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ürkive Sulhu ALMA.N-INGILIZ Madrid kuşatıldı asiler 
' GERGINLIGI · 

sever fakat ... Aım~i~~ın bir şehrin kapılarına dayandı 
protestosu 

rlara son bir ihtar ve 
kya kardaşlarımıza ha
t edenlere bir çift söz 

1' ve lsken~erun- VATANILERIN TEBRIKI 
dOşmanları gene 

• ~radaki kardeş- Atatürk'ün 
~ tra büyük hakaret· 
. lllaia başladılar.. ceva hı 
tt bayramımızı kut· 
~ı liıeaiııi kapattı
"'-• ruhlu alçaklar 

ıebirlerioi akıt· 
'- atıyorlar .. Bu 

~ ton bir çift sözü-

Ankara 5 (A. ' ) - Cu
muriyet bayramı milnase
betile Şamda Suriye vatani 
fırkası reisi bay Fahri 
Elbarudi Reiıicumurumuz 

Atatürk'e aşağıdaki telgrafı 
göndermiştir : 

• 
l'trkiye, Büyük Şe

• Antakya ve 
laaare1 iai duyduk

Arab aleminin hassas 
daman Suriye büyük es~
rinizi tebrik ederken ken
dinize karıı yllksek tevec
clihlerinizi diler. 

arlarındaki kan 
haldedir. Ora· 

'te hain yılanları 
l'ark kardeılerini 

ellerinden kar
k&çiik bir iıaret 
T&rklin yumru· 
r onun ne çelik 

Reiıicumar Atat6rk ken-
diıine şu cevabı v'!rmiıtir: 

Samimi tebrikinize teıek
knr ederim. Suriyeye karıı 
hisıiyatAmız halisane ve 
dostanedir. Suriye bıllnnın 
mes'ud ve mlreffeh olma· 
llDI dilerim. 

~ugunu ve ne 
tekilde düımanı 

iyi bilirler. 
a istifade ede- nefretimizi ve kinimizi arttı-

it rabilir. 'fiirkiye sulhu çok 
Omitecilerine de sever.. fakat İıe bahaıına 

• ·Bir kasabadaki olursa olsun ıulhu peıinde 
. bombardıman koımadığımızı, milli ıeref 

ı. .. _-ki birkaç ma- ve hay•İyetimiz uirunda ne 
~. girmek, mli · kadar çok wsa• danaadı

laaılıklarla T6rk- ğımızı da Bulgar doıtları· 
'h.rici etmek... mız her kesten iyi bilirler, 

ti11 ancak bizim Bu günliik bu kadar .. 

t tehlikesi Avrupa diplomatlarını 
çok kork~tuyor 

•••• 
de Mas§ olini de her is
·ni V&Dtı bunun SOUD 

olacak? 

l•ıeteleri f aıizim 
'-Mn- l' · · ~ -10 ınının IOD 

) tbetile endiıeli 
;ltnaktadırlar. Bu 

llL '•nı dö Bordo 
... Yor ki: 

yerleıti. itiraz görmedi Son
ra toprak m&ddeiyabnt güt
meye baıladı, Sar'ı aldı. 
Şimdi Dantzig'i tamamiyle 
AlmaD)'f.J• bailamak nzere
dir. Sonra? Sonra yeni top· 
raklar arıyacaktar. Bu ııra· 
da bertarafta kendisine men· 
faatler arıyor. Lebiıtanı Bol
ıevik tebltıkeıiyle tutuyor. 
Maçariltın Ve Balıariıtan 

~91aberi Hitlerin 
... late aıuvaffak ol

)dediyor. Ordusu-
l'Pb. Donanma
'- aaıatakaıı111 

BAY EDEN 
Loadra - Alman b6yük 

elçisi Fon Ribentrof bug&n 
dıı itleri bakanı Edeoi ziya· 
ret ederek millet meclisinde 
komilnist bir meb'us tarafıa· 
dan Alman aleyhinde söy· 
lenen sözleri proteıto etmif· 
tir. 

Eden bu hldiae8en mlte
e11ir olduğunu fakat bu ka
bil tenkidleri meaetmete 
ıalihiyettar olmadıtını ı6y

lemiıtir. 

lıtanbul S (Huıuıi) -
Alman baı•ekili Göringin 
lngiltereyi bir numarala dllt· 
man addettiği hakkındaki 

iddialar Londrada fena bir 
tesir bırakmııtır. Von Rben-
trob son temaslıı nnda bunun 
bir hakikat olmadıiını iddia 
etmekte ve lngilizleri buna 
inandırmaktadır. .. 
lzmirin filmi 
lzmirin umumi manzaraıı 

ve altıncı lzmir fuarı tilme 
alınmıştır.Bu film dlln Elham· 
ra ıinemasında bazı davetli
ler zevata, ıazetecilere gös
terilmiıtir. Fevkalide gizel 
tanzim edilmiı olan bu fim 
Ankaraya gönderilerek b&
yüklerimize gösterilecek bi-
lihare tekrar ıehrimize geti· 
rilerek bütün ıinemalarda 

balkın görmesi 
lecektir. 

temin edi-

tabii onunla beraberdir. Kli
çük antantı ziyaretle le, ne
zaketlerle kazanmAk istiyor. 
ltalya da tam i>ir zafer ka
zandı. ispanya da Frankoyu 
tutuyor. Belçikada bile Rek
siıtleri ve millicileri nilfuzu 
altına almıı, ve onların iı
tediklerini lı rabn aizile ilin 
ettirebilmiıtir. Franıa barb 
halinde yalDız ispanya ye 
Italya hudutlannda deiil, ay
ni zamanda Belçika hudu
dunda da teh1llkeye maruı 
ve yalnız olacaktır. Daire 
lıerimizde gittikçe daha ıi
.yade 111dqıyor. 

"' ao~•H•~aom-~~--~~~~~~~--~~ 

Asiler son çarpışmalarda 400 komüııist öl-
dürerek pavtahta 7 kilometre yaklaıtdar 

müdhiş bir bombardıman vaublar 
~-------------------.. .,.,..~------~~~~~---

Alman ve ltalyan donan· 
maları Barselonda Rusya
va meydan okuyacakmış! 

lstanbul 5 (Özel) - ispan
yadaki harb son safhasına 
girmek üzeredir. Madrid isi 
kuvvetler tarafından tama
mile sanlmış bulunmaktadır. 
Açık bulunan ve denize gi
den cenubi şarki cebbeıi de 
isi tayyareler tarafından tu
tulmuı ve kapablmıı balan• 
maktadır. 

Havu ajansının Madrid 
ceplaelindeki buuai malaa
blri ıu haberleri glnderiyor: .. 
zaptından sonra miHI kuY· 
vetlerin piıtar kuvvetleri 
ıimdi fiilen Madridden 7 
kilometre mesafede bulun
maktadırlar. Alkorao traça
ıından Madrid panoramaıını 
seyreden general Asansiyo 
ıu sözleri söylemiıtir: "Ya
kında payitahtın merkezine 
iyi niıan alınmıı birkaç obllı 
gönderece;iz. Miliı kuvYet
leri o vakıt bunu istedikleri 
gibi izah etıinler.,, 

Alkorso'dan hareket eden 
üç isi kolu dlln sabah saat 
7 ,30 da faaliyete geçmiıler
dir. Mutad hilifına olarak 
ancak piyadenin ilk hncum 
dalgalan ileri atıldan sonra-

Şehir meclisi 
dün toplandı 
Şehir meclisi dün öileden 

sonra Doktor Behçet Uz'un 
baıkanlığında toplanmıştır. 
Mecliste btıyOklerimizden 
gelen cevap telgrafları okun
du. Ahırları• ıebirden uzak
laıtırılması hakkında reisin 
teklifi m6ukaıaya mllcib ol
muı ve neticede ııhbat en
cümeninde tet~iki kabul e· 
dilmiıtir. 

Tek ve çift ytik arabalann 
ıehir caddelerini tahrip et
tijinden tekerleklet'İn ıeniı
liiini yedi buçuk ıantime 
çikanlmaıı bakkanda evvelce 
verilmit olan karana tatbi
kindeki riyaıetia teklifi ml
nakaıaya mucib oldu, Vill· 
yetçe reddedilen bu karar 
dan d6nilmemeıi ve bu ıa
retle harap olan yollano 
kurtanlma11 istendi, ilk ka· 
rarda iırar edilmesi kabul 
edildi. Mecliı paıarteai gil· 
nl nat 16,30 da tekru top• 
lumak tbere kappcb. 

dır ki topçu kuvyeti buım 
mevkilerini bombardıman et
miıtir. Fakat bu bombardı
man ıoa derece şiddetli ol
muıtur. Miliılerin topçuluı 

da bu ateıe mukabele etmiı· 
ı~ de ellerindeki vuıtalann 
daha az olduiu belli olmut· 
tar. 

Milisler Villa Alekıiyoza
da en ıiddetli ve kanlı bir 
muharebeye tutuımuılar, fa
kat iki saat çarpıfbktan ıon
ra çekilmeie mecbur kal-
mışlardır. Bu sırada ric'at 
hatta isi topçaıun• maıiıa 
ateşile keailmiı olduiuadan 
milisler ço~ aiır zayiata ui
ramıılar ve 400 öl& bırak
mışlardır. Saat 11 de 3 kol 

iltiaaldarlDI tı ıılw ..........,. 

Madrid S .. - A...._ 
mllrekkeb garaplar '11111 tıl h

tın kapdarnacla karall6 k.
m.qlardar. Top- .-eıl 'ı•WI• 
den mlkemmel RNtt~ 
mektedlt. V erile11 blleet 
tızeriae •arw Mat 22 •• 
itibaren karaılhk içi... kal· 
maktadır. Şebircle yabm il· 
libh milisler n6bet bekle
mekte ve devriye ıumekte
clirler. H&klmet am..S M

ferberlik için bir telma W
birler ahDIDlfbr• Halk IOl&:ak• 
larda barikatlar, iatibklmlu 
yapmaktadır. 

Dllnkn bom~ ~ 
feci olmuı tq tat lltlade 
kalmamııtar. 

- Sonu 4 IDelcle -

HALKIN SESi H!KKIN-SESiDiR 
Halk temiz sokak ve 

sıhhat istiyor •• 
l":ı. On bir karilmizden aldığımız mektal.la ltulll.-. 
..:.. deniliyor ki : , 

" Sakarya okulu arkaııada Kahraman mucid Çık-•••• 
aokaiın ortumdan çirkef aı. lar akmaktadır. Bu ıa ylala'• 
burada ıinekler toplanmakta ve civarda baıtalık ya ..... 
tadır, Ayni zamanda bu civana çocuklan ba 1111ar
makta ve bu ıaretle piı sulardan kolayca mikrob 
tadarlar .• " 
lımir fibi medeni bir tehrAa ıokaiı ortuaadaa açık •• 

ıalannın akması ıebircilik ve sıhhat itleri bakılDllldaa 
z&milzli kızartacak bir hidisedir. Her halde birkaç ı1a• 
beri bual olmaıı İcab eden ~u miiaa1ebetaiı vuiyetla Wr 
an evvel ortadan kaldınlmaıı için Belediye reilİDİB Ye Sıhbat 
müdlirllnlln dikkat göıilnll çekeriz .. 

Halk temiz ıokak ve 11hhat İltİJOr •• 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Tekin ol.mıyan 
Mezarlıiın bir' 

titretmiş 
·şehir halkını 
esrarı! •• 

(Dünkü sayıdan~ .devam ve son) 
Bu safsatalara ehemmiyet 

vermeyerek efradılı önüne 
· geçtim. 

'

il rince onlarda hakikatı anlı
yarak korkularını bir derece 

' tadil ettiler. 
Fakat bu ne? mezarlığın 

derinliklerinde hafif bir ııık 
seçiliyor, kıvrak bir O)llJD 

havası; zillerin ahengine te\'>
an kabristanın meş'um sine
sinde korkunç akislerle 'çal
kanıyordu. Bir an geldi ki 
maiyetim efradr her türlü 
akibeti göze alarak oradan ~ 
kaçmak için biribirleriııe bak- l 
tılar. Ben vaziyeti aı:rladım 

ve derhal tabancamı çekcıek 
geriye doğru ilk adımı at» 
cak olanın beynini dağıtaca-
ğımı ve cesedini bu uğursuz· 

mezarlığa Jômdüreceğimi 
kati bir lisanla1 söyledim. Bu 
tehdidim müdbiş' bir tesir 
hasıl etti. Yeni den taharri
yata başladık. 

Beş, on adım atmışb li:-i, 
mezarların birisinin üstünde 
up uzun yatmakta olan bay 
( ... ) ın cesedine rastgeldik. 
Zavallı gencin uğradığı aki
beti anlamak için fenerimi 
cesedin üzerine çevirdim ve 
kulağımı göğsüne dayadım. 

Kalbi hafif surette atıyordu. 
anlaşılan sadece bayılmıştı 

Bay ( ... )eczaneye gönder· 
dikten sonra artık bu mezar· 
lık esrarının perdelerini 
tamamen kaldırmağa karar 
vererek maiyetile beraber 
seslerin geldiği tarafa doğru 
ilerledim. Biz yaklaştıkca 
şarkı, zil, kılarnet sesleri 

.dab.a açık işidiliyordu. 
Bir müddet sonra gürül-

tülerin çıktığı, ışıkların gö
züktüğü noktaya geldik. Bu
rası Emuzenneden birisinin 
geniş ve muntazam türbesi 
idi! Tabancam elimde olduğu 
halde içeriye girdim. Ortada 
pis bir karı zillerini şafıtırda
tarak göbek atıyordu. Yer· 
deki keçenin üstü rakı bin
likleri, su bardakları, teneke 
manğal gibi şeylerle karma· 
karışık bir halde idi. 

- Eller yukarı!. 
Diye . bağırdım. f Kadın tiz 

bir feryat kopardı. iri yarı 
dört delikanlı ellerini saldır
malarına götürdüler. Fakat 
göğüslerine dayanan on beş, 
yirmi süogüye karşı muk.a· 
vemet edemiyerek teslim 
oldular. 

Bay ( ... ) yı incitmeden şeh
rin eczanesine nakletmelerini 
ve alelacele belediye dok
torunu çağırmalannı maiye· 
time emrettim. Dört beş 

kiıi onu elleriıaden ve &)'ak· 
larından tutula• kaldırmak 

istediler, fakat cesedl mezar
dan bir türlü ayrılmıyordu ! 
jandatma.1ardan ikis~ kor· 
kudan · düşüb bwytldı,. 
bazısı drl !lpafımoza tutmmuı 

Meğer bu serseriler kasa
banın elebaşıları imiş. Mezar 
lığın uğursuzluğundan bilis-

1 tifade her gece buraya bili 
perva karı getirerek oynatı

. yorlar, türlü hezyanlar edi
yorlarmış. 

gibi titremı'"o' başJadılar. 
) . . 

Büyük bir h .. :tre~ ve hıd-
detle bay ( ... ) yi ~nat ku
caklayup kaldırdım v~ o 3a· 
man hadisenin bütün esr&'.."lJJ 
görüp anladım. 

Bay ( ... ) m muşambasının 
v. h ( . )~ d. v. k etegı acı ... ın ver ıgı a 

zıkla mezarın sert
1 
füprağına 

ada'm akıllı· çakılmıştı. Za
vallı genç, karanlığın, sogtil 
ğun, mezarlık muhitinin asa
bında hasıl ettiği gerginliğin 
tesirile farkına varmadan 
mahud kazığı muşambasının 
eteğine çakmış ve kalkup 
gideceği zaman esrarengiz 
eller tarafından çekildiğini 
tevehhüm ederek korkudan 
düşüb bayılmıştı. 
Vaziyeti etraftakilere göste-

Ertesi gün bu külhanileri 
süı gün ettim. Senelerden beri 
ölü gömülmiyen mezarlığı 
tesviye ettirerek güzel bir 
park haline getirdim. Ekti
ğim fidanlarla şimdi orası 
bir koru halindedir. Ve ka-
saba halkı bana can ve gö· 
nüldeu dua etmektedir. 

SON 

---~--•• 
Universi.te 

Bir ~ersten nıuvaff ak 
oJamıyanlar 

Bu yı~ .olgunluk imtihanla
t'todaı bir dersten muvaffak 
olamıyanlarnı Üniversiteye 
kabul edilmel.erine karar ve· 
rilm:şlir. Buıw.n içio nisan 
başlangıcında bir imtihan 

yapılacak ve muw.ffak olanlar 
Üniversitenin birhıci sınıf 
imtihanlarına girebilecekler
dir. Bu talebenin. yekunu 
300 kadardır. 

Enver paşa-
nın casusu 

- 19- YAZAN: ** 

· Bu.ıneseleyi kont haJleder zannederim 
*** Berfin kongresinden Halktan yetişme :nemur-

sonra Almanyanın Anadoluyu lardan bukadar hayır gelir. 
bir Mısır kıt'ası şeklinde Dedi; *"'* bu sözlerden 
idareyi düşündüğünü söyledi. lngiliz gazetelerinde çıkan 

Prens, Osmanlı şehzadesini ra.porların mevcudiyetini kat'i 
tatmin lüı:umunu hissetti ve : surette emin oldu. Ve güya 

- Bütün bunlar, lngiliz prens tatbik ediyormuş gibi: 
gazetelerinin neşriyatından - Sandığına göre, lngiliz 
doğmuş çirkin zanlardır. gazetelerinde çıkan baron 

C ltalkaa lul J 

Avrupa 
krallarının 
tahsisatları 
Avrupada kralların bir se

nelik tahsjsatlarını gösterir 
bir istatistik neşredilmiştir. 
Bu istatistiğe göre Türk 
lirası olarak lngiJiz kralı 3 
milyon, Yugoslavya krah 2 
milyon 4 yüz bin, İtalya. kra
lı 1 milyon 2 yüz bin, lsveç 
kralı 4 yüz bin, Felemenk 
kraliçesi bir buçuk milyon, 
Norveç kralı 225 bin, Mısır 
kralı 1 milyon 142 bin, Bel
çika kralı 2 milyon, Dani
marka kralı 338 bin 
Bulgar kralı 70 bin, Fransız 
Cumurreisi 360 bin, Türk 

• 

Islah edilecek genç kızlar 
kirişi kırıp nasıl kaçtılar? 
Paris civarında kain genç bağırmış ve kızları kapıları 

kızları ıslah müessesesinde kırarak kaçmağa teşvik et· 
bir kıyam hareketi vuku bul· miştir. Bu teşvik üzerine ye-
muş ısla hanede bulunan mekhanede bulunan kızlar 
gen~ kızlardan bazıları kaç· yerlerinden fırladılar, müesse-
mağa muvaffak olmuşlardır. sede bulunvan mubassır ka-
Paris gazetelerinde okundu- dmları baglamışlar, telt fon 

gv una göre Bellancoust ıslah- teleri~i kes~işl~r her nasılsa 
. tedarık ettıklerı anahtarla 

hanesınde bulunan kızlar, 1 l hh . k'l'tl' k 1 k l k k d 
sa anenın ı ı ı apı arını 

yeme Y~~ er e~ ar a aşla- açarak kaçmışlardır. 
rından hırı ayaga k.al.kar~~ : Müesseseden yakayı kur· 

- Arkadaşlar! Bızım ıçın tarmağa muvaffak olan 
ku. tuluş zamanı geldi, diye mubassır kadınlardan biri, en 
lirası almaktadırlar. yakın polis karakoluna koş

muş ve oradaki Jandarmalara: Bu istatistiğe göre en çok 
İngiliz kralı ve en az'da Bul
gar kralı tahsisat almaktadır. 

il Daimi Encüme:ninden : 

- Müessesemizde isyan 
çıktı, kızlar kaçtı koşunuz, 
arkadaşlarımı kurtarınız diye 
bağ1rmıştır . 

Bunun üzerine jandarma
lar derhal harekete geçmiş· 
ler ve kaçan kızlardan yedi-

1 - (4973) lira 28 kuruş kesif bedelli lzmir-Kemalpaşa 
yolunun 3-1-000 - 5·1-400 kilometroları arasındaki şosenin 
esaslı onanlması 20 gün müddetle açık eksiltmeye konul
duğundan isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıyacak
Jarı teminatlarile ve ehliyet vesikalarile birlikte 12 ikinci 
teşrin 936 perşembe günü saat 11 de daimi encümenine 
gelmeleri. 

sini o ciyarda yakalamağa 
muvaffak rolmuşlard1r. Jan
darmalar bunları müesseseye 
zorla götürürken halk etraf-
tan toplanmağa başlamıştır. 
Bunu gören yaramaz kızlar: 

2 - Proje ve keşiflerini görmek ve fazla bilgi edinmek 
isteyenlerin Bayındırhk direktörlüğüne baş vurmaları. (959) 

- Biz halk cephesindeniz 
diye bağırmağa ve ahaliden 

• 
il Daimi Encümenindeıı : 

İmdad istemeğe başlamışlar
dır. Genç kızlar bu kargaşa-

1 - (9280) lira 9 kuruş bedelli Kuşadası-Selçuk yolunun 
14·1-250 - 18-1-200 kilometroları arasındaki şosenin esash 
onarıJması 20 gün müd<ietle açık eksiltmeğe konulduğundan 
isteklileriu 2490 sayıh yasaya göre hazırlayacakları temi
natlarile ve ehliyet vesikalarile birlikte 12 ikinci teşrin 936 
perşembe günü saat 11 de daimi encümene gelmeleri. 

lıktan istifade ederek kaç· 
mışlardır. Bunun üzerine jan-
darmalar firari genç kızları 
bırakarak sükun ve huzuru 
iadeye mecbur olmuşlar son
ra kaçan kızlardan bazıları 
tekrar yakalanmışlardır. Fi
rari genç kızlardan sekizi 
henüz yakalanmamışlardır. 

2 - Proje ve keşifleri görmek ve fazla bilgi edinmek 
isteyenlerin Bayındırlık direktörlüğüne baş vurmaları. (957) 

............................................................................. 

IGözüMüzE. ÇARPAN YAZILARİ 
ı ı ................ ••••••••••••+++•O+•••+•++ .. ++•••••••• .. •••••••• .... •••••• .... 
Ata tür ku•• D sında bir yıldırım çizgisi ha- zaruret önünde, Kamutay 

linde belirmesi, nutkunu ga- ve Kültür Bakanı, verimli, 
nutiu y~t .sade, vakur, tiyatrosuz sade ve pratik. t~dbirl~r al-

bır ınşc.dla okuduğu halde mıya davet edılmışlerdır. 
r:ı irkaç gündür Ankara-
1..:J dayım. Büyük Millet 

Meclisinin açılış töreninde 
bulundum ve Atatürkün nut· 
kunu dinledim. Onu yakın
aan görmek ve dinlemek, 
şahsından gelen tesir huz
meleri içinde sözlerinin de· 
lalet ettiği mana alemini 
daha aydınlıkta seyretmemi· 
ze f1rsat veriyor. 

Alnında bir çizginin kımd
danışile bir keJimenin, batta 
bir harfin içini dolduran se
si arasındaki dinamik müna· 
sebet, bize bütün bir cümle 
içindeki vaidinin hakikat 
olmak imkanını tayin ettiren 
aldatmaz bir işarettir. Me· 
sela onun bir "kuvvet,, ke
limuini talaffuz ederken "V,, 
harfinin içine doldurduğu 

enerjinin, sesinde bir dina
mit aksi ve kaşlarının orta-

Vangenhayim raporları da 
böyle olacaktır. 

- Tabii .. Hariciye memur
ları daima böyle esassız neş
riyata sebeb olurlar. Fakat 
bunlar o kadar yalandırlar ki 
tekzibe bile değmezler! 
Dedi. 

- Fakat Türkiyeye aid 
kısımlarının tekzibi lazımdır. 

- Sarayda bu neşriyata 
ehemmiyet veriliyor mu yok
sa? 

- Vakıa ehemmiyet veril
diği yok. Enver paşa Alman
yaya son derecede emindir 1 

- Haklısınız, fakat bunlar 
cephelerdeki askeri tefevvu
kumuzu çekemiyenlerin söz
leridir. Sizi umumi kararga
ha götürmek üzere bir emir 
alayım. Siz de görürsünüz ki 

kararlarınt icra haline geçir- Nutkun Antakya ve ls-
mek için sahih olduğu kud- kend~~un h: kln?~a . bütün 
reti bize bir bedahet gibi Meclısı ve dmleyıcılerı aya· 
derhal kabul ettiriyor. ğa kaldırarak coşturan büyük 

Daha sözlerinin başlangı- vaidi kadar, kültür ve güzel 
cında uesasen milli mevcudi- san'atlar hakkındaki işare-
yetimizin temelini milli şuur- ti de en fazla dikkat istiyen 
da bulduğumuzu söylemek- cümleleri içinde idi. İstirdat 
1 T .. k .. . . " b" .. k ettiğimiz ve edeceğimiz bü· e ur re1ımının en uyu 

· · ı'nı' k ı 1 t At yük milli hakların müdafaası 
çızgıs a ın aş ıran a· 
t" k"n nutk d 'Ik k · hesabına kültürün ve güzel 
. u~ u . ~n .. • 1 a sıyon san'atların da birinci derece 
ıstıkameb kulture ve güzel 'IAhl d ld - b'I ı , 1 d v •• .. sı a ar an o ugunu ı en er 
s~n at ar~. ogru~ur. Kul~u: için, Atatürkün nutkunda 
run ve guzel san atların mıilı 'lk" b kt d. k .. d f d . . ı once u no aya 0 u-
mu a aaya ahıl vazıfeler 1 h b"t" ••t k" 
k d 

k dd 1. v. • h nu ması, emen u un o e 1 
a ar mu a es ıgmı er yıl meselelerin kültüre bağlı 

her fırsatta tekrarlıyan Ata- olduğunu tayin eden açık 
türkün 1923 teki sözü de bir ehemmiyet sırasına işa-
şu idi: "Medeni eser vücude rett r. 
getirmek kabiliyetinden mah- Millet vekillerimizin bu 
rum milletler, hürriyet ve davete görülmemiş bir faa-
istiklallerinden tecrid olun- liyet hummasile koştuklarını 
mıya da mahkümdurlar.,, görmek istiyoruz, 

Bugün ayni hakikat ve PEY AMI SAFA 

çok kuvvetliyiz. Bu fırsatla 
veliahd ile de görüşmüş olur 
sun uz. 

*** Bu mubahesenin bu 
neticeye varması üzerine son 
derece de sevindi; ayni 
zamanda Baron Vangenhaym' 
ın raporlarının sıhhabnı ve 
bunların bir suretinin veya 
asıllarının Alman harbiyesin· 
de bulunduğunu anladı. 

Veliahd ile mülakattan 
sonra, *** Putistam &a"ayı
nada girebilecek demekti ! 

*** 
*** Bu kat'i kanaat üze

rine mahut Türk ile şeriki 
cürmü kont Randa va faali ye · 
te karar verdi. Bu iki adam 
bir Türk prensi ile bir Al
man prensesinin izdivacı hak· 
kıoda malumat alacaklardır. 

Aslı olmıyan bu mesele hak
kında menfi cevab getirirken 
mevcud bazı mühim dosyalar 
la da temasa ve bahsa mec
bur kalacaklardı. 

ilk iş olaruk Türkü yamna 
davet eden •u-, şu cevabı 
aldı: 

- Bu meseleyi kont hal
ledebilir kanaatindeyim. 

- Pekala .. Bu akşam siz, 
ben Kont üç kişilik hususi 
bir eğlenti yapalım. Hem de 
burada da olmaz mı ? 

- Hay, hay! 
Ve akşam serseri Türk 

Kontu *** nın yanına girdi. 
"** Hemen meseleyı açtı; 

Kont esasen Türk ortağından 
bu hususta haber almış 
bulunuyordu. 

- Büyük bir aile eırrı .. 

6 ikinci Teır!!-,-

Müjde açıld~ 
açıldı d· 

Ikiçeşmelik Uzunyol ':.O. 
desinde (Halilefend~) ba~feti 
açıldı. Evveldenberı neıalosıı 
ve taharetile nanı dalı' 
olduğu gibi bu kere k ,o 
vasi bir şekilde gerj,,,ıo 
bolluğu ve gerekse 

1 
,;o 

temizliği ve hade!11' :dil· 
fevkalade olarak tefrış ısı 

. ld v 'b' ubtere mış o ugu gı ı m 0110 
bay ve bayanların oıelll oıiO 
kalacağını kat'iyetle tetef 
ed~r. Bir defacık olsun ·ı11iıt 
rif buyuracak müşterile:• ,idi• 
görebileceklerini arıeY e 11 

Sabahleyin saat 5 1di° dell 
re kadar erkeklere 
akşama kadar kadınlar;· kil' 

Erkeklere duhuliye 2 tııt: 
ruş kadınlara 15 kurbuşyıar• 
Pazar günü yalnız a .. 
mahsustur. Müstecır• 

HASAN, 

ur 
İzmir Birinci icra MeıJJ 

luğundan : ·ıe· 
Dişçi abdülkadir Ceıı>'010 

den alacağı olan P3.~8 
0

jo 
temini tahsili için Cer.ııı e at' 
ipotekli bulunan ismet .. ~ııd• 
mahallesi çavdar sokag bir 
11 numaralı derununda d• 

1 .k. d altıP ... n av u ve ı ı o a ve . 15,., 
bodrum katını m~şteIDıl ·pelİ 
lira kıymeti mubaIDPl

1 
,r· 

bir bap ve 7-12-936 P''ç•" 
tesi günü saat 11 d~: çı· 
arttırma suretile satılıg d• 
karılacaktır. Bu artırPl;ır 
satış bedeli muhamoıeP dı• 

. .. d 75 . . bu)OJ8 metın yuz e ını 0111 

ğı takdirde en çok artır~ar• 
taahhüdü baki kaf~ak dab• 
tile satış on beş gun. ur' 
temdit edilerek ikincı 8~0' 
ması 22-12-936 tarihine ,pı" 
sadif salı saat 11 de 'c1•bi 
lacaktır. Bu artırınad~ OJll" 
gayri menkul kıyıneU 75 j,l 
hammenesinin yüzde çalı 
bul:::ıadığı takdirde en 'b•• 
artıran isteklisi üzerine g~Yri 
le olunacaktır. işbu h•"gi 
menkul üzerinde her birıd• 
bir şekilde hak ta!e.. d•" 

·b· ılaO bulunanların tarı ı fıod• 
itibaren yirmi gü~ za~aire· 
vesikalariyle birlıkte . Js: 
miztı: müracaat etıneJer~ıır• 
zımdır. Aksi halde b• yı'P' 
tapu siciliyle sabit olıJJ' 5ııt• 
)ar paraların paylaş'°' 0ır· 

1 k)ar 
dan hariç bıraka a

1 
.. ~~ye ıııOf 

yüzde 2 buçuk del a 1 edeli 
teriye aittir. şartoaPl be' 
17-11-936 dan itibareP 1ıtı'' 
kese açık bulunduruJac•lı W 
Artırmaya iştirak etPl~ pe1 
teyenler yüzde 7 buçu daire· 
akçasiyle birinci icra 

1 
do'· 

sinin 35-1857 nuoıara 'c1ı·ıiıte 
•'pi 

yasına ve icra ınu ilB~ 

müracaatları luzu(ınl~79) 
olunur. ,,,. 

'l'OJİ ., 
Başımı keserler, dı ~u5o1t' 
serler fakat bu 1 ııı••• 
benden bir söz bile 8 

' tiııte 
h• ıı:JC 

lar. Yalnız.. Bu ıı 
e· mukabil bana... . ..,ere' 

- Bir milyon Iıra 
- • 1 ı.? 
gım ıJJ'' .. 
- Yani, kaç milyon 1 J'O.,t 
- 20 milyon mar~ · ·ıro" . ı ıı:JI 

canabları, tam yırDJ 
mark ! 1 r.ie5' 

B.. .. k bı'r ser..,et· .. t. - uyu ibllr"' 
ele ise bir bayırdeP 1ıa· 

k' ol~' Bu hayır işini un 
1 bul eder! ff 1ı8tiY e 

*** nin bu mu'<IB a ·c de' 
. . l1irı:P 1". dt artık ışı yoluna b • e9ııı ·cıY W mekti. Alman barı d• İŞ 

ve dolayısile sarayın ş ol&J' 
yecek casusları buıı:ı:ıu 
yordu. far) 

(Arkası 

'r 
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1 l:OKU.$1 n .. 
l(}ZLERiN ,1'1UHAF AZAsı:ANCAK 
~~ « PERFA PUNKTUELL:~>I 

ç canılarile kabildir, her cins 1 en şık ve sağlam 
et!rçİ\'eleri ve güneş gözlükleri İzmir K.emeraltı 
~:Jleli altında Nafız~Gözgördıiren saatlve ~gözlük~ 

Ursun uz: 

~~~~,·•~93'~,_~m~ 
llUSEYIN KAYIN ~ 

y Zarif, temiz, ucuz nıobilye evi ! 
e~ k ı ~ ve yatak odaları fevkalade kurulanmış , 

Pt!llh kerestelerden yapılır i 
telif ölçü üzerine siparişier kabul edilir. 

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

' Şekercilerde numara 26 
~~~~~~~~~~~~ . 

~~. mehmet z 'Lı· 40 renk üzerine l_(ız m .. arkalı "~rti,, kvmaş boyası 15 kuruştuı 
R Satış yerı: 9:EYLUL Baharat deposu r:. 

ttltında Hükümet karşjsında numara 24 - -- - Telefon 
38~ .. 

~~~0000 Şifa B~İ~~: Yaiı 
l'~!. Ç E İLİ R Şerbet !ibidir. Gıda kudreti emsalinden!çok y6ksektır.:Alırken 
~llt, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın \ 

~L .. rette korunmasını temin edecek ancak 

"~l, Kabadavı rakılarıdır. 
~~~:~-:;::~~~-~,....,. =-:!~-~~·~~~~·w:::E:IHJ 

'°tıyaka EGE sineması 1 
loa -.-- -h W 

· l' •şrin Cumadu itibaren 2 şaheser birden ~· 

ı~ • .., 1 - Sefiller ~ 
\fJ)ttı en Türkçe sözlü Viktor Hugo'nun ölmez eseıi ~; 
( '-Ilı Yanlar : Fredric Marcb - Cbarles Laughton r! 

ı0 Gökyüzü ateşler içinde ~ 
1 

~~~~~mi ı 
~,,4llYELER : Birinci 25, ikinci 15 kr. N 

•nıba ve Perşembe Birinci 15, ikinıi 10 kr. {f 
- · -:.. -./ :.::; . -· ------· 

ECZACI BAŞI 

SÜLEYMAN FERiT 

HUŞUŞI 

Şifa'_ Balık Y a2ı 
Etiketine dikkat ediniz. Bu etiket temizlik ve 

safiyetin garantisidir 

6 ikinci Tteırl• 

ua~a~ 
• TELEFON 
sıneması 31sı 

BES DAKİKADA 
Tanesi beş kuruş 

Fotoğrafınızı çektirmek istiyorsanız Kemeraltında hükumet 
karşısında 34 numaradaki 

Türk f otoğrafhanesine 
Müracaat ediniz, jşten, sür'atten velbu ucuıluktan çok 

memnun kalacaksınız ... 
Foto Sülevman ve Kadri 

..1 

Muhterem müşteri
lerimizin dikkatine 

Elbiselerinizi son modaya muvafık, 
sağlam, temiz ve: şık yaptırmak ister 
seni~, her halde İzmirde Alipaşa cad 
desi sarraflar karşısında ( 31 ) No. da 

( HASAN BASRi) Elbise fabrikasına 
dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olup 

( Soraski ve Alber Baruh ) kumaşlarının en iyisinden 2 
provalı 22 lira, 3 provalı 24 liradır. 

Halkapınar çulikı bir provalı 12 lira 2 provalı nezaket 
14 liradır. Sayın müşterilerimize bu fınatı kaçırmamaları•ı 
tavsiye '!deriz. SADIKZADE BiRADERLER 

p ==-- '.1! WWh 

Türkiye meddahlar şamoiyonu 
1\1. Kenıal İznıirde 

Türkiyada pek büyük rağbet kazanan Türki yamııın ye
gane meddahı bay Kemal Tilkilik Hatuniye karşııındaki 
kahvede zamana gö re hikayeler söylemektedir. Türkiyanın 
bütün şehirlerinde madalyalar kazanan yegine meddahını 
dinlemek içinbütün lzmir halkı koşmaktadır. -----
Cıkmaz kokuları, tuhafiye evi 

1\1. ı\kagündüz ve Niyazi Çabuk 
BALCILAR NUMARA - 145 

Yüzünüzde çil var diye merak etmeyin çil ksremlerimiz 
geldi. Meyusları sevindirmeğe başladl. Her türlü zevkinizi 
okşayacak kolonyalar da vardır. 
~~ C ,. 4C:::::: EM 4\WUQ 

Milvonlara doğru 
Evet milyonlar 

sözü artık yalnız 
romanlarda ve ma· 
sallarda geçiyor. 
Fakak bu peri hi
kayelerinin liçinde 
dolaşan milyonların 

bu zamandada bir 
hakikat olması 

mümkün olabiliyor. 
işte Keçecilerdeki 
(Milyonlar gişesi) 

bir vatandaıımııa 
(200000) lira ka· 
zandırmakla hali 
bir rüyayı tatlı bir 
hakikate kalbetmiş-

itir. 
Yeni tertip D22.; 

linci !tayyare 'bile· 
tinizi (14741) nu:" 
lmıralıJbüyük3ikra-~ -
{'miyeyi kazandıran uğurlu Milyonlar kiıesi~den ~haız ... 
__ Hariçten sipariı )vukuunda}biletler sür' atıe gonderılır · 
•Keçecilericaddesi!l34INo.:bay HA YRı AKDuLEK 



• 
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Vali ve parti başkanı Fazlı 
Güleç pazar günü Kemalpa
şaya giderek parti işlerini 
tetkik edecektir. 

Gözteoe 
kongresi 

Cumuriyet Halk fırkası 
Göztepe ocak kongrui 12-
11-936 perşembe günü saat 
20,30 da Göztepe ocak bi
nasında senelik toplantısını 
yapacaktır. 

Ticart odasının 
raporu 

Ticaret odasının raporuna 
göre, Eylülde limanımızdan 
harice 15089,4 ton üzüm, 
10121 ton incir, 847,1 ton 
bakla, 807,5 ton arpa ihraç 
edilmiştir. 

Kömür 
satacağız 

Istanbul 5 - Romanya ile 
kömür ihracata için bir an
laşma yapıldı. Yakında Ro
manya ya mühim miktarda 
maden kömürü ihraç edece
ğiz. 

Tütün oiyasası 
l\1ülhakattan gelen 

fiatler 
Tütün satışı dünde bütün 

bararetile devam etmiştir. 
Bugün sabahleyin mülhakat-
tan aldığımız telgraflara 
göre. 

Turgutlu 80, Sındırğı 65-75 
Menemen 85-85, Muğla 82-85, 
Manisa ve havalisinde 85, 
Berğama 65-110, Tire 80-70, 
Kuşadası 75, Buca 85·130, 
Milis 50·80 kuruştur. Ber
ğama ıimdiye kadar 7500 
balya Akhisar 3,5 milyon 
kilo ve umum satış yedi 
milyonu bulmuştur. 

Elektrik 
Tarifesi 

18,5 kuruşa indi 
lzmir elektirik kilovatının 

19 kuruştan · 18,5 kuruşa 
indirilmesi hakkındaki karar 
Nafıa Vekaletince tasdik 

(llalkm S.ıı • 6 ikinci Tetrı:..--

D0NYA POLl·rlKASI: 

Mussolininin son nutku ıe•· 
•.... M ussolininin son sözleri Rusyada ve küçük itila~ .def 11,· 

.... - j leri üzerinde fena bir tesir bıraktı. Italya barıcı~e ~ 
zırının Almanyada yaptığı tamaslardan ıonra söylenen ~ 

Almanya Fransız hududu lerde ~acaristanm vazi~e~inin.wkurtan~ması vadı d• .. ~el· 
Macarıstan harbı umumının dıger maglup devletlerı gı bit 
leri kolları muahedeler le bağlanmıı, hududları daraltılJDlf b~ 

b 
• •ı k d memlekettir. Bu muabadenin yırtılması ve Macaristall c1k na ır mı rvon as er vığ ı dudlar•mn geniş.letilme~i.nasıl ~ümkün olacaktır? >.o 'J T komşu devletleran arazısınden hır parça almakla!.. >.ftf' 

Paris 5 - Fransa, ltalyan-Alman anlaşmasından sonra büyük bir endişe içindedir. Al
manyanın bir milyonluk bir orduyu Ren hududuna tahşit ettiği söylenmektedir. Fransa bu 
vaziyet karşısında şimal hududlarındaki istihkam hattı inşaya başlanacak ve bu iş için 700 
milyon frank sarfedilecektir. 

Ankarada yeni Kamutay 
binası yanılacak •• 

Ankara 5 - Ankarada Vekaletler binasının arkasında 
yeni bir Büyük Millet Meclisi binası inşa edilecektir. İnşaa
ta yakında başlanıyor. Burada bir (Riyaseticumhur binası) 
da yaptırılacak ve cumrreisi bu binada oturacaktır. \ 

Kağıd fabrikasının küşat res· ı 
mini bueün İnönü yaoıvor 1 

İzmit 6 (Özel) - Kağıd fabrikasının küşat resmi bugün 
başvekilimiz tarafından yapılacaktır. Başvekilimizin riyase
tindeki heyet dün lzmite gelmiştir. Şehir donatılmıştır. Bu 

Fransa 
kuşkuda 

Berlin 5 - ftalya, Belçika 
ve Almanya sefirlerinin 
Pariste aktettikleri konferans 
Fransayı kuşkulandırdığı için 
Fransız hariciye bakanı bun~ 
lardan izahat istemeğe karar 
vermistir. 

iki casus 

t şte Mussolininin nutkunda işaret ettiği bu nokta 
pada çok derin akisler bırakmııtır. ~ R usya, hem küçük itilafa bağlılığı hem faşi:rme ka~ 
düşmanlığı dolayısile lzvestiye gazetesi Mu• ~· 

karşı zihir zemberek bir lisan kullandı. Bu gaıete MUI iti" 
niyi asri Sezar olmak, Hitlerin oyuncağı bulmak, M 'el
cemiyetini inkırazından ıonra meydan okumukla i~b•~ 
mekte ve bütün bu hareketleri büyük bir memnunıye J" 
içinde kıvranan ltalyan kitlelerini avutmak için yaptl 
ilave etmektedir. ,-
H akikatet BerJin görüşmelerinde Macariıtanın Ti!f~ef" 

muahedesinin yırtılması, bududların genişletil~eı~dded• 
zuu babsoldu ise Küçük itilaf devletleri bu hareketi 11 •

1111
, 

karşılıyacaklardır. Vaziyeti daha iyi muhakeme edeb1,.;ıe 
için Küçük itilafın Fransaya olan bağlılığını ve Fr~ll ııeı' 
Rusya arasında bir ittifak bulunduğunu burada bır 
daha tekrar etsem faydalı olacaktır. cı 

POLiTiKA"~ 
00000000000000000000)000000-

FıLOZOFUN KÖŞESi : 
gün ikinci kiğıd fabrikamızla siğara kağıdı fabrikamızın da Budapeştede Biro ve Ko· HALK ARASINDA ! . · küıat resmi yapılacaktır. vaks isminde iki asker casus-

Alman komünistlerinin cefi ıuk töhmetiıe asilarak idam '""'...... ~ ... 
-s edilmiıtir. Büyük önderin ilk sözü fi 

ı• dam edı• ldı• Bu iki casus, iki güzel B k d I p•' üyü Millet Meclisinin bu oğru ilerleme er ya ._.t-

Berlin 5 - Almanyadaki kömünistlerin şefi Edgard Andre kadını vasıta ittihaz ederek seferki küşadı da Büyük bunda da iyi muvaff•"1J. 
devletin emniyeti ihlal ıuçuyle mahkum olmuş ve dün idam Macar hükumetinin askeri Önderin pek yüksek ve şu· ler gösterirse ki, ;buo• 
edilmi•tir. Bu adamın tahrikatı yüzünden 11 komünist ve 4 bazı esrarını yabancı bir il" t ki ·ı b ı t "bh kt · te o ı• y mu u .nu u arı e aş amış ır. şu em yo ur, ıı . ' ... 1,1 
polis ölmüştür. devlet hesabına aşırmışlardır. Bu nutkun başında Büyük lar daha büyük bir .. ik';tt 
Ruzvelt çok fazla rey aldı Mahkumlara son gün şarap Atatürk: hakiki refaha ve ... 

içmek ve gramofon çalmak " Sayın Millet Vekilleri 1 ,, kavuımuş olacağız. ~ 
Jstanbul 5 (Özel)- Son intihabda Ruzvelt çok büyük bir müsaadesi verilmiştir. Mah~ Derhal söyliyeyim ki bu Sevincim, bu sefer ·aıi' 

ekseriyet kazanmııtır. Ruzvelt 519 rey almasına mukabil, kumları idam yerine götür- seneki çalışmamızda memle- ziyade artacak, ve pt_,. dl' 
rakibi olan Landon ancak 12 rey alabilmiştir. k ket ve millet iclerinin 11 yeni mizin canlandmlmabiası.,• Jı me üzere almağa geldikleri Y ,... 

Fransızlar bl•r Alman k iyiliklere dogwru ilerlemeler dolayı da aynca f j~ 
'e it gramofon "son menzil " ka' g yapacağına kaniim l ., Buyur- gurur duyacağım. Nut ·~ J1 

C8SUSU yakaladılar . ==~~:\di~avi bir plik çal- muştur. Bu sözün derhal ğer tarafları da me .. .-f 
P • H d d d b' Al k ı dimağımda bir şimşek gibi iktisadi ve ıiyaıi iılerd! :..w 
arıs - u u a ır man casusu ya a anmış ve Garib tesadüf ! Mahkum- d .,...._ 

M ·ı t' ·ı · t' parladığım hissettim ve tirilebilen faydalar ao ~· 
arsı yaya ge ırı mış ır. lar siyasetgiha ao"türu"lu"rken d er-

6 sevindim eski bir inkılabcı gayet veciz ve mani al lı' 
Devlet Ereğli kömür şirke- plak "son menzil,, marşın• olduğum için ve halk arasın- ıeıeri ihtiva etmekte •• , 

tı·nı· alacak'· çalmakta devam ediyordu! da bulunmağı tercih ettiğim hususlarda da ilerle~ 
--•• .. ı.--- için de çok sevindim. Bu yaptığı ve yapılmakta. ııiı 

Ankara 5 - Ereğli kömür şirketinin eatın ahnması için J k N • sevincimin başlıca sebebi de ğu ~zikir edilmektedir _, 
bükumetimizle şirket mümessilleri arasında yakında müza- a son euı- takib ettiğim prensibte aldan- bunlar da iftihara değel _.. 
kerelere başlanacaktır. min kuyruklu madığımı ve tercih ettiğim vaffakiyetlerdendir. Bil~ 

Almanyanln bu Vaziyeti de yolda da yanılmadığımı gös- vaffakiyetleri baıarall ·ıı ,r 
yıldızı terdiği içindi. lnönünü de ayrıca tebr•~ 

Rusyayı Şu••pheJend1•rmekted1•r Yaptığımız inkılab ve da~ mek bize bir borçtur .. '/ 
20 Eylül tarihinde, cenubi d h - ·ye111 

ha geçen gün on dördüncu an sonra er gun ' .. ı .. 
Belgrad 5 - Almanyanın Yugoslavyadan büyük miktarda Afrikada johannesburg şehri yıl dönümünü les'id ettiğimiz yeniliğe ve iyiliğe dogrıl 

odun alması Rusya ve Fransayı şüphelere düşürüyor. Alman rasathanesinde beyetşinas Cumuriyet, bu sene yeni Şark filoıofll ... .:f 
ların bu odunlardan hini hacette kömür yaparak fabrikala- Jakson, "Aquarius,, burcun- hamlelerle daha iyiliklere HlDA YET~-
nnda yakacakları ve bu hazırhğm gelecek bir harb ile ala- da on ikinci dereceden yeni ----------•• - 1 

kadar olduğu zannolu~uyor. Almanyanın Yugoslavyadan M d •d K ,,,, 
bir kuyruklu yıldız keşfet- a rı erç varı hububat alması ve Berliu hükumetinin bu hususta Rus pa-

zarlarım terketmesi de Rusları kızdırmaktadır. mişti. Gözle görülmiyen bu K ld d d 
Du··nku·· Borsa Sı~yaset alemı·nde emnı·yet yok· kuyruklu yıldız cenuba doğru uşatı ı asın a oe 1'' 

seyretmekte idi. -Baştarafı 1 incide- Son zamanlarda l{erÇ ,l 
.J't r Sa tı~ları Belgrad ~ - ~ün çıkan Pravda gazetesi neşrettiği bir Ertesi günü yani 21 Eylül lstanbul 5 _ Gelen ha- ramadasında pıüteadu• !İ' 

edilmiştir. 

"$ makalede şoyle dıyor : tarihinde Jakson'un bu keş- berlere göre, Alman ve hal· rol menbaları bulunıP11~ 
Çuval Çinsi Fiati u Dünyanın emniyetsizliğinin arttığını lngilterenin telişile finden haberdar o'.maksızın, yan filoları, bir Alman Ami- Forajı yapılan kuyol• 1~ 1259 Üzüm 8,25-19 anlamak kabildir. ,, ne 

297 incir 6,75-15 Kırımdaki Pulkovo rasatha- rah idare ve kumandasında, bir tanesi ilk hafif r 

1552 Buğday 5-1:375 Japonlar lngiJtereye harb nesinde heyetşinas Neuimin Barselon limamdda, İngiltere mahsulünü vermiıtir. I_ 
131 Mısırdan 4,25-4,25 de aynı kuyruklu yıldızı ile Fransa ve Sovyet Rusya Diğer taraftan bU -~ 
590 Nohud 5,50-5,625 açacaklarmış! görmüştür. aleyhinde nümayiş yapacak- ikisinde, Çongeleok 111~~ 

89 Pamuk(b) 46,50-46;50 Londra 5 - Japonyanın deniz partisi şefinin u Bizim bü- Pulkovo rasathanesi, son lardır. Bu haber, Fransa, İn- kasında forajı yapıld'Jt. 
2963 Ceviz içi 41-45 tün emelimiz lngiltereye karşı bir harb açmaktır. ,, Demesi günlerde Almanyada Kiel g~ltere ve So.v~et Rusyada olan bir kuyudan bir~;:ı 

Londra mahafilinde çok fena tesirler yapmıştır. fogiltere h . d b I b I •1 bır bomba tesın ryapmıştır. 40 metreye kadar yu tfl' 
HER ÇEŞİTTEN 

BULUNUR 
Her yerden ucuz satılır 

Kışın evlerde kömür kadar 
lazım olan birşey var ki o da 
yün ipliklerdir. Bunların en 
çok çeşidi ile en ucuzunu 
siz de artık anlamışınızdır ki 
yalnız ( Şemsi Hakikat ) ın 
(UCUZLUK SERGiSiN-

şe rın e u unan eyne mı el : • • kıllı 
diplomatları büylik endişe içilldedir. hayat istihbaratı komitesi re- Olvıa hafrıyatı bir petrol fıskıyesi çı / 

I• t 1 Y l k f K Bütün bun1ar, mınt•~-*' a ya U2'0S avyayı 0 ~ıyor isi Proo esör obolddan bir Bug nehri üzerinde kain h·"'· 
-.c' mektup almıştır. Profesör Ko- eski Olvia şehrinin bulundu- petrolca çok zengin o / 

Belgrad - 5 ltalyan gazeteleri Yugoslavya ile anlaşmak nu göstermektedir. _/ t' 
zamanının geldiğini yazarak bu iki hükünıetin siyasi ve bol bu mektubunda Jak· ğu mahalde hafriyata devam -~ ,-' 
iktisadi menfeatlerin\n de müşterek oldukları hakkında sonun bu yeni kuy· olunmaktadır. harabelerinde Olviah 'ı~I 
mütalealar yürütüyorlar. rukluyu bir gün daha Yapılan taharriyat netice- karlar tarafınd~n Y!P~I ff' 

1 
evvel keşfetmiş olmaaına sinde miladdan evvel ikinci sanılan müteaddıt gu• f.. 

talyan eazeteleri ne vazıvor? rağmen, bu yeni yaldıza ve üçüncü yüzyıllara ait bir kat ufak heykeller ele. ,t 
Belgrad 5 - Roma siyasal kaynakları Küçük itilifın ltal- "Jakson-Neuimin kuyruklu sokak meydana çıkarılmış çirilmiştir. Bulunan•·~~/ 

ya ile anlaşmak mecburiyetinde kalacağım ve Jtalyanm da yıldızı,, isminin verilmesini -ı ve Elen devrine ait olan bu ka Kiev müzesine goll 
buna muhalif olmadığını ltalyan gazeteleri yazıyorlar. teklif eylemektedir. sokak etrafındaki evlerin miştir . DE ) bulabilirsiniz. 1-3 
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