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idCorç ingiltereye gözünü açmasını tavsiye ediyor . .. ... ~~~~~~~~~~~--~---------------------------------------
ni parçalıyan JaponMogolistanı da yutmak istiyor 
ler, 68 milyon Alman ya- ı 
Şanıak istiyor diyor 

HABEŞLERi IDDIA~00 DOGRV DEGILMIŞ j 
lki taraf da birbirlerini 

itham etmektedirler 
--- -- -~AN TEHLiKESi DUN-

1 AYI KORKUTUYOR 

l'\ıpl ' • • • d t J' it sıyasetını ı are e ı ır. 
rıt, bilhassa Fr.msıılar Bugün kat'i olın Li şey 
b tehlikesinin gün geç- varsa o da Almanyanın kud-

İa 6Yiidüğünü t n li~ el retli , silabh ve sözünü geçi-
aııla d·· ·ı ~ d" rir bir devlet haline gelmiş t unyaya ı an e ı -

~ Alnıanyanın gizli iti- olmasıdır. Ve.., say muıhede-
P~drtlüstemli~e isteyişle- sini yırtarak Almanyayı bu-
laıı en hrnaga badar ğünkz haline getiren Hitler, 
tinjış~, bazı Avrupa devr birkaç gün evvel bir Fran-

~ 0k sinirlendirmek- · (So u 4 üncüde) 
~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~~~ 

~Q.EMLİ BİR VATANDAŞ 
,1~iR SOKAKLARINDA! ••• 

. atı '•rnıza evvelki gün genç bir veremli geldi : Ankara 
tk·" lllektebinden mezun olduğunu söyliyen Necdet is

' , ~bu derdli vatanda~ acıklı halhi söy.le anlattı : 
'li ?kuz aydan beri Istanbulda Heybelı Sanatoryomda 

'-ın tdıldim. Allah millete devlete zeval vermesin. Bana 
~)ts~esede çok şefkatle baktılar .. Nazillide bulunan 
a'-1 llıın Yanına gitmek üzere buraya geldim. Fakat yol 
'ıtde 011lladığı için İzmir sokaklarında sürünmek mecburi
i'-ıe kaldım .... Memleketime gidemiyorum. Beni memle· 
tltd~6ııderecek bir ilgili makam yokmudur. " 
•ıtı ~~enin şefkatli elinin bu gencin derdine deva olma· 
...._ lferiz 
~ . 

~LEfilyE vE RıliTırvİ sıRKE~h 
~EL İZMİRİ GÜZELLEŞ
"fttEK iÇiN ÇALIŞIYOR 

() 00 
11akta asri ve muhteşem 

bir iskele yapılacak 
··ı 0000 \i tiir k 1 bir vapur iskelesi yapılacak-
ll par ID tır. Bu suretle konak iskele-

11\tar}arı ya.- sin\n bugünkü çirkin manza
rası ortadan kalka<"aktır. 

)Or blesnet-ı Ayni zamanda Konak mey-
~-- L danı büyük bir şehre yakı· 

QQy şacak bir hale sokulacak 
li111,ll anıyor meydana büyük bir gürünüş 

f11ad,:e nhtım şirketi verecektir. 
i(onakta büyük - Sonu 4 üncüde -

Habeşler ·ıı şimal cephesinde ele geçirdikleri - , 

üç Italyan istihkamı t~yid ediliyor •Ji HABEŞLERİN İDDiSI Bunlar kanlı bir hezimete de İtalyanların bir kolordu· 
1 _/ , ;;.., DOGRU DEGİLMİŞ uğramışlar ve bütün levazım- sunu malıvedib yetmiş küsur 

Rom3 1 (A.A, - Tembi- larını bıraka· ak kaçrnışlar- top ve yüzlerce mitralyoı 
en harbında İtalyanların in- 1 d 

1 ır. aldıklarını bildiriyorlar. Ha-
sanca ve Jevazımca ağır za- RAS DESTA HRDUSUNUN 

ı BIR ASK FACIASII 
Yiata ug-radıklurına dair Ha- beşler İtalyanların bu iddiası 

YENi KUMANDANI beş menbalarıadan çıkan Habeşlerin muvaffakiyetini 
Bir daktilo iz-

h b 1 h k Raris (Radyo) - Adis artırmak içindir diyor latl-
a erler he i iyettar ma a- Ababadan •bildiriliyor: divac vadile 

kandırıldı!. 
malca kat'i olarak tekzib yanlarda Habeşlerin bu iddi· 
edilmetedir. ltalyalllarm in- Cenub ordusu kumandanı ası ltalyan zaferinin önemini 
san zayiatı resmi raporlar- Rasdestanın yerine -Ras Bol azaltmak inindir diyor. 

da bildirmiştir. ço tayın edilmiştir. -------------••• 

Yazısı d6rdllnc6 aahifede 

Habeşlerin İtalyanların 73 Yeni kuman:!an derhal 
top ve bu kadardan fazla vazifesi başına hareket et-
mitralyoz kaybettikleri iddi- mışur. • 
ası hilafına olarak bu muha· İKİ TARAF BiRBİRİNi 
rebede İtalyanlar çok çok ITTlHAM EDiYOR: 
üç top ve on mitralyoz kay· HEP A YNl TERANE 

betmişlerdir, fstanbul (Özel) - İtalyan-
HABEŞLER BÜYÜK 

ZAFERi TEYlD ların habeşlerden 7500 kişi 
EDİYORLAR öldürdükleri iddiasını Habeş-

Adis - Ababa 1 (A.A) ler tekzib ederken Habeıler· 
Şimal cephesinde Habeşler ~ rmstn - · 
tarafından ele geçirilen üç 
İtalyan istihkamı şunlardır: 

Sumbere, Erbanion ve 
1 Kessatambu. Habeşler bu 

zaferi General Dolmassa ve 
Dimanti orduları üzerinde 
kazanmışlardır. 

Bugün 
Elhamrada 

İki şaheserbirden : 

Ninon - ~tarietta 

.......................... . ......................... .. 
NE iLE GEÇINIYORMUS 1 

-------

- Efendim uzun ıamandanberi ipiıim. Yazıhanenizde 
müaasib bir it var mı? 

- Peki timdiye kadar ne ile geçiniyordun. 
- Ümitle efendimi ... 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
NE BİR SELAM, NE BiR KE

i ~AM, NE DE İHSAN 1 
Bir gün yağmur beş gün çamur! 

(Halkın Sesi) bittin hadi sel ~ri bitaraf bir gözlilk ar~u~•
dan tetkik etmeği, hadiseler hakkında halkın h~e 
terceman olacak şekilde hüküm vermeği en bil~k ~ 
prensip edinmiştir. Bu, böyle olduğu içindir ki Beledıyea~ 
düzelmeğe muhtaç olan işlerini günlerce bu sü~un~a tenkid 
ettik. Ve Gene böyle olduğu içiadir ki, Beledıyenın halkın 
ihtiyacını tamamhyan bazı işlerinden de gene bu s.l\~n~: 
da memnuniyetle bahsettik .. Kısaca kötüye kötü, ıyıye ıyı 

dedik. . yl bir 
Bazı tanıdıkların bıyık altından öyle bir gülüşlerı, & e 

"hayırola! ... ,, deyişleri var ki... Bize bu satırları yazdıran 
da o manalı tebessümdür. Gazetecilikten nasibi olmıyanlar, 
gazeteciliği yalnız kendi emel heves ve tarafgirliğin his· 
metkirı addedenler böyle düşünebilirler .. 

Biz hiç kimseden ne bir selim ne bir kelim ve ne de 
bir ihsan istiyoruz. Takdir ve tenkidlerimizde yalnız hallan 
menfaatını gözetmekten baıka bir gayemiz yoktur. 

••• 
Gelelim asıl mevzua ... 
Çiftçi tarafından dört gözle be\tlenen, memle~et~ refala 

getiren yağmur biz şehir halkına, İzmirlilere, bmbir beli 
getiriyor .. Birgün yağmur beş gün çamur... Yete~ arb"-:· 
Tramvay caddeleri, büyük caddeler, ıokaklar geçılmez : 
halde.. Bu şehirde yaya yürümeğe mecbur ve mahk 
olanların yaşamak hakkı yok mudur. Otobüsler •e otomo• 
biller birer dev cüssesile, ve gülle götüren bir sllr~tl• ıe· 
çerken, tramvay, tramvay veya otobüs pdrası vermıyen va· 
tandaşları zikosa ve çamura garkediyor. Parasızlıktan bqka 
bir kusuru olmayan ve alnının akı için hayahnı ~~rme~ 
hazır olan bir vatandaşın alnını tramvay caddesımn kirli 
çamurlarile karalamağa kimin hakkı vardır. 

Halk şapkasının, suratının, elbisesinin, her gün binlerce 
çeşidini gardilğilmllz bu kabil çamurlu tecavilzlerden mum 
kalmasını istiyor. Kordonu ve diğer bazı caddeleri tqek
küre layık bir ehemm:yetle Avrupai bir hale ıokan Beletll
ye sokakları mı temizletecektir, otobüsleri mi otomolııileıl 
mi zararsız hale sokacaktır, ne yapacakaa bir an eTMI 
yapsın .. Halkın tahammülü kalmadı .. 

Alakadar makamlar çamurlu bir günde yaya kaldınmla· 
randa beı dakika yürüyecek olurlarsa halkın bu feryadma 
yerden göğe kadar hak vereceklerdir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



~ahUe 2 

Izıiıir ve • 
cıvarı 

Halkının umumi bir arzusuna 
" .e~et '' cevabı verildi 

Bütün lzmir halkını sana- bilen ( ELHAMRA) oın fa-
tıoın, gü~elliğin, gençliğin, al direktörü bu g•mel dileğe 
ruhlara kanad takan oynak " evet ., cevabını vermek 

ve şakrak musukinin heye· nezaket ve fedakarlığında 
can verici daJga~ına kaptıran bulunmuştur. 

(N• ) yı Elhamrada Bunun için bu hafta (EL-
IDOD bir, birkaç de- k HAMRA) da mevsimin i i 

fa görenler bütün Ameri

kayı teshir eden (JAN Kl
PURA) ili bütün Avrupayı 
bayğın ve bayıltan gözlerile 

kalbinden vuran {'VENNG
YUGO) yı bir, birkaç defa 

daha görmek ve bunun dil
lere destan oluveren doyul-
maz gözelligini işidenler de 

mahrumiyetlerinin acısını 
çıkarmak iç.in telefona yapı
şarak mektub yazarak 

( ELHAMRA ) direktörli.i
ğüne (Ninop) un bu haf
ta da göiterilmekte de

vam etmesini yalvarmışlardır. 
Sayın müd\v m ve müşte

rilerini memnun etmeği şu" 
urlu mesleğin bir gayesi bi-

ıı;.ı 11!:!.11 " ~ 
~ ~ ~4 ıı!'ııı 

Çinde ilerle
mekte olaıı 
Kızilordu 

Progra ğazetesinin Paris
tcn a1arak neşrettiği bir tel
grafa göre uzak Şarkta du
rum günd'iri güne fenalaşı· 
yor. Cenubi Çınde 300 bin 

(30 bin olsa ~erek) kişilik 
1 • , ----·--... 
mel silahlı olmak üzere sür
atla ilerliyor. Bu geniş ülke
nin paytavtı olan Ka-yan 
şehrine bir kaç saat kalmış
tır. ÇiQ hlkütneti bu kızıl 
belanın isnüne geçmek için 
mümkün olan askeri kuvvet
lerini toplamıştır. Fakat ya· 
pılan muharebe neticesinde 
bu Çin .~u\vctleri galip gel
miştir. Orfü ;dare her taraf
ta Han .edilmiştir. 

büyük ve gözleri kamaştıran 

şaheseri (Ninon ve Marietta) 
birlikte gösterilecektır. 

Herbıri ayn ayrı bir mevsimi 

duldurmağa kafi gelen bu fi

limlerin ikisini birden göster
meğe razı olmakla, Elhamrann 
ne büyük bir fedakarlık göze 
aldığını sinemacılıktan biraz 

anhyanlar pek ali takdir 
edebilirler. 

Mariettayı cihan bülbülü 

Janet Makdonald iJe Nelson 

Edinin canlandırdığını söy
lemek bu filmin de nasıl bir 

snnat ve musiki mucizesi 

olduğunu kafi derecede an
latır fikrindeyiz. 

8 [~l 8 

İtalyada 
Toplanan 
~ltın yüzükler 

ltalyada altın toplama dur
muştur. Zira o ilk hız elde 
avuçta olanı hükumet haz
nesine düşürmüştü. Milletin 
elindeki bu zinet servetinin 
l ugô.in kat'i · plançosunu tan
zim etmek mümkün 0Jaı:ız
z.ctu111 mu vaKKat uır cetvel 

yapılabilir ki bu cetvele gö
re toplanan yüzüklerin kıy-
meti 364 milyon İtalyan lireti 
tahmin edi.mektedir. Altın 
yüzükleri adedi altı milyon
dur. 

•• 
Ozür dileriz 
Yazımızın fazlalığından 

"Cümuriyeti gönülleri yakan 
bir aşk yapmak" adlı tefri-
k\mızı koyamadık. Özür di
leriz. 

---·~---------------------------
~afia müdürlüğünden: 

9399 hra 93 kuruş keşif bedel ii Atınova yo:unun 24 iincü 
kilom vtrosundan ayrılan 1-1-000-2-1· 754 üncü kilometroları 
arasındaki' şosenin taşınan hazırlattırılıp kırılması ve döşen
mesi ve siliııdirajı 29-1-936 günlemecinden itibaren 15 gün 
müddetle açık eksiJtmeğe konulduğundan isteklilerin 2430 
sayılı yasasının hükümlerine göre hazırlıyacakları teminat 
ve ehliyet belgesile birlikte 13-Şubat-936 Perşembe günü 
saat 11 d~ il d:ıimi encümenine gelmeleri ve fazla malümat 
almak isteyenlerin Bayındırlık direktörlüğüne gelmeleri 
ilan olunur. 260 

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: ' SABAH Numara 1 3 

Genç kız binbir mana ile 
dolu baygın gözlerini Ah
medc dikti ve: 

- Hnyn... ~edi . Fakat 
çok tu1ıafım... Bu geceyi 
bütün hayatımda hiç unuta
mayacağım.. Sizinle dans 
ettiğim bu gecenin saadeti.. 

Ahmed1 bu gidişin f cna 
bir yere, kendi saadeti için 
bir uçuruma doğru atılan 

ilk adım olduğunu anlamak 
ve kestirmekte güçlük çek
medi.. Genç kızın sözünü 
derhal keıti: 

- Ya ! dedi.. Sen böyle 
.kendinden büyük sözleri ne
reden öğrendin bakayım ... 

Ahmedin cevabı, genç kı
zın al al kızaran yanağında 
bir tokat acıhğı ve bir kamçı 
sertliğiyle şakladı .. 

ikisi de sustular. ikisi de 
muzikin bir an evvel susma
sını tei.oenni ettiler. Muıik 
bitti ve yerlerine oturdular .. 

Sabaha karşı evlerine dö
nüb hepsi de ayrı ayrı ya
taklarına yattıkları zaman 
hepsinin başında ve kalbinde 

( Halkın Seal ) 3 Şubat 

Kırala dair 
fıkralar 

Büyük harb ilan edildiği 
zaman prens de Gal 20 ya· 
şında idi. Cepheye gitmek 
istedi. Lord Kiçner bu isteği 
reddetti 

Müstakbei sekizinci Edvar: 
- Dört kardeşim var, 

dedi. Ölürsem ehemmiyeti 
yok yok .. 

Lort! Kiçner başını salladı: 
- Eğer öleceğinize emin 

olsam sizi cepheye yollar
dım. Fakat İngiltere veliah
tının Almanlara esir düşme 
ihtimalin~ meydan veremem. 
Bunun için sizi cepheye gön
dermiyeceğim! ... 

KESTANECiNiN AKLI 
Bir kış günü, Beşinci Jorj 

henüz prens de Gal iken 
aklına esiyor. sokakta dola
şan bir kestaneci,\en beş 

kuruş'uk kestane ahyorr. 
Kestaneci veliahtı tanıyor, 

fakat birşev söylemiyor, pa
rayı ahyor. Ertesi günü işpor
tasına şu levhayı yapıştırı

yor: " Prens de Galin kes· 
. b 1 tanccı aşısı ... ,, 

Bu vaka aynen olmuştur. 

Kestaneci saraydan büyühçe 
bir para almadan işportasın-
dan bu levhayı kaldırmamış. 

BJ.\YRAK NEDEN 
ÇEKiLi!. 

Bütün lngilterede bayrak· 
lar yarıya kadar çekili dur
maktadır. Yalnın Bukinggam 
sarayının bayrağı tam çeki· 
l;dir. 

Bunun sebebi ? 
Kraliçe Viktorya öldüğü-

zaman, tahta çıkan yedinci 
e .ı - I - - ---- ____ ,..: ••• :_.;ı __ 

sonra saraya geldiği zaman 
bayrağın yarıya çekili oldu· 
ğunu görünce sormuş : 

- Neye bayrak yarıya 
kadar çekili? 

- Kraliçe öldü! demişler. 
Yedinci Edvar kaşlarını 

çatını~: 

- Amma İngiltere kr:ah 
yaşıyor! .. 

Bunun üzerine sarayın bay· 
rağını tam olarak çekmiş

çekmişlerdir. 

•• 
Opmekgünah 
Değll, fakat 
Yasaktır! .. 

Monih - Havas ajansın
dan: Ggenç bir Alman bir 
Yahudi kızı ile muaşı!rnda 

bulun1uğu için mahkeme ta · 
rafır.dan 7 ay 3 haftaya malı
küm olmuştur. 

ayrı bir fırtına esiyordu: 
Leyla, saadetin eksirli ka

dehini içmiş ve bunun sar
hoşluğuyla sızmı~tı. 

Hulya, kalbinde kı~ılcım
lanan, yanmak ve alevlen
mek istidadını gösteren ilk 
scvğiye, ilk maceraya ben
zer bir ateşin küllerini eşeli 
ye eşeliye, binbir buhran ve 
işkence içinde kıvrana kıv
rana uyumnştu. 

Ahmed, saadetin büyüklii
ğünü tatarken, tehlikenin 
z.cıJığ, i!e zehirlenen kalbin
de karma knrış1k mücade'.c
lcr yapa yapn yatağında hal
siz ve mecalsiz lrn!nııştı. 

""** 
Genç adam hususi spor 

otomobilile Leylanın evinin 
önünde durdu. Leyla onu 
pençerede bekliyordu. Koşa· 
rak kapıyı açtı. Odaya gir-

'Mühim bir cocukı , 
düşürme davası 

--~----------~-0000----------~-------
Düşürenler ve düşürtenler cü-

rümlerini itiraf etmişlerdir 
Belgrad (Özel) - Slovenin 

merkezi olan Liyobnan şeh- 1 
fakasını kendı çalışmasiyle 
temin eden amele kadınlar 

rinde çocok düşüren yedi 
gizli klinik bulunmuştur. Bu 

düşücüler bir genç olmak 

üzere yedi tane ihtiyar ka
dındır. 

Bu kadınlar cereyan eden 
mahkemelerinde suçlarım in-

kar etmemişlerdir. Çocuk 
dı:şürenler düşürmeğe mec-

bur olduklarını söylemişler

dir. 
Avukatları: " Bahusus na-

Makedonya 1 
~1illi kon1ıtasivle i\1a- 1 

,/ 

kedonya ((adınla r 1
1 ceıniyet i laJtvedil<li ! 

Sofya - Dahiliye bakanı·· İ 
nın emriyle Makedonya Milli 
komitas!yle Makdonya Ka
dınlar cemiyeti lağvedilmiş
tir. Fakat Makedonya cemi
yeti hayriyesi ve Kültür ko· 
mi•esi devam edecektir. 

için çocuklarını düşürtmek
tenR başka çareleri yoktur; 
çünkü hükümet bu çocuk
ları himaye edecek kadar 
kafi miktarda çocuk yuva
ları henüz yapmamıştır ,, di-
ye müdafaada bulunmuştur. 

Mahkeme bunların ancak 
ikisine ikişer aylık ve tecil 
edilmelc şartile bir ceza ver
rn i~tir. Zira avukatın naza
riyesini mahkeme dahi mu
va'ık görmüştür. 

~ teı ~ ~ 

Endüstri 
Sanatkarlarımızın her ay 

sabırsızh.<la bekledikleri bu 

faydalı derginin ikinci ka
nun nüshası çıkmıştır. İçin-
de: ( Türk endüstrisi için) 
Renkli f0tografyo - Dizel 

motoı ları - Endiistri dünya· 
sında bulu V.! yenilikler -
Oksijen kaynağı • Dokuma 

endüstrisi - Dar ende ma
kinalarda geniş ende kumaş 

Almanya 14 nasıı yapılır - çıralı çamlar 

milyo 400,000 nasıl boyanır) gibi her mes
lek erb hı için çok pratik 

yumurta ctldı ve istifadeli yazılar vardır. 
Her sanatkar bu değerli 

Almanya külliyetli miktar- mecmuavı okumaktadır. 
..J~ .... - •• , ..... h.n .. lauıy:ı ho'i'- ·~~~~~~~~;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..;;;;;; 
lamışhr. Son bi hafta zar-
fında Almanyaya 10 bin yeni Hamam 
sandık içinde 14 milyon 400 
bin yumurta ihraç edilmiştir. Yeni Müşteri 
Prens Andera- Kemeraltı caddesinde Vey

sel hamamını kiraladım. Ve 

nJD F f fı yeniden açtım. Nezafet ve 

Endüstri refikimizden: 

Almanyada. 
Otoriıobiller için ye~ş 

l3ir nıavi n1ahruk 
Alman p~staları, yen~d~ 

mayi mahruk ile şimdı (, 
birçok otomobilleri işletnıe al 
başlamıştır. Bu yeni a1•~ .. 
mahruk, gaz halinden nı• ll) 
haline getirilen hidrokarbot' 
lardan ibarettir. Bu nevi gar 
laı ın içinde yüzde 54 Ptf 
piton, yüzde 17 Propan ~ 
butan, yüzde 15 Etilen 
b,raz Metan ve Elan vard~ 

Bu mayi mahlut, gaıl 
doğrudan doğruya soğutnı• 
la veyabud onları aktif ( Y~r 
nan ) kömü c· vasıtasile çek~f'f 
emmekle elde edilmekte~ . 
Mahruk, santimetre murt "' 
bama 12 kiloğram tazyi 
tüplere konmakta ve boş ~ 
rak 55 kilo olan bir tüb 
içine 45 kilo mayi konm•~ 
tadır. Çalışan posta otoıı>olfay 
billerinin her birinde 4 tO'iib 
vardır. ~eş 
Boş 32 kilogram ağırlı~Jf 

da olan bir tübün içinde 
1 

• kilo mayi mahruk vardır. 
kiloya varan bu mayı, 

kilometre yola yetnıektedif 
Alman yada bu yeni ın• a \ 

ruahruktan senede 2000 t l .; 

Zecri tedbiı 1 tır 
Kaçağı İtalyB 
ya gidiyor ~e 

Londra - Royter ajaoi 
Singapordan öğrendiğine g~hu 
re Arsenik bakır madenleri! bit 
ni taşıyan ve Calinadiya ~ 
verilen bir maden bura 

1 
a 

çık2plmakta ve pek ç~an 
mıktarda olarak AlmanYtas 
Japonya, ispanya hesab Ştsı 
geceli gündüzlU vapurlar Y,ı lip 
letildiğini ve fakat harb Dl t~· 
zemesi yapmak için pek el "'1Y 
verişli olan bu yuklenen nı•i(;a 
denler esasen İtalyaya git'and 
tikleri mahalli memurları t••lun 
rafından tesbit edilmiştir. ~ Atina - İntişar eden yeni intizamını temin ettim. Müş-

bir kanuna göre divanıhar~ tcrilerimi memnun etmek için {fr:.--;-=---~.oı---~..::.....,,. "'"'~-::e~~ 
bin prens Avderanın müeb- her fedakarlığı göze aldır· ~~ EkİııekcİbaŞJ 
bed nefi ve rütbesinin kal- dım. Bu güne kadar gördü- ,~ 
dırılması hususunda verdiği ğüm teveccühün hnrnamınıı t!~ lokantası 
karar hükümsüz kalmıştır. ziyaretle devamını dilerim. 'ti B. · · B ı k - d• ________ ..,.... _______________ t~ ınncı ey er so agın 

N f 0 •d •• ı•• v •• d !: Bay Mehmcd Altınbileği a ıa mu ur ugun en ; [•~ ıdaresjndd<i lokanta mide 
3720 lira 96 kuruş keşif bedeli izmir w Manisa yolunun '[ sine ehemmiyet sıhhat f/ 

22 1-000 - 24-1·850 kilometrolar arasındaki şosenin onarıl- t, hayatına kıymet vermesioİ 
ması 29-1-936 gün)ernecindcn itiba·rcn 15 gün müddetle t•i bilenlerin hergün koştuk'"' 
açık eksiltmeğe konulduğundan is teklile rin 2490 .sayılı yasa· ı•f ları bir yer olmuştur. 
nın hükümlerine göre hazırhyacakları teminat ve ehliyet + Evler için de tabeldo 
belgcsilc birlikte 13 Şubat 936 Pcrşcıubc günü saat 11 de ', veren bu Jokanlayı okur 
1: d1imi encümenine gelmeleri ve fazla m .dünıat a lmak iste · ı + larımıza hararetle tavsıy 
yenler Bayındırhk direktö rlüğüne gelmeleri ilan olunur. 

( 
(+ eder z. 

w: 
dikleri zaman bayan zehra: 

- Hoş geldin oğlum! de
di. İhtiyar kadın, Leylanın 
mütemadi telkinieri netice
sinde arbk Ahmedin eve 
gelmesine müsaade ediyordu. 

Biraz sonra çıktılar. Oto
mobile bindiler ve Pınarba
şına doğru yol almağa baş
ladı !ar. Otomobilde baş ba
şa idiler. Büyük ağaçların 
gölgelediği yollarda gayet 

ağır bir sür'atla gidıyorlardı. 
Yolun sağ tarafında tabiat 
gittikce güzelleşiyordu. Kü
çük bir ormanı andıran sık 
ağaçlıklı bir yerde durdular. 
Otomobilden indiler kuytu 
ağaçlıklara duğru ilerlediler. 
Bir ağaç dibi buldular ve 
oturdülar. Daha ilk defa bir 
yerde baş başa kalıyorlardı. 
Tabiatın güzelliği, sessizlik 
ve kimsesi:dik ikisini de daha 

261) ıg,~.-=...-ss~~-._ ~ 
Mi ..,... ~ 

ziyade heycanlandırıyordu . 
Adeta etraflarındaki d ekor 

onları bugün daha çılğın ve 
cür'etkar yapmağa sevkedi
yordu. 

Ahmed, Leylanın elini tut
tu. Bir kadın elinin bu kadar 

manalı, bu kadar elektirik!i 
ve bu kadar kudretli oldu-

ğunu hayatında ilk defa du
yuyordu. Şimdiye kadar mın-

cıkladığı kadın vücudları ne 
kadar manasız ve censız şey

lerdi. Genç k11m eli de Ah
medin avucu içinde titriyor-

du, bütiin vücudu ürperiyor
du. Şimdiye kadar Ahmede 

hiçbir cesaret vermiyen genç 
kız bugün iradesini kaybet
miş bir halde idi. Elini çe
kemedi. Ahmed biraz daha 
sokuldu.. Genç kız kaçma· 
dı ve: 

- Yapma! .. Demedi. 1 
Nihayet bu hareketler t•' 

bii seyrini takibetti. Ahmed,\ 
saçlarından yakaladı. Büyiİ~ 
uir ihtirasla kendine doğ'" 
çekti.. ·~ 

Fakat genç kız, bir ge)'1 

çevikliğile delikanlının koli•~ 
arasından kurtuldu ·ve otomobJ 
duğru koş nıya başladı. 

Biraz sonra genç adaıJI 
onu yakaladı ve kollarııP11 

demir çenberi içinde sıktı. 
Gene bir ağaç dibine ot 

dular. Genç kız başını Ab' 
medin göksüne dayamıtt1' 
Ahmed genç kızın saçlar•"' 
okşıyordu: 

- L~yla, dedi .. Bornovad' 
güzel bir köş1< yaptıralıııı· 1 

Genç kız birden bire dol' 
ruldu: 

Ne güzel olur! dedi. 
( Arkası var) 
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, . f afkı• S..t ) 3~ Şuhat' 

erit diş macunu 
e 

Ciftci bai ve 
bahce sahip
lerine ın üjde 

~-*..~·~t.*~t!t~tt:~tt:~~=*'l=:*=*'*'~•r-

El ham r a Tel. 
2573 §leri 

Beyazlatı 
et} · · erını besler 

'l} . 
: sız dişn1acunudur 
uv··ı 

-ı&alnız 

ICuruştur 
Ptan alan

Dost S~vyet Rusya tara
fıdan yurdumaza ötedenlieri 
ithal edilen ve her bakımdan 
Avrupa Ziraat alat edavatine 
faik olan çiftçiliğe aid her 
türlü ziraat alatları ile ağaç, 

fidan bahçe, bağlara ve bilhassa 
Patates zeriyatına tabii güb· 
reden daha çok kuvvetli ve 
elverişli gelen ( .... ülfatd'amoo
yak) kimyevi gübrasinin satı· 
şmı ticarethanemizin deruhte 
etmiş olduğunu sayın halkı
mıza ilan ederiz 

s 

idaresinde Milli Kütiiphane sineması 

Amerikada- 375 sinemada birden gösterilmekte olan sesli 1inemanın 
canla ve hareketli bir mevzu üz.erine 

İKİ BİLl .. ÜR SES 
JEANETl"E ~1AKDONALD 

ve 
NELSON EDOY 

MARIETTA 
* FRANSIZCA SÖZLÜ 
: Unutulmaz "SERSERİ KRAL,, dan sonra sinemanın yarattığı ikinci büyük sinema 

/ ı/, ,ra tenzilit 1 j 
.I>epo: S. Ferit Şifa eczanesi, 

Müracaat yeri: Gazi bul
varında 18 numaralı mağa
zade Hikmet Besim ve Mus
tafa Yumelaki evlatları tica
rathanesi 

.1c operası şimdiye kadar görıl lmerniş bir muvaffakiyet kazanacakbr. 
~ Ayrıca: Paramunt Jurnal 

~~ ...... ,, ......................... ,,, .... ,,"""""""'~"'-""""S'EANs'SAAUARI~""""" ..... ~-· ....... "" 
il 1 i - · i 

lcenler bilir 
Bu gübre nasıl 
kııJJanılnıalıdır? 

Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 
Pazar: 13 te başJar. B 
Hergün: 15 - 17 .- 19 - 21,15. 

Akşamları sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tramvay vardır. --r- )t 
~:,,:t()+)/.~~~~~~~~~~~-,. 

:~at~o manasını anlamış ince düşiinceli kibar bir bayan 1 
esıne istinaden diyor ki: 

Arpa, buğday, çavdar, yu
laf, Mı su için bir dönüm 
ta .. Jay:ı f ohumdan evvel ve
ya tohumla beraber 10-15 
kilo serpilm elidir. Bir dönüm 
patates tarlasma sene ipti
dasında tohum atılmadan 
atılmadan evvel 15-25 kilo 
serpilmelidir. Zeytin, porta· 

:rmlt4~·· mmır:-~i\lı s t 1 k (( BİZİ~1 KiŞE )) 
~ G.. .• ~ a ı ı 
u umuş ~ , İki ev Bizimdir {·~'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

11 surette korunnıasını tenıin eclel:ck ancak 

iiksel, Kabaclayı ve Billur 1 

kılarıdır. 
layı·anıda , ba vra nı ertesi ve he r zan1an 
1 v 

~Kupalı u 
~ lzmir tavla şampiyonluğu ~ 
'1 müsabakası ~ 

/ & Alsancakta GÖKÇEN U 

1 ku athanesinde başlıyor. ~ 
Heman yazılınıı:. i 

~~J;;:::t:;S ~··~J::;.ta 

Boroo ·ıad? büyük bahçeli 
iki ev, içinde akar su] rı ve 

elektrik tesisatı mükemmel 

Tayyare piyangosusun bet 

kefidesiode bq on lzmirli;l 

İzmirde yafıyanl zensti• eclee. 
refah ve saadete kavaıturan 
Kemerathndald, 

t ltz bu rakıları kulla nını l. B eni şükranla 
ıtJarsınız. 

kal, mandarina, elma, a rmut 
saire meyva veren ağaçlar, 
ağacın büyüklüğüne göre 
göğdesinin etrafına birinci 
Kanundan Marta kadar bir 
defa oimak üzere bir, bir 

olmak üzere yok fiatile sa

tılacaktır. İsf yenler Borno

va da Atatürk cadde~ i1de 

İlk Okul taleb .... leri 1 
22 numaraya yahut Bornova 

Bay (i\lehn1ed Tefik) in 
'' Bi:ı.im kiıe " si bizimdir. 

Bunun içindir ki İzmirliler. 
lzmirde ya11yanlar biletleriai 

daima .. Bizim kite • d• 
alırlar. 

........ __ - • ...;;;;;;m;;;;;iiiiiiiiiiii 

Yoğurt 
enı gıda ve hen1 

şifadır 
" 'f şı alı gıdadan istifade 
bilmek . . b'l . 

ıçın ı eınz ve 
1 alınırıamış sütten yoğurt 
an lkiçeınıelikte Tan s i
ası 

tısında C A N 
nPhanesidir. Doktorların 
g' 
tye ~ ttiği yoğurt budur. 

ıol aıet · . e mecua ve aynı :r.a-
gı tıda ~·ı t• u ı oluk kağıt dahi 

nur: 

-- 7E 

T 
E 

R 
z 

M 
E z 
H E 

K 
1 

M 
E 
T 

Keıneraltı 
Hükumet 

Karşısında 

- -

buçuk kilo serpildikten 
sonra toprak karıstırılır. 
Haşhaş tarlasına sene ipti· 
dasında tohum · atılmadan 
evvel 15-25 kilo serpilir. 

Perakende satış için Ha
lim aga çarşısında kuru ye
mişçi Umer Lütfi mshdumu 
Bay Sabriye müra:ıt oluna· 
bilir. 

İçin özel dersler santralı vasıtasile 36 telefon 

lkmalsiz sınıf geçmek ve numarasına müracaat eder· 
geri kalmış bazı dersleri kuv· ler. 
vetlendirmek üzere çalıştırıl
mak is•enen ilk okul talebe· 
lerine özel dera verilir. 

Müracaat yeri : Arabfırı· 
nında yağcılar sokağında 12 
numaralı ev. 

1-15 

Kuvvet ilaclarının en sifalısı! 
(Halkın Sesi) 

Okurlarına onlan çok memnun 
edecek yeni bir kitab takdim 
edecektir. Bekleyiniz ••• 

-
. 
t 

~ tp;; 
\\c 

Fabrikacı, lokantacı, soba ve 
şumine kullananlar ile kiremit, 
tuğla ocak sahiblerine müjde 

Karadeniz kömür havzasının Kara elmas namile maruf 
Çamlı ocağının Kardif kömürü cins ve evsafında ve bey-
nelmilel tanınmış bulunan maden kömürünü İzmir halkıam 
da istifadesi için getirdik. Kömürlerimizin kimyevi evsafa: 

kül yüzde on, kalorisi yedibin beşyüzdür. Bu kömGrlerimhlİ 
alıp ta bittecrül>e kullananlar bugün daimt mDfterimiz 

sırasına girmişlerdir. Gerek toptaa ve gerek perakende 
suretile satışa devam etmekte olduğumuzu muhterem bal· 
kımıza ilan ederiz. 

Müracaat mahalli Gazi bulvarı 18 numarada Hikmet 
Besim ve Must~fa Yomeliki evlatları. Telefon 2424 

~~~ ~:@jijl~~~~ Bay - Maşallah iki ayda nekadar çok toplandınız. Bi· 
BUGÜN [•] zim refikaya aldırdığımız birçok ilaçlara rağmen bir türlü 

Si.NEMADA Telefon IJ toplanamıyor . 
2394 ~ Bayan - O da benim gibi Seferihisarın ünlü şarabını 

~ içmeğe başlarsa, ozaman bir iki ay içinde onun da nasıl 
1 toplandığım canlandığını göreceksiniz. 
~ SATIŞ YER: 
~ - lkiçeşmelik caddesinde Asmalımescid mevkiinde Kızı· 
~ lay muayene evi karşısında (172) numarada bay ( uMER 
~ ÇETINALP) in tütüncü dükkanıdır. • 

~~*~~~*~~x..~~~~~~~~ 

~ fi DOKTOR 
~ ~ A. Kemal Tonay 
l jj Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 
~ ~ hastalıklar mütehassısı 

.\SRi 
3 BÜYÜK FİLM BİRDEN 

D Korkunç Canavar 
ehşet - Heyecan • Korku saçan 10 kısım dram 

G· Aşktan Korkma 
üıeUer güzeli Liyao Haytın 1 O kısım opereti 

96 A l<atııı No. MAHKUM 
ncaya kadar güldürücü 10 kısım büyük komedi 

BU GUN 

Saadet 
Charlos Boger 

VE 

Gaby Morlay 
·raraf ından senenin sayılı fil imlerinden 
A Y R' I C A : 

1 tC Basmahane istasyonu karıısındaki Dibek sokak batın-
dl ~il' ~ 41< da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah ıaat 8 den 

ltnlerin uzunluğuna 9inaen Her üç filmi 1 aktam saat 6$ya kadar hastalannı kabul eder. 

F O K S (Dünya havadisleri) 
( Ttırkçe sözln )1 

görebil k · , · J t 7 d ~ Müracaat eden hastalara yapılmaıı lazımgelen sair 
me ıçın a <şa ın saa e [+1 tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli buta-

geln1elidirler ~ lara yapılmasına cevaz görillen Pnomotoraks muayene: 
im sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 

~~~~~~-~ ~~~-~ . 

-(SEANS SAATLARI )
Her;:gnn ıs - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE ıeanalan 
Pazar 13 te ilive seanılar vardır. ···-· 



-...... 
k faciası 
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ız TOCCARIN 

INA Dl VE 
...-.nlN LA· 

SıNDA 90C1UL-
~~ u GITTlı OQsekizler komitesi raporunu hazırladı 

•rde S.tt11ettede 

~. ~:;:; Italyaya ,karşı ambargo 
dacla •açarken maYI Ta- k l • • 
=~-:"idi-::; ı:.: anması yo una gırıyor 
91Dfhar; OCMIOO -------------

Mfçi T ey iımiade seaç •• db• J • • • • 1 k • • ~ "" daktile .. ..ı.r. ea Komite zecri te ır erm tesınnı an ama ıçın 
1 ....=... ~!!~ 1rı:-:: izi hükumetlere birer sual varakası vönderdi 

naile kardqleriai Cenevre 1 (A.A) - Oı: sekizler komi- ı lerdir. Keza İspanyol ve Fas ili de bazı 
-;aac._lelc için daktiloluk teminin ekıperie.ıi zeccri tedbirlet!,n tatbiki mlitkillt vardır. 
nl .. :i' batlalDlfbr. hakkındaki raporu bugla hazırlamıtlardır. ltalyan ticareti tlzerinde muhtelif zecri 

•P .ıtı• ay evvel bir Yapıl•• tetkik neticeıinde girillmllftilr ki tedbirlerin tesirini anlamak için komite a.ae1n••- 1•ı M P yalnız Ceaabl Amerika memleketleri Pero, aza htık6metlere birer sual verekası gön-
" ..._ f'•ı••i& Mf• Panama, Guatemala, Nikarapa, Venezu- dermiıtir. 

-..-.,. ihracat tlccan Ga- ella, Arjantin ve Urapay MiUetler Cemi- Bunda bu hlikiimetlerden ltalya ile yap-
.-ç IJI yetinin teklifine tamamile iltihak etmemiı- tıklan ticaretik teferrüab istenmektedir. 

ilml'lllU.11, ~ laza iki "=' "=' "=' ~ "=' "=' "=' "=' ,.... "=' "=' ~ ~ 
..... •Uf •ermefe hafla· L ;'dlıiiiiıılClıiiiiııl lıiiiiııl ...,... J .-. ....... •ı....., ıiiıı. ...., ..... ııwıı ..,.. •• •• :;.E4'=!=1.E 

1 
or orç ıngı tereye gozu 

ldİftç teklif etmit. s-t 1 H t • d • 1 ..... · ... -. ~-== nu açmasını avsıye e ıyor ___________ ...... ~ .... -------- ---
Çini Parçahyan Jaoonya hükômeti Moeo

listanı da yutmağa çalıııvor 
Pariı (Radyo) - lagilte- ı Bu makale bagllakl duruaıu ı yazdıktan, Çiacte eyaletlerin 

reaha eaki baıvekil bay hullaa ederken; kral Edvar- ı birer birer yuYarlandığaoı 
Loid Jorj'• .. Avru,Ua ye- dm aiyaul afkua kararclıjı kaydettikten, Avrupada dahi 
ili lllm.a.. buırlaaapr, bir ıırada tahta otardağuaa •••q blcli•ıleri lua11rlandı· 
cllf toltik•n teıecW&tten alz bqı yaparak, Japon- ğım ılyledikten ıonra bitin 
kmtalmah, metin ve kat'i ol· yanın Mosoütaaı yutma;a bu hldiıeler karf18ında ln,U
•alaclar." bafhia alba4a yu- •nl hazarlaacllfı, AfrilraCla terenin genç kralmıa arlsa
clıj1 Lir makale bura gaıe- evine tecav&z edenlerlerle 11nda a..lttehid bir lngiHz 

DID pa el· teleri p.i bltla cilaya gaze- niaı mlidafaa edenler ara- mUleti oldujunu belerek dav-
.. briaf ...... , _,.,ı telerine aermaye olmUfhlr. 1 ıındaki 1&••f1• durumubu . raamumı tavaiye ediyor. 
br. Q. J .'il [tJ S il • &: 3 S &: &: 2 [t] =::- ınr .. • -ı- Denizde Kavvetlenmemizin j Kondilisin ce-

1 
~~... aki Tesiri naze merasimi ı 
bt • Safra (Özel) - brklyenia deniz bltçesine daha 2 mil- Ati na (Radyo) - KondiH· 
~- JO• 100 bin lira twi8atla deniz kunetlerini her baaji bir siD- cenaze tareni pek b&yik 

ı...kete pçmete lauar baluadannak huaıundaki karan oldu. Tlrende kral, Çaldariı 
Anapa ruetelerine bllyik bir ıermaye olmuıtur. uylavlar, kumandanlar, Fru· 
Do.t pzetelerin bunu alklf)adıtı ğibi doıt olmıyaalann da ıız ıeflri, Balkan devletleri 

IDID 

isab 
- Yunan 1111111 
hbnın tahıiıata lıd
. kanuna gire Kra· 
elik tabaiAtı yirmi 
iyon Drabmidir V -

alMllllla cllrt milyondur. Ay· 
ilk Saray tamab 
ayraca oa • .,_ 

iM .. ve,iyor Ye Sara1 ta· ..... b-- -içi.de bala-

b• IHmli karara yaa g6zle bakbkları tbpheaiıdir. elçileri, kara ve deniz ı6nel 

ımrdaki lngı·liz kuvvetleri 1 kat'alan, mektebler ve bin
lerce halk hazır bulundular. 

Ve çölde demiryollan 
Kab.re (Radyo) - Mıaarda her gtln yeni yeni lngll kuv• 

vetleri ıeliyor. lngilterenin Trabulusgarp hududundaki kuv
Yetleri 70- 80 bin arasındadır. Marsa ile Fuke at'Uında 
çllde alelacele yapılmakta olan demiryollarının Jı1rmİHf 
kilometreıi bitmiıtir. Hattan acele bitmesi için binlerce 
amele çalıımaktadır. 

Mııır sıhhat bakanbğa ahaliye zehirli gazdan korunma 
kunlan •Çllllf aj'retiyor ve mukeler tedarik ediyor. 

&:BN tJllBS:B 

Paris siyasa kay-

Belediye ve 
Rıhbm ıirketi 

- Bqtarafı 1 incide -
Bllttln lzmirlilerin fiil hali

ne çıkmasını d&rt gazle bek-
lediği bu projeye gire ko· 
nakta yapılacak iskele Kar
ııyakadaki ukeleden daha 
giizel olacaktır, iskele beton 
armact.D yapılabak ve kiibik 
tarzda olacakbr. 

' natı olmuştur , 
K0LT0RPARK 

KllHlrpark aahııındaki fa· 
aaliyete de hummalı bir ıe-

Kırallar, baıkanlar, bakanlar 
hep oraya uğnyor 

Paria (Radyo) - lngiltere den Pariste bulunmakta 
krala Betinci Jorjun cenaze olan Romanya Krah Karol 
meruiminde bulunduktan 

ki.de devam edilmektedir. 
Şimdi ubanı davarları yapıl· 
maktadır. Mustafabey cad-

Izmirspor Göztepe De 
Berabere kaldı 

Din Alaancak alanında ' tepe birçok fınatlar kapdi. 
senelik pmpiyona maçlanna Fakat her iki tarafm PJ• 
devam edildi. Hava çok gll- j retli çahtmalanna ratm• 
zel ve glnetli idi. Glniln netice ldeiifmedi. 
en mllhim karıalaıması iz- 1 IA. Ôaglr 

. G dk. ~·~ mınpor • aztepe araıın a 1 ki 
maçb. Her iki ta~uıda en Mektebler li 
kuvvetli kadrolarile Ahada Ticaret 2 karşıyaka 
glirlindille. Hikem Altaydan 
Hasan agabeyin idaresinde sıfır Karataş 5 Bubn 3 
oyuna baılandı. Daha bir D&n 6glenen ıonra Halk 
dakika olmuttu ki Reşadın saha11nda birinci oyun ti<'a• 
ortaladıtı top lzmirspor sol ret liıesi ile Karf1Jd& orta 
açığı Keıaf çok kuvvetlı bir okol arasında oldu. Ticaret 
ıutla Gaztepe atlanna takta. liseıi kuvveti ile haamini 

Golnn çok erken lolunuın yendi. Yokıa keadiadea dalla 
oyunun heyecanlı geçeceğine gtlzel dir oyun beklenen lba 
delildi. Netekim de ligle ol- takım nedense bazı hatlarda 
du. Oyunun 11 nci dakika· beraberleri temin edemiyor. 
sında Muzaffer tlç mtldafi ikinci maç Karatq orta 
araıında bird( n bir şutla ile Buca orta ara11nda olda. 
beraberliği temin etti. Biraz Karataflalar ilk 10 dakikada 
sonra f zmirspor ile inci ve güzel oynnlariyle 3 uyı ka· 
oyunun ortalarına doğru zandılar. 
üçtlncü golilntl de yaph. lik Bundan sonra zevle aeyre-
parti blylece bitirdiler. dilen oyun boza'da. Çlnkl 

ikinci devrede Gaztepe hakem bilinemez hanği ıe-
evveli Halidin ıonra Muzaf- hepten hatalı glrilnen karar. 
ferin ayajile beraberliji te· larla oyuıı4 bozdu. Galib 
min ettiler. Bu deveede Ga- takımları tebrik ederis. 

2 B [•l 2 Z [tJ tJ il 
Ambareo ıeitler, Alman-
Iıi masada lar yapam isti-
Pari• (Radyo) - Cenev· yor, diyor 

reden alınan haberlere gire, 
ltaıyaya kar.. petrol ambar- - Bat tarafı 1 incide -
goıu tedbirleri etrafında tet· aıl gazeteciahae •erditi ~ 
kiat yapmak Ozere teıkil yanatta, artık herıeyi açakca 
edilen 13 komiteıi yarın _top· ı&ylemekten çekinmedi. 
lanacakbr. Hitler, laalueten diJor ki: 

Bu komitede uluslar sos- - Nllfuaamuz çophlpıbr. 
Almanya bir ıanayi memle-yeteıi lzisı bulunan ve pet- Al 

rol iatihul eden 7 devlet ve ketidir • Biz 68 milyon • 
transit suretile potrol satan man yqamak iatiyorn, ~ 

bP. muahede hakkı ortaclaa 
4 devlet murahhaslan bulun- kaldıramaz. Bir de•let tefi'de 
maktadır. mllletia iMi iMitt84ml tlelllllf 

Şimdiki Ulcle ba komite edecektir. Alman,.·-~~ 
petrola .....,.., ko,..U ilke iltlpr. ,. 
için imlrhlar arayacakm. Ynkanclald raim, aecli9-

Tavw reci te ,..., a.1r kalJ•• ..... 
JJ. kerai ......... 

Kadın ...-.Jt.1ıe natuk .a,ıefitim. Hiu.-. 
..~15aa rin kollannıusatarak: • 

yandı bul 1 • cliyiflerial ptenn 
Lonclra - Hawu aju11a· 

dan: 
Petemalyom adh laımz 

kadın taJJarec·n ta11are 
kazuıDdaa ol ...... Ba ka· 
dın tanarelile bltla Apn· 
vayı dolaımaia azmetmiıti. 
Y ayyare tututmuı kadında 
beraber yanmııtar. 

Gizli bir 
Cinayet 
Cemiyeti!. 

Çinde 23 asır evvel ku
rulmuf Hung isminde bir 
gizli cinayet cemiyeti var
mıı. Amerikada failleri meç· 
hul kalan binlerce cinayet 
•ak'alannın bu cemiyet men
sublan tar1fandan yapılclıjı 
zannedilmektedir. 

tecUr. 

En 
nihayv 

Yiyen bir 1enw 
Belgrall (Özel) - Yupı• 

lavyanın (Mari Bor) ka...._. 
merkezi Avrupacla a çok 
yabani bay•an eti yiyea bir 
ıehirdir. Burada seçea aeae 
içinde 427 Karaca, 2200 Tav· 
ıau, 2437 Ku ve Ôrde", 
3755 Bıldırcın, 333 Kirpi, 
3553 Kablumbaia yiamiftir. 

Gizli radyo 
istasyona 
Londrada gizli bir radyo 

istasyona mevcad oldaia " 
dtloyanın her tarafıaclaa p• 

te• alan aonra yeni lngiltere kralı 
7 Sekizinci ~dYrd ve İngiliz 

n Tot·pidosu d11 bakanı Lord Edenle g6-

il4' g6r6,mü,t0r. Bundan son
ra bay Titilesko bay Flan
deni ziyaret ederek bir mnd
det rlrtltmllflerler . 

pesine dikilen parmaklık mes· 
netlarinin boyanmasırada baı· 
lanmqbr. Ça ve kazanna 
ağaçlarının dikilmesine de 
devam edilmektedir. Oç&ncil 
sıra •iıçlar da dikilmittir. 
Bu seneki panayır için de 

len radyo haberlerillia bu 
iltaıyon tarafından iblll 

1 Kurnaz kovlü edildiği haberi ıeti olm••· 
tur. Bu iıtaayan g&dlz -t 

........ - Tokyoda• p• r1fea bitin diplomatlar, 
telrrafa gire Y aycai memleketlerine danerken 

pon torpiclu ll'uhriW Pariıtan geçerek Fransız 
~••ıro denizinde infil&k et- •iyaAI adamlarile temaalara 
...... Alta kiti IWI. ild ............. dır. 
... .. • t Db .. baı .,., Flu-

Baaclan baıka Avusturya 
Dıı bakan muı vini Prens 
Staremberg din alqam Pa
riae muwualat etmiftir. 

Preı Staremberı bir iki 

Killtlrparkta bir uba arnl
mııtar. 

gtln Pariıte kalarak Franıız 
diplomatlarile. tema.ta bulu-
nacaktır.. " 

Yuıoılavyanın Noyıad ka
aabaaının Temerit kCSyllnde 
llya adb bir k&ylil tarlaıını 
salbktan sonra batka birine 
de lriralımııtar. Kiracı tarlaya 
gidince ubibi tara&ndaa 
meanedllllft; .... ı. mabke-

ikiden gece ıaat ikiye pla· 
fıyor. Fakat bunan aa r.a 
vakıf olu yoktur. . ,,., . .....,. . .. 
-;;ey~A akıetmit llya 30 "8 
bab.etmiı ve 300 clJur 4a 
,.. cnuiaa çarpmfbr. 


