bu müzede 1~ürk ihtilali ve devrimler silsi-
lesi tamamen tebarüz ettirilecekdir 

Kültürkpark içinde yaptı - : tur. 
rılacak olan Atatürk d~vrim Bu meyanda Atalürkün 
müzesinin Türl< ihtilalini ve Samsuna ayak bas tığı sırada 
devrim!er silselesini bugün- Samsunun vaziyet i ve Ata-

türkün or ıdaki hatıralarını 
kü ve yarınki nesle en canlı 

gösteren fotoğraf ve gazete 
surette gösteremilmesi için yazıları ile diğer vesikaların 
bu müzede tarihi değeri haiz asılları, mümkiin değilse su-
eserler bulunacaktır. retleri istenmiştir. Ayni za-

Bunun için Şarbayhk bir manda memleketimizde çıkan 
çok makamlara baş vurmuş- bütün gazetelerin mütareke-

ı den beri olan koleksiyonları 

1 
da bu müzede bulundurula-
caktır. Bunların temini için 

1 de teşebbüslerde bulunmuı
tur. 

Devrim müzesinde bir de 
okuma .,alonu bulunacaklar. 
Bu nlonda Türk devrimine 
aid bütün vesaik bulunacak 
ve herkes okuyabilecektir. 

-----------~---~-••--------------------

- ltalyanlar 1 Celil 87.-ya_r ____ İran 
A~gan haricive Demiryolu 

'J Kollanmız 

ge/di Uzayor • • 
Sulhun baıka Şehrimizde 

ilrlü teklifini '1f - .. ~ m 
İstiyorlar 

Löridra -= Roytet ltoma

An1erikadan sefirini 
çekiyor 

- ıd Veriyar ! 

Nevyörk (Radyo~ - İran 
elçısi 6tomabiHn1 !!Ur'aı;; 
sürdüğünden polis tarıtından 
durdurulmuş, karagola götü
rülmüş, liüvlyeti anlaşılınca 
salıverilmiş olduğundan elçl 
tarafından tarziye verilmesi 
aranmıştı. Tarziye de veril
miş ise de 'İ aıiogton dış 
bakanı yazdığı bir mektubda 
ıefirlerin yerli kanunlara 
herl<esteff tiyade riayetkar 
olmaları lüzumu da biİdiril-

am 
üs
tir. 
••• 
ı 

eri 
a· 

bir 
ik· 
yil· 

İtalyanlara bay La•al ta
ıafından. yeni bir ~ul~ teklifi 
lııriandıfı Haberini iyi kar· 
~imiy8rlar. 9nlar teklifin 
p üİuıİar ıiosyetesiiıi~ yaİiud 
labeı imparatorundan gel
aesini istiyorlar. 

aıiştir. Bunun üz.erine İı an 
hükumeti sefirini çekmiştir. 

Hatta İranın Amerikaya bir 

8u. Berlinde yapılacak 1936 Olimpiyad yarışlar1 için Almanlar geceli gündüzlü çahııyor. 
Kıliıemiz, Hitleri bir eıtadyom pavyonunda gençleri teftit ve tetvik ed•rken g6ıter· 

IDekteclir. 

vezırı 
_____ ! _____ !'!! _ , _ 

Bu büyük misafi Ankara du
ra~ıii:.!.a törenle karsılandı 

İstanbul (Özet) - Dost j retlerini de kabul etmiştir. 
Afgan devletinin hariciye Saygılı misafir şerefir şe-
veziri Serdar M~bmed han fine Dış işleri bakanı tara-
yanında Afgan büyük elçisi fmdan Ankarapalasta bir 

Sultan Ahmed han olduğu ziyaf...t verildi. Bu ziyafette 
halde Ankarıi)'a gelmiştir. Vekillerle Cumhurluk sarayı 
İstanbulda büyük torenlB erkanı ve reisler ve saire 
karşılanmişlardır. Vezir haz- hatır bulundular. Yüksek 
retleri btiyük makamları zi- misafirin şerefine Dış işleri 
yaret etmiş ve ônİarıö ıiya· bakanlığı donatıldı. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ 

Habeş impara- Eski başbakan 
toru mÜşahid Ba~ Rauf da n1üst~!{.il. 

n1eb usluk nanızet1ıg·ını • t• ıs ıyor koracak 
Loaclra (Radyo) - Habes İstan.bul (Ozel) - Ka?1~-

İmpetMorCi uluslar sosyetesi- tayd.akı boş s.aylavlıkla.r ıçın 
bir .--&..: .. d k ı·t 1 yapııacak seçımde cskı baş-ae .avus gon crere a - . . R f 

HaL bh 1 · d bakan Bay Husevın au ta 
yan t~ rleş ce . e er~n e mustakit saylav ~larak nam-
mtiphıd bulundurm3:sını ıste· zetliğini koyacaktır. 
miştir. Habeşlerin ltaiyan1ar 

5 
b 

tarafıedan bazı tecavüze uğ- 1 O har 
radık~arıoı. sö~ıerken b~ ~a- Gemisinin 
reketı canilerın bareketı dıye 
söylecnektedir. Uluslar so~- Manevrası 
yetesi milşahidler göndermı
yecek yalnız tahkikat yap
makla iktifa edecektir. 

İngiliz deniz 
Tezgahları 
Genişletiliyor 

Londra 6 (A.A) - Deyli 
Telgraf gazetesinin yaydığı
na göre, İngiltere hükumeti 
daha büyük zırhhlar yapa· 
bilmek için Plimoutb ve 
Portsmouth tezgahlarının ge
niıletilmesini dütünmektedir. 

Los Anjelos (Radyo) -
Kaliforunyadaki deniz üssün-
den hareket etmek üzerr. 
ı 50 Amerikan harb gemisi 
ile 400 uçak Basifin Okya
nusta manevraya çıkacaklar-
dır. Manevra üç gün süre
cek fakat pek g :zli tutula-
caktır. -· 
Yarınki 
Nüshamızda 

Bayan Belma Cevdat'in 
konseri hakkındaki duğula-
rımızı okuyunuz. 

,_ 

BAY ALI ÇETiN KAYA 
İstanbul {Özel) - Bayın· 

dırlık bakanı bay Ali Çetia 
Kaya önümüzdeki senelerde 
Afyon - Antalya ahtbnclu 
Adalar denizıne demiyollan 
kolları uzatılmasını huırla
maktadır. Bu kollardan biri· 
nin Fethiveye kadar uzana· 
cağı zannediliyor. Afyon-Ka
rakuyu hattınan töreni fUbal• 
ta yapılacaktır. Vana dotru 
uzatılması kararlaşan bu hat• 
tın geçeceği yerlerde yakın• 
da kararlaştırılacakbr. ,, .. 
Acaba 
Suikasd Mı? 

Marsilya (Radyo) - y._. 
goslavya Kralının katiHeriniD 
mes'uliyetine hükilm veren 
istintak hikim•nin otomobili 
sürçmuş ve hikim yaralaa
mıştır. Bazı ç .venler bunu 
bir suikasd tertibi gibi telakki 
ediyorlar. 

Uragvay işi 
Uluslarda 

Londra (Radyo) - Rusya 
ile Uragvay nadisesi Uluslar 
sosyetesi bu ayın yirmi bi
rinde tedkik edecektir. 
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Cumuriyeti, 
Gönülleri Yakan Bir Aşk 

Yapmak ••• 
•• • • •• 

SİY ASAi_. RO~tAN 
YAZAN : SIRRI SANLI 

'illa 
"Cumuriyet sevgisi; onun prensiplerinin çiğnenmesine 

katlanılamadığı zaman başlar ... ,, 
-4-

Sen de bilirsin, senin de bilmckliğin lazın1dır 
ki bize bu çok önemli vazifeyi; akrabalarımızı 
memuriyetlere yerleştirmek için vern1ediler 

Ali Akalın, u~a.k. akraba- t daha çok ne olabilir?. 
ıından Ahmet Şırını, bayram Ötedenberi bu aylık işin-
aabahının saat tam sekizinde de akrabası Ali Akalına 
karşısında görünce şaşkın.. sitem ve sızıltıda bulunmak 
lığını gizleyemiyerek sordu: f1rsatını arıyan Ahmet Şirin 

- Hayırola; bayram günü kendinden gelen bir fırsatı 
böyle sabahleyin erkenden kaçırmak istemiyerek dedi 
sokaklarda, çoluk çocuğun- ki: 
dan uzak, ne anyorsun? - Maaşımın elan yetmiş 

- Bir kere sokaklarda lira kalmasında hiç şüphe 
değilim, senin evindeyim. yok ki senin de büyük bir 

- Bunu anladık, fakat suç payın vardır. 
merak ettiğim şey, senın - Ne gibi?. 
böyle tan yeri ağarır ağar- - Eğer şu akrabanı elin· 
maz kendini sokaklara, at- den tutup ona oiraz yardım 
maklığındır. Yoksa evinde etmek elinden gelseydi, ge-
hastalık, bir şey mi var? çenlerde açılan yüz elli lira-

- Mesele bir hastalıktan bk bir memuriyete kayırıl-
ibaret olraydı, daha ne is- makbğım işten bile sayıl-
terdim? mazdı. Doğrusunu istersen, 

- Beni merağa sokuyor- bu meselede sana ben de, 
sun; çoluk çocuğunun başına karım da çok kırıldık .. 
bir felaket mi yoksa?... Ali Akalının birden bire 

- Ondan bedter bir şey... kaşları çablarak bağırdı: 
- Öyle ise derdini çabuk - Sen de bilirsin, senin 

anlat beni meraktan çıldır- de bilmekliğin lazımdır ki 
tacaksın. bize bu çok önemli vazi eyi; 

- Derdim çok bfiyük ve akrabalarımı memuriyetlere 
çok uzun sürecek dertler- yerleıtirmek için vermediler. 
dendir. Bundan başka bildiğin bir 

- Yalvarınm sana, bunu şey vardir ki o da: bu me-
bana kısa tarafından anlat ... muriyeti almak için bir mü-

- O halde dinle: karımla sabakaya girmek ve bu mü-
çok kötü bir biçimde kavga sabakaya kabul olunabilmek 
etti ti. 

Bu son sözü işiden Ali 
Akalın bu defa kendini tu
tamıyarak gülmeğe başladı 
ve uzak akrabasına çıkıştı: 

- Bunun için mi beni bu 
kadar üzdün, merağa sok
tun? Sana teessüf ederim. 

- Sen, bu kavga işine 
gülüyorsun; fakat bu kavga
mn nereden çıktıiını sormı
yor.sun. 

- Ne sorayım, yetmiş lira 
aylığı olan bir adamın üç 
çocuğu ve biı de J>renses 
gibi geyinmek istiyen bir 
kansı olursa, böyle b~r aileyi 
barındıran bir evde bayram 
üst'l kavgadan, gürültüden 

~ s ~ ~ 

Çiftçi bağ ve 
bahçe sahip
lerine üjde 

Dost So•yet Rusya tara
fıdan yurdumaza ötedenberi 

ve her bakımdan Avrupa Zi· 
raat alat ve edavatine faik 
olan çiftçiliğe aid her türlü 

ziraat alatları iJe ağaç, fidan 
bahçe ve bağlara tabii göb
reden daha çok kuvvetli ve 

elverişli gelen ( !; ülfatd 'amon
yak) kimyevi göbrasinin satı-
şım ticarethanemizin deruhte 
etmiş olduğunu sayın halkı
mıza ilin ederiz 

Müracaat yeri: Gazi bul
varında 18 numarah mağa-

zade Hikmet Besim ve Mus
tafa Yum ela ki evlatları tica ~ 
rathanesi 

için de Üniversiteden dip-
lomalı olmak şarttı. Halbuki 
sen bir orta okulundan bile 
mezun değilsin... Bana ne 
kadar haksız yere kırıldığı· 
nızı şimdi teslim etmek isti
yeceksiniz değil mi? 

- Hakikaten şimdi sana, 
bu işde hak veriyorum, fa. 
kat bizim karıya meram an· 
latmak kolay bir şey değil 
ki ..• 

- Bir çok meselelerde 
başımıza taç yaptığımız ka
dınlarımıza bazı memleket 
ve inkılab işlerinde meram 
anlatmak lazım geldiğini 
unutmamalıyız. 

( Arkası var) 

m ~ a f!2 

Hayatının kıy-
metini bileııler 

Herşeyden eve) sıhbatla
rına dikkat ederler. Bunun 
da birinci şartı dişleri ko
rumak: bozulanları düzelt
mektir. 

Dişlerinizin tam ve mü-
kümmel bir surette tamiri 
için her halde Birinci Bey-
ler sokağında (Halkın Sesi) 
matbaası karşısında 1 2 nu· 
marada (HASAN FEHMi) 
Diş muayenehanesine müra
caat ediniz, çok memnun 
kalacaksınız. 

Yeni Adam 
Yeni Adam çocuk hika

yelerinin 21 numarasıda çık-
mıştır. Ôzkürkçe ih yazılan 
ve resimli olan bu hikayeleri 
çocuklarınıza okutunuz fiatı 
beş kuruştur. 

Suryede yeni 
usulde seçim 
Hükumetin çıkardığı yeni 

cemiyetler ve 
0

sendikalar ka-
' 1 nunu üzerine yine bir sürü 
i şayialar almış yürümütü. Bu 

meyanda eski meclisin inti
müddetini doldurmak üzere 
bulunmasından dolayı yeni 
mebuslalır sülsanının cemiyet 
ve sendikalar tarafından se
çileceğinden diğer sülüsünün 
de hükümetçe tayin oluna
cağından bahsedilmektedir. 
İntihabadın bu şekilde:ikma
linden sonra medusların ken
di aralarında toplanarak mm· 
takalarının istiklallerini ilan 
edecekleri ve bu suretle 
Suryenin mahalli muhtariyeti 
haiz beş vilayete ayrılacağı 

söylenmektedjr. Bu vilayetler 
evvelce söylendiği gibi Şam, 
Haleb, Humus, Firat ve İs
kenderun namile beş mınta
kadan ibaret olacaktır. 

"Elittifak" gazetesini ne
reden aldığını bildırmedeği 
diğer bir habere göre de 
bütün bu vilayetlerin umumi 
hakimliğine sabık Surya dev
leti reisi Ahmet Nami bey 
hazretleri getirilecektir. 

HER SENDİKADAN Bİ
RER MEBUS ALINACAK 

Cemiyet ve sendikalar ta
rafından yeni yapılacak inti
habda (temsil anasır):usulüne 
riayet edileceği ve ezcümle 
bu sendikalardan birer meb
us seçileceği söylenmekte· 
dir. 

Bulear şekeri 
Adlı koooera tif ve şe

ker fabrikası nasıl 
teşekkül etti 

Sofya, (Özel) - ( Bulgar 
Sekazahmar ) adh şeker ko 
peratif fabıikasının senelik 
toplantısı münasebetile ya
pılan çekişme ve çekiştir
melere göre bu fabrikanın 
yahut bu şeker kooperatifi
nin 23 bin azası vardır. Bun 
ların hepsi de pancar yetiş
tirirler. Bu kooperatifteki 
sermayeleri verdikleri pancar 
bedelinden ileri gelmiştir. 
Bu fabrika senevi 500-600 
vagon şeker yapmaktadır. 1 

Ademimerke
ziyet bir emri 
vakimi olacak 

Son haftalar içinde ortaya 
çıkan ve zaman zaman ya
lanlanan bir haber var: Sü
riyeyi beş bölgeye ayrılarak. 
her böigeye geniş salaliiyetli 
valiler tayin etmek ve l:iu 
suretle bir "Ademimerkezi
yet,, idare şekli kurmak. 

1 zesz:_~ 

Marangozlar 
Ye sanayiciler 
için bir <laha ele gcç-
nıiyc ek bir fır~at! 
Fabrikamda mevcud şirid 

destere, planya, kalınlık, fre
ze, delik makineleri ile pre· 
se tezgahı, kurutma ve tut· 
kal fırını ve el tezgah'arı 
alat ye edevat, mobilya ke
resteleri, lraplam:ı!ar, papel
ler ve saire satılıktır. Her 
gün saat ondan saat altıya 
kadar Zinet mobilya fabrika
sına hemen müracaat ediniz. 

Zinet fabrikası sahibi 
Ahmed Kızılırmak 

Siyasal 
Kuvvetlerin 
Birleşmesi •• 

Sofya (ÖzeJ) - Zarya ga
zetesi bu başlık alında yaz
dığı bir makalede diyor ki: 

Siyasal gruplarm birleşe
rek hükimetin iç siyaseti 
normal bir hale komaları 
hakkında yazdığınız makale
ler izini göstermeğe başladı. 
Bunu yazmaktan emelimiz 
millete hükumetin siyasasının 
doğru olduğunu göstermek
tir. Netekim Demokratların 
şefi sabık basvekil bay Ma
Jinofnn Zora gazetesile neş
rettiği makalede gene bu 
mealde idi. Halbuki Slov 
gazetesi başka fikirdedir. O 
Malinofun fikrile taban taba
nadır. O 19 .. Mayıs 934 inkı
labını beğenmiyenler sırasın
dadır. 

Bulgar gazetelerinin bir 
kısmının bireşme taraftarı 
olıp bir kısmının da kabine
nın münferid olmasındaki 
zararları bugünkü kabineyi 
koşkulandırmaktadır. Yeni 
bir ayanlanmadan kor kulu
yor. 

5500 drahmi 
Aylık alan bir Yunan 
mennıru dilenivor 

.J 

IHias IZLARA, CANiLERE 

Nefes aldırmıyan bir kadın 
Polis hafiyesi 

--+--
-2-

1\iisnıod Hırsızlar, caniler kadar karılarına 
İhanet eden kocalarıda yakalan· ak

tan zevk alırdı 
Fakat mesele gayet basit- gayet şık bir kokot kıyafete 

mış, bu adam kansından girdim. Bulunduğu otelde bir 
gizli cerrahlik tahsil ediyor, oda aldım tarasada her gün 
tecrübe için naşler arıyor- J buluşuyor, gözlerimle kendi
muş. Bunları hususi surette sini davet ediyordum. Niha· 
elde etmek müşkül olduğu 1 yet dost olduk, bir akşam 
için böyle harekete mecur benı odasına davet etti. 
olmuştur. 1 gittim, içkiye başladık. 

Mis Mod bazı vak'aları Ben, o farkına varmaksı-
.şöyle anlatıyor: zm bardağının içine uyutucu 

- Bir gece bir eve hır- bir ilaç döktüm. O içer iç-
sızların gireceğini haber al- mcz uyudu. Derhal çekme. -
mış idim. Eve yakın bir ağa• celeri, çantasını karıştırdım, 
cın arkasına S!İzlendim, hava evrak arasında onu ilhame 
son derece karanlıktı, karan- kafi delilleri ele geçirdim. 
Jıkta oynayacak gölgeleri Fakat kapıdan çıkacağım 
gözlerimden! kaçırmamağa dakikada adam uyandı, üze-
.çalışıyordum. Birden bire iki rime gelirken yerden büyük 
kuvvetli elin omuzlarımdan başlı bir ayı postunu kaldır-
yakaladığını ve beni yere dım, içme sarıldım. 
devirdiğini duydum. Derhal Adam daha uykuda olduğu 

\ avcumdaki silahla ateş et- için beni ayı zannetti, olanca 
t tim, adam bacağından vu- kuvvetile koşub kaçmağa 
r ruldu yere devrildi, Sonra başladı. Ben de ayı postu ile 
f bunun da beklediğim hırsız- kapıoın önüne geldim, otel 

lardan biri olduğu anlaşıldı. hademeleri ne olduğunu an-

Atina - Bir anonim şir · 
ketinde memur olan ve ayda 
5500 drahmi aylık alan Vi- f 
mos adlı bir memur Atina- 1 
nın 3 Eylül sokağı köşesinde j. 

,ı açarak dilendiğini gören ıJ 
polis bunu yakalamış ve 
mahkemeye vermiştir. Vimo- ~ 
sun bunu yapması sırf hasis-

Bir gün ortayatlı bir ka- !amak için koştular, ayakta 
dınla kocası bana müracaat kocaman bir ayı görünce 
ettiler, kızlarının bir Çinli ile otelde bir panik oldu. Me-
kaçtığını ve bulmak için de- sele anlaşıldığı zaman herkes 
laletimi rica ettiler. Ben der- gülmeden katılıyordu. 
hal Çinlilerin Londrada otur- Bar gün da bir 'kadın ko· 
duğu mahallede bir ev kira- casının ihanetinden korktu-
Jadım. Oradıt tetkik ve mü- ğunu ve takib iğin bimme-
şahedeye başladım. Çinlilerle timi ric etti. Koc-asının de-

liğinden ileri gelmektetir. f dost oluyor, yavaş yavaş ma- vam ettiği yerleri tahik et-
halle dedi kodularına karı- tim, bir akşam büyük bir -

İzmir üçüncü noterliğinden: 
Tebliğ edilecek taraf. 
1 -!zmirde Namagah A

laybey caddesinde 23-2 nu
maralı evde oturan bay Rey
han Süleyman Karakaş. 

Tebliğ edilecek taraf 
2 - - İzmir icı a reisliğine 
Dairemizce tastikli 28-5-23 

tarih ve 7087 No lı umumi 
vekaletname ve 29 Nisan 
1934 tarih ve 5824 No Jı 
Sirkuler mucibince numelatı 

ticariye için vekil tayin et
miş olduğum muhatap bay 
Reyhan Süleyman Karakaşın 
sıfatı vekaletine gördüğüm 
lüzum üzerine nihayet ver
miş olduğumdan yedindeki 
velÇaletnamesinin bana :iade-
sini ve icra memurluklarına 
tamim edilmek suretile key-

• fiyetbı göz önünde bulundu
rulması için bu azilnam~ler· 

. den bir nushasında lzmir 
icra reisliğine ve diğer nus-
hasının muhatıp bay Reyhan 
Karakaşa tebliğini ve musad
dak bir nushasının da bana 
verilmesini dileyerek saygıla
rımı sunarım. 

lzmirde Odun gazarında 
3 No. lu mağazada oturan 
elbise tüccarından İbrahim 
Karakaş 

U. No. 9953 H. No. 2 
139 

Muhataplardan R. Süley· 
man Karakaşa 3-12-935 ve 
icra riyasetine 4-12-935 tari
hinde tebliğ olunan işbu azil
name suretin dosyada alako
nufo n aslına uyğun olduğunu 
tasdik ederim. 7-12-935 

İzmir 3 üncü Noteri 
Resmi mührü ve 

fmza 30 

şıyordum. Kadın olduğum eğlenti tertib etmişlerdi. 
ıçın kadınlardan pek çok Muhtelif kadınla bu ziya-
şeyler öğrenebiliyordum. O- fete davetli idi. Ben de ka-
raya yeni gelmiş Avrupalı rısını haberdar ettim. Kadın 

İ bir kızla evlenmiş bir Çinli ansızın baskın verince orta-
f olduğunu öğrendim. Evin ah- lıkta bir kargaşalık oldu, 

1 
çısına korta yapmağa baş- bundan istifada ile evin da-
ladım. bilinde saklandı. Bütün oda-

Aşcı hakikaten beni sev- ları tahriyata başladık, zevç 
meğe başladı, bu vesile ile biz girerken kurnazca bir 
evlerine girdim ve kızın ay- vasıta ile sıvışıyor, bir türlü 
ni kız olduğunu öğrenib ai- ele geçiremiyorduk, biı oda-
lesini haberdar ettim. da dolabın içine saklanmış, 

Bir defada İngiliz zabıtası biz oradan çıkakr çıkmaz 
meşhur bir hırsızı takib edi- pençereden kendisini bahçe-
yordu. Zabıtadan takib et- ye atmıştı. Halbuki bahçede 
tikleri tahtı zannında bulu- bıraktığım diğer kadın de-
nanların isimlerini aldım, hü- tekitifin kolları arasına düş~ 
viyetlerini tahkik ettim, fik- müştü, süt dökmüş kedi gibi 

1 

rimce içlerinden birinin hır- kendisini lkarısına teslim 

1 
sız olacağına hükmettim. ettik. 
Kendisine yaklaşmak için ( Arkası var ) 

1 ~ E ~ ~ 
1200 odalı 

bir otel 
Bugü (Moskova) da şeb· ı 

rin f yeni açılmış büyük ve 

geniş caddelerin birinde 
dünyanın en büyük otelinin 

açılma töreni yapılacaktır. 

Mimar Stohaussif tarafından 

üç yıl önce ltemeli atılmış 
olan bu otelin tam 1200 tane 
odası vardır. Yapılması 33 
milyon rubleye, döşenmesi 

ise 15 milyon aubleye mal 

olmuştur. Otalin idaresi . çin 
2000 tane garson kullanıla-

caktır. Yani masrafı çoktur. 
Bununla beraber oda kiraları 
o tarzda tesbit edilmiştir ki 
yatırılan sermayenin senede 
yüzde yirmi faiz getireceği 
umulmaktadır. 

~ a 
Hicaz ve ]rak 

Sıkı hır ittifak 
aktetmişler 

Kudüs, - Bağdattan ge
len kaynağı sağlam haber-
lere göre Irak ve Hicaz hü 
kiimetleri sıkı bir ittifak 
aktetmişlerdir. Bu ittifakın 
esasları şu maddelere da
yanmaktadır. Tedatii ve te
cavüzi bir askerlik ittifakı, 
müşterek şefirler ve murah
haslar tayinı paranın tevhidi 
pasaport ve gümrüğün il
gası teerisatta vahdet. 

Manda arabası 
şehre giremez 

Adana belediyesi iki te • 
kerli manda arabalarının 

şehir içine girmesini menet
miştir. 

.it 
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Sahife 5 ' ftalk111 Sefil t 7 İkinci Kanun --- .. 
Balıkyaiı içemiyenler 

Ferit kuvvet şurubu 
Afiyet, kuvvet; kUdret, calı verir. Büyük şişesi 6 O kuruştur 
Romatizma, iştahsızlık, ademi iktidar, belgevşekliii, kansızlığı tedavi 
eder. M. DEPO: S. FERIT ŞiFA ECZANESi 

-:xe9'HF:S™..;P.@M'Y: &re?' 'fit*" l2!§M§481f$J*MW®*'t i' 5 16 Y!!m~'!'!'l!m?!! .. lim! _____ _ 

~~~~~ HiÇ B~ RADYO MOMTAP ~E 

i İdaresinde Milli Kütüphane sine~~73 ~\ Philips 535 
1935 sinema dünyasının en güzel ve en büyük filmi )+ 1 

i(~ ş E N D u L lj:ii ModeliradyolarındakiSÜP.RRİNDÜKTANS 
,.... kıyas kabul derecede mükemeldir 

~ Maurice C H E V A L İ E R ~ pHıç iioı:MlEoElN~ pşlMoSı, 
~ J.~.an~~t~ ~ .. A C D ~ ~ ~ L D a ~ Ve butun lzmırm muteaddıd muracaatları ve arzusu uzerme Vıktor Hügonun ölmez )+ « eseri şaheserl~r ,!aheseri E tt Radyosunu siz de dinlemek için isteyiniz, 

i( ? rt Müzikleri, havadisleri en saf ve en temiz 

* * +< fil )+ bir sesle dinliyeceksiniı. 

~ -"'"'"'" """""---"'""""'"~------------"~-------5EANs'"sA"ATCAR~---~---"""' ~ 
+( Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. )+ 
i1. Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. K• 
i( Pazar: 13 te başlar. )~ 
~ Akşamları sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tramvay vardır. H 
~~'4C'LC~'$~~~~~~:\tii~~~~~=lt';,ç,'AC~~~:\(~'l'"Jf:~'JÇ.)/:'JS~)Ç,~'JÇ.:f:~ 

' İkiçeşmelik 
Caddesinde 

535Modeli 
P H İ L İ F! S'te 

parazitlerini kudretsizliği, ses kabiliyetinin fazlalılğı yüksek bir 

olarak işler. 
Dört yeni modeli saym halkınıza takdim ediyoruz. 

hassasiyet, antensi 

CAN 
K(rrüPHANESİNDE 

En son model elektrik cep 
lamba ve pilleri ve kırtasiye· 
ye aid zengin çeşidler, tu · 
hafiye eşyaları. her nevi ve 
en taz çiku1ata1 şeker ve 

bir sene kredi ile 

şekerlemeler bulunur. ve PARİENTE 
Gazete mecua ve ayni za-

~:ı:~:r: kiloluk kağıt dahi İkinci Kordon: 66 
..,,.,,,.., 

Telefon: 230 

Ölçü üzerine son sistem 
sıhhi karın, mide, hamile, apan· 

disit, böbrek düşkünlüğüne 

. ~~~~~~~~~~~~~~~ıi~~~~~E~~S ~lt1c:t1c~:lotlt~~bfc::fc:*~lt:ld:lt*~*~ ~~~~~~~~~~~~~~"
4

""•.,_,• ı "TELEFON 11 

te ~ ~ TAYYARE: 31s1 

~ D O K T O R ~ ~ yeni sene şerefine bu günden itibaren 2 Büyük filmle « A K 1 T >+ m halktan gördüğü kıymetli teveccüh ve rağbete muka-
+c • ema onay )t ı ~ helede bulunuyor 

Korsa)ar +c Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ ~ 1 - 1~ büyük yıl~ız . S?<'O güzel kızın temsil ettik· 

V A R İ S ~ . hastalıklar mütehassffı ~ ı ıeri senenın en zengın fılmı 
Ve Flebit için lastik çorap- +c Basmahane istasyonu karşısındaki Dibcl< sokak başın- )+ ~ 1:1' 'onder Bar 
Jar, kasık bağları, son moda +( da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )+

1
~ YY ~ 

Sutıen ve Tuvalet .Jı.I 6 ı k b ı d U~ ~ "" akşam saat ya kadar hasta arını a u e er· w 9 . . KQRSALAR ~ Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair >+ ·i Al Jolson - Kay Francis - Dolores Delrıo - Rıcar· 
tC tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- )t '~ do Cortez - Dick Povell - Guy Kibee - Ru~~ 

. S. D • Aşer +( lara yapılmasın~ cevaz görülen Pnomotoraks muayene- >+ ~ Donnelly - Ha!. Leroy - Hugh Herbert - Fıfı " 
' ı ı , B sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 » ~ Dorsay ve 5000 guzel kız 

~3 Odun pazar >+ ~ B •• •• k ı•htı•ıa~ı '1 Kantarcılar .,,!_~.,!_~,!!!!_!!!!J.,.c";y:~;y:;y:"":ı,:« 1 uyu 
~~·l~~~~i~ı~n~~~~~ ~ A~zd~~iyle ~ E R z ~ Anna Bella ile Jean Gabin. 
111 ASRAI SI.NEMANINd ""15 ~t· Ve mıdenızı bozma- r~~ ~ k . a rt <lan ven1ek yin1ek r+] M ~ tarafından oynanan aş ve 

'•' ., (tl ti f ·ı . ~ ~ ,,~ istiyorsanız ? t•l E z ~ heyecan ı mı 
lı b il t+~ Hiç tereddüd etmeden [t, ~ Ayrıca Foks dünya haberleri Türkçe Sözlü 

~ ugu·· n ~ t•, Kemeraltında Barut hanı ~!~ H E ~ IJ fil ~·~ sokağı köşesinde r ~ Bu haftaya mahsus seans saatları 
.. ro t~ ALASEHIR t• M K ~ Her gün 14 - 17 - 21 1 ~ }. . !~ ~ Cumartesi 12,30 - 14 talebe seansıd1r. 
~ 1 v h ·1 h.. ..,.. ;!' lokantasına koşunuz'. . r+ E 1 ~ Pazar 12,30 da ilave şeansı vardır. 
1 a şı ere ucum ~l•l tU~~c~u.::-=z~'":f!i"v=~e ... ~--:F'!~~~<!J T ~~~~~~~~~~~~~~~~~~™~el 
~ Bilkodi 1 O kısım Hayatın manasını anlamış ince düşilnceli kibar bir bayan 
~ Kemeralb tecrübesine istinaden diyor ki: 

1 2 ı Nefis fotoğraf Hük6K_:!şısında Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
~ Büyük oyun · ~ I ; Çektirınek istiyenlere hi yapılır. daimi surette korunınasını temin edecek anca 
1. Oynıyan: MARIBEI.J 12 kısım ~,. Ve Amatörlere Fiatlar Yüksel, Kabadayı ve Billur 
~ •ll' Birinci beyler sokağandaki 6 kartpostal 75 kuruş 
bl;: 3 Yeni dünya haberleri 37 numaradaki fotoğrafha- 10 vesika fotoğraf 40 ,, rakılarıdır. 

nemiz gayet ucuz ve temiz Amatör 7 - 9 2 ,, 
5 4 6 15 Bayramda, havranı ertesi ve her zaman 

J 
totoğraf ~ekmekte ve amatör • • , " .J 

. 4 Miki ve reklam işleri yapılmaktadır. Bundan FOTO M. Bilği birinci yalnız bu rakıları kullanınız. Beni şükranla 
~~~~~~~-~~ . başka fotoğraf alçı işleri da· beyler sokak No. 37 hatırlarsınız. 

FENNi 
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Faydalı ve Ak Ad '118 k l'' 
Değerli SUm, Ua,d ·;ırıa Q te 
Bir konferans Ş h. 1 • • • d d • +:"··0

00 

...... • d 1 • • 
" Hava taarruzu karşısmda e ır erı ıstır a ıçın eSSJe e yaoı an yemını 

aık tarafından. alınması la- yerine getirmek için Raslar çalışıyor 
ım gelen tedbırler hakkın-

R :a öğretmen Bay Öztarhan BeJgrad - Dessiedeki Royter aytarı di- Deçaz Haile Aksum üzerine yürüyür. 
arafından 9-1-936 Perşembe yor ki: Habeşler Adua, Aksum ve Makal- Ras Seyyum Adua üstüne gidiyor. Ayni 
fÜnÜ saat 17,30 da Halke- leyi İtalyanlardan istirdad için yaptıkları zamanda Ras Kassa Makaleyi tehdid edi-

l ·inde bir konferans verile- andlaşmada duruyorlar. Bu üç kasaba için yor. 
ıf :ektir. Bu faydalı konferansı çalışıyorlar. Hatta Habeşlerin ifadesine Üç kumandan hedeflerine yaklaşmak 
rı !inlemelerini ve bundan aza- göre bir haftaya kadar bu yemin borcunu için İtalyanların elinden birkaç Önemli nok-
. oi faydalar temin etmelerini ifa edecekleri kaatindedirler. talar almıştır. 
ıll 

:avsiye ederil. :8 S B l!~ ~~ :!J S: ~il S I:~~ I~~ :il il*~ 

n Buğdaylardan Barış anahtarı 1 
Alınacak n1uamele 

Vergisi Al • • 
Buğdayı koruma vergisile manya ımış 

u taamülen müşteriye aid olan 

e< 
Ü 

ıır 
ö: nakliye masrafı ve nakliye 
fü sigortası ve hamaliye gibi 

ra 
•ü 
ıe 

:a 
Df 

er 
>r 
ca 

masrafların muamele vergisi 
matrahına eklenmiyecegy i Fi
nans Bakanlığınca kararlaş
mış ve alakalılara biJdiril
miştir. 

Berberlere 
Konferans 

------------------0000~--~------------

Alman gazeteleri: "Almanyaya 
yanaşmadan sulh olamaz'' diyor 

BeJgrad (Özel) - Alman gazeteleri bay Lavahn söyle
vinde Almanya hakkında söylediği sözlere büyük sütunlar 
feda ediyorlar. Alman Fransız münasibatınm iyi bir yola 
girmekte olduğuna dair olan sözler bu gazeteler tarafmdan 
büyük darflarla yazllmıştır. Buhusus "Almanya yaklaıma
dıkça sulhu temin etmek imanı yoktur,, sözlerini taııyan 
satırların altları çizilmiştir. 

Komşular 
Kucıkulanıyor mu? 
Sofya, (Özel) - Bura ga 

zeteleri Türkiyeye çıkan mu 
hacirlerin ziyadesinin Trak
yaya yerleştirilmesinden kuş 
kulanıyor. Pek geniş olan 
Anadoluda böyle yerler var
ken bu muhacirlerin Trak
yaya istif edilmesi Bulgar
larca gözden uzak tutulacak 
siyasadan değildir, diyorlar. 
Hele iç bakan Bay Şükrü 
Kayanın bu muhacirlerin sa 
yısı, iskun yerleri va şekil
leri hakkında verdiği izahat 
bu yakın komşularımızı pek 
ziyade kuşkulandırır ıştır. 

I 7 ikinci Kanun 

Radyo ve Telgraf liulasaları ------·· .. § Avrupa gazeteleri son günlerde bütün garb hUkfımet· 
!erinin istiklal için ayaklandıklarını yazıyorlar. 

§ Bu yıl Yunanistanda tütün ekilecek yerler ve ekilecek 
yerler ve ekilecek miktar tahdid ve tayin edilmiştir. 

§ İtalyanın on iki adayı tahkim ettiği ve oraya tahşidat 
yaphğı haberi İtalyanın büyük elçisi tarafında yelanlanıyor. 

il~~ 
llı11ıll 

Mussolini 
Diyor ki 

'figre Cephesinde 
Harb l{olay 
Değildh· 

İstanbul (Özel) - Roma
dan bildirildiğine göre bay 
Mussolini Vekiller heyetinde 
siyasal durumu izahederken 
diyor ki: 

" Paristen hususi olarak 
gelen barış haberleri bizi 
doyuramaz. Harb meydanın
daki askerlerimizi besJiye
bilme k için pek büyük gay
ret lazımdır. Zira orada gıda 
bekliyen yüzbinlerce asker 
ve amelemiı vardır. Dağlık 
ve gayri tabii bir arazide 
kavga eden askerimiıin gı
damı temin edebilmek için 
bir müddet muharebenin şid 
detini azalmak U.zınıdtr. Zira 
ltalyanı!l dörtte bl,ri kadar 
ğeôiş olan ve üssü hareketi
miz olan Masuadan 400 kilo
metro uza~ olan Tigre alay 
nında harb etmek ve asker 
beslemek kolay değildir: " 

1!'!..'1111 11!!'11 ~ 
~ ~~ .:'il 

i İsveçli 
t Doktor 

1 

Diyor ki 
Stokbolm (Radyo) - ltal

yan bumbardımanında yara· 
lanan İsveç doktoru diyor kit 
İtalyan bombaİarile yalnıf 
hasta Lakanlar değil yirmi 
sekizde hasta telef olmuştur. 
Kızılhaç işaretleri de iyice 
görülecek şekilde konmuştu. 
heyetin yanında ne silihh 
Habeş ve ne de Avrupalı 

vardı. 

·Deniz kongresi 
1 

. başladı 
Londra (Radyo) - Deniz 

kongresi yeniden işe başladı. 
Japon murahhası tonaj itiba· 
rile musadat istedi. Bu istek 
hoş göründü, bazı şeylerde 
aıılaşmak ümitleri belirdi. 

-4-4>~~ 

Türkİyedeıi 
Altı aylık ondilasyon hak

ty kında belediye elektirik mü
ıe 

hendisi bay Hurşid Çagw lar 
:a 

tarafından pazartesi aünü ·a ts 

fi öğleden sonra berberlere be-
lediyede bir konferans veri

dı lecektir. 

Makalle üç 
o~dulkarşısında · 

Zehirli gazların tesirsiz kalması Istanbul - Makalle son 
saaflarını sayıyor. Muhasara 

Bir hafta oruc 
' ---------+.oo••--------

İtalyanlara 
Esir düşen 
Habeş zabiti 

160 Rus zabiti 
çıkarılmış 

Belgrat, - Pravda gaze• 
lesinin İstanbuldan alarak 
neşrettiği bir telgrafa aöre 
Vrangel ordusundan fıtan• 
bulda kalan ve tabiyetlerinl 
düzeltmiyen 160 Rus zabiti 
hudut har:(ine çıkarılmıştır. 
Bunlar uluslar kurumunun 
pasaportunu hamil bulunu
yor. Fakat İstanhulda oturu• 
yorlardh-
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Tayyare pulu 
Yerine tamka pulu 

konuln1nsın dive dik-

rçin Habeşler oruç tutuyorlar zenciri gittikçe daralıyor. 
Ras Moligeta, Ras Sayum 

" kat edilecek 
Tayyare remine tehi evrak 

sened ve blakalara bazı yer
lerde tayyare pulu yerine 
tamga pulu yapışbrddığı gö
rülmüştür. Maliye vekaletin
den gelen bir emirde bu hu
susa dikkat edilmesi tavsiye 
edilmektedir. 

İhmal 
Edilmiyecek 
Ticaretler 

HER TARAFTA YAGMUR BASLADI 
Belgrad - Adis-Ababadan: Küçük yağmur denilen yağ

murlar memleketin her tarafında başladı. Adis-Alabayı 
kuşatmış olan büyük dağların tepeleri bulut ve sis ile kap
lıdır. Dessieden bildirildiğine göre orası ile Adis-Ababa 
arasındaki sahalarda yağmurlar şiddetlenmeye başlamıştır. 

Negüs Habeşlere yerı i bir hafta oruç tutarak hakka dua 
etmelerini emretmiştir. Bu dua zehirli gazların tesirsiz kal
ması içindir. 

Yunanistanda 
-------- - ----

Seçime 
mahrum 

medeni haklardan 
olanlar da v,irecek 

Atina (Özel) - İntihaplar münasebetiJe Yunan Kralr bir 
çok yeni kanunlar tasdık etmiştir. Bu kanunlar arasında 
ihtilal çıkardıklarından dolayı medeni haklarından hükmen 
mahrum edilenlerin de intihaplara iştirakine salahiyet veren 
bir kanun da vardır. 

Türkofis Ticaret odasın· 
dan: Ayrık kökü, ayva çekir
deği, kokula, gelincik, hat
me, hardal tohumu, karabaş 
otu, kudret helvası gibi şey
ler hakkında malumat istedi. 
Bugüne kadar ihmal edilen 
ve önemli ihracat sermayesi 
olan bu şeylerin hepsi de 
memleketimizde mebzul bu
lunduğundan odanın da 
önemli bir cevab vereceği 
tabiidir. 

i Sovvet Rusya Fransadan 800 
milyon frank istikraz yapı:J'Or 

Çeşme İzmire 
bağlanmalı mı? 

Çeşmeliler İzmir belcdiye
~ine müracaatla Çeymenin 
lzmir belediye hududu dahi
line alınmasını fistemişlerdir. ı 
Çeşmeliler şehirlerinin ken
dilerine ait olduğu dakar İz
mirlilerin de olduğu ve bu 
hasusta yüksek makamata 
kadar müracaatta bulunacak
larını ilave edmişlerdir. Ne
tekim Yalova da bu bakım
dan İstanbul belediyesine 

Paris {Radyo) -Yeni Fransız-Sovyet tecim anlaşması 
üzerine Fransa hükumeti, kıymeti malla tasviye edilmek 
şartile Sovyet Rusya 800 milyon frank istikrazda bulunmayı 

~kabul etmiştir. 
Havas Ajansının aldığı malumata göre başbakan bay 

Laval bu istikraza aid teklifi kabine toplan ısında arkadaş
larına bildirecek ve bu hususta bir karar verilmesini isti-
yecektir. 
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İki Kişi 
Yandı! •• 
Karataşta Avram kızı Mal

konun Maltız ateşinden en· 
tarisi ateş alarak ayakları 
yanmışbr. Alsancakta da Sa
dık kızı fdört yaşında Rahi
me de manğala düşerek göğ 
sünden yanmışbr. İkisi de 

a ırılmı tır. 

,,."' lıuıtll 

Biri ölü 
Biri gayip 

ı:ı.;ıı 
lhıııd 

İstanbulda Üsküdar d.ış 
ocaklannda Haiiın adlı 65 

yaşında biri ölü olarak bu
lundu. 

Beykozda da Affan adlı 

biri iki aydandan beri gaib
dir. Polis arıyor. 1 

ve Ras Kassa kuvvetleri 
başka başka cabhelerden 
buraya hücum ediyor. İtalyan 
tayyareleri bu zenciri bir 
türlü dağıtamıyor. İtalyan 
ordusu burada yüz kilometro 
luk bir cebheyi müdafar ile 
meşguldur. 

Yeni Patrik 
kim olacak 
İstanbul, (Özel) _: Se -si

not meclisi toplandı. Yeni 
patrik seçimi günü tayin 
etti. Namzetleri tesbite baş
ladı. Bu makama Kadı köy 
M etropolidinin geçirileceği 

zannediliyor. 

Habeş 
Sü bakanını yeni olanı 

Belgrad - Adis Ababa
dan bildirildiğine göre Ha
beş milli müdafaa bakanı 
yeni bir plan çizmiştir. Bu 
plana göre Ras Seyum ile 
Ras Kass:nm Tigre kıt'asm 
daki taarruzları idare ede
cekler ve Ras Desta da ce
nup cephesindf.: taarruza ge 
çecektir. Gene bu plana 
göre Habeş erkam harbiye 
karargahı Dessiyeden K vora 
ya nakledecektir. 

Hab~şler 
Gaza karşı 
Yaş bez kuJlanıyorlar 

İstanbul - Londradan bil
dirildiğine göre İtalyanlar ge
çen ayın 23 harbında İtal
yanlar boğucu gaz kullandı
lar. Habeş askerlerinin mas
kesi olmadığından dolayı yüz
lerini ıslak bezlerle örtmüş· 
lerdir. 

İstanbul (Özel) - İtalya
ya esir düşen, oradan da Se
laniğe giden Habeş zabiti ol
duğu iddiasında bulunan E
vade adlı kimse hekkında 
Selanik hükumeti tahkikat 
yapmış, Yugosla\'yadan hu
dud haricine çıkarıldığını tes
bit etmiştir. Hakikaten blr 
habeş zabiti olduğu sabit 
olursa harb sonuna kadar 
Yunanistanda kalması karar
laşcaktır. 

Bulgaı istanda 
Bu sene şeker 

Azdır 
Sofya (Özel) - Bulgaıis

tanda dört şeker fabrikası 
vardır. Bunlar her sene 20 
milyon kifogram şeker ya
parken bu yıl 16 milyon 
kilogram yapmış olmaların
dolayı Bulgaristanda bir şe
ker buhranı vardır. Bu da 
bükümetin müdahelesinden 
ileri gelmıştir. 

Hükumet her tabrikanın 
ne kadar şeker çıkar .icağmı, 
ne kadarını dahilde satip ne 
kadarını ihraç edeceğini kes
tirmiş ve bu kestirmede yap
tığı hdsab ihtiyaca uy..!·a
mıştır. __ ......-, .. ,_ ... __ 
İsveç Kızılhaç 
Heyetinde üçte 
Kadın var 

Belgrad - Adis-Ababa
dan: 
Habeş sefirinin buraya ver· 

diği haberlere göre öldürelen 
İsveçliler arasında üçte ka
dın vardı: Bunlardan biri 
doktor ikiside hasta bakıcı 
idi. 

Muamele 
Vergisi . 

Muamele vergisinin borsi 
resmiı Simsariye: komi~yoii 
namiıe tenzilattan evvei ıie
sap edilmesi bildirilmiştir. 

Çünkü satışta bunlar müşte
riye aid kalmaktadır. 

Koyunlarda 
Çiçek Hastalığı Var 

Seferihisarda koyun ve 
kuzularda çiçek hastalıgt ola 
duğu görillmüştür. İ-İükt\met 
tedbir almıştır. 

Ay tutulacak 
Çarşamba günü akşamı 

saat 13,30 da Ay tutulac k· 
caktır. Memleketin her tara-
fmdan görülecektir. 

llbavımız 
~ergLTtmada 

ilbay Bay Fazlı Güleç ve 
Adliye vekaleti hapishane· 
ler direktörü dün Bergama· 
ya gitmişlerdir. 

Ayın Tarihi 
2 2 ncı sayısı çıktı 
İçişler bakanlığına bağh 

Basın genel direktörlüğü ta
rafından her ay çıkarılan bu 
değerli derginin yirmi ikinc 
saynı intişar etmi~tir. 

Türkiye ve dünya basını 
nın özünü ve her yurddaş 
ilgiliendirecek çok kıymeti 
yazıları muhtevi olan hu ya 
rarlı mecmuayı okurlarımız 
tavsiyeyi bir borç bildik. 


