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A.PONYA· NOTA VERDi 
kyo hükumeti Moskov~Y,,___a_g_o_" n-d-e·-.r-dı-.ğ-i----şı-.d-d~e-tl-i b-ir 

:. tada Sovyet - mançu hudutlarının tesbitini istiyor 
rk Mogolistan~ AFRİKA n~R~}NIN ouRuMu 

rının icyüzü ltalyan uçakları Magalo-' 
~ ve R~~;~~ın Mongo- YU bombardıman ettiler 

~ ~lltanlardaki rolleri 
r s •n on d' · k't•t d e •dtr b' . ye ıncı ı a ı yaı-mış ve or usuna 
k İdi ır nullet, bir öğretmenler ve kumandanlar 
i· t~ · Bununla bera· göndermiştir. 

ç· •nıahdır ki Man- Dıı Mogolistanıo Ras ida· 
tı 111

e lli•-ı·m olmaları · d ·ı ld v • K resın e naı o ugu cumurı· 

_ :~~dı111iledir. Türk yet idareyi gören iç Mogo· 
ir h bu uluı pek listanın Çinden hoınutsuzluk 
6rk{d •ahibidir. Mo· göstermesi, onunda dış Mo-
,111 er ribi genkiver golistan gibi serbest olabil-
liıt::~ırlar. mek her bevi Japonyayı kaı· 
dar b~ lo11 yidinci kulandırmıştı. 

elllitti~r ülke olduğu- Japonya bunun da ana · 
t 'le ç: Bu asırda Mogolistana iltihak eder de 

111, iade ceryan btıyiik ve müsta il bir Mo· 
'il ik~ •e değişmeler golistan yaratalır korkusu ile 

d diie •re ayrılmış, bi- bu iki Mogolistanın arasına 
• il d rtne de dış Mo- bir Tampon hükiimeti tesis 

d '"111iır - e R ı. için senelerdenberi uğraı-
'&11d, : 1• ile Japon- maktadır. 
. dllı le Ggoliıtanın Çin Maamafih iç Mogulistani 
r .... Urtarılması için ... ._la d - Sonu 4 üncüde ·-
becte e e Y•pılmııtı. 
it Ye &6re dıı Mo· •• ---+-C> • + 

ou,:•Y• himayesinde Ozüı. dileriz 
... d J k k lld, k.ıu. a aponya Dünkü sayımızda ıs anç· 

)t il 1fb. lık yüzilnden cinayet başlıklı 
a-.. 0101iatanın bu kıs- yazımıza koyduğumuz resim 
1h.ıı1, 

0
:"11111riyetlerinin yanlışlıkla başkasının bir res 

rt •da ••keri teı- mi idi. Özür dileriz. 
tt B B E E E E 

~~Jorjun 
i ~ Yıl dönümü münasebe

e Yapılan jübilesinin 
'''" )İ • bir hatırası •• 
lhk ~· betin· 
ib,tr ~anlhnn ~ R 
)a ile b11 ~~--~~-~~'11i~ 

l>tıl tılıaaı,tı. Bu 
illdiııd ole kıoncu. 
'ttti e bu pulla-
•tt11ı 1611 geç
~~ •lctadır. 
~Sız l<RAt VE 
~Nı CUMUR t,, NIN Sôzo. 
'~lır~ilyıu, Beri- . 
etrafı lld&ltın kral. 
tliii 

11 
• bir ılv· 

eteri llleyedana 
t ' Franaa ~~~-~~g~~~~~~ Q•tlc , ,. 

·-- _,_..__,... _________ oo .. oo 

Yağmur mevsimi gelmiştir. Habeşler bu mev
simden eve) MakaUeyi zabta gayret edecekler 

Son radyolara göre yirmi ı gibidir. İtalyan tayyareleri .. çıkarmışlardı. 
dört saat z:ırfında cepheler- l vakıt Yakıt dolaşıyor ve ba· on glln evvel Grazyani 
de hiç bir hadise cereyan zı yerleri bombardıman edi· kuvvetleri Doludan NegaWye 
etmemiştir. Vaziyet dünkü yorler. General Graıyaninia (Sonu 4 ilncOde) 

HABESISTANIN 
Tüt kiye işgü
deri ne diyor? 

yaı alandığı hakkında fada 
malimat yok iae de henlı 
tedzib edende olmamııtır. 
Habeılerin Makalle önllnde 
ilç gün evvel kazandıklan 

barba dair de tafsilit olma
makl~ beraber yalanslırmada 
yoktur. iki tarafında kuvvet
lenmekte olduğuna göre yeni 
bir barb hidiaesi beklemek 
lizımdır. 

İtalyan uçakları Magaloyu 
bombardıman etimtlerdır. 1 
insan Blmüf, 10 ev yanmıı
tır. Bombaların çoğv vaktile 
ltalyan ajansının oturduğu 
eve ablmııbr. Zira bu evin 
bahçesinde vaktile bu ajan 
cephane gömmüı idi. Tayya
reler bu cephaneyi patlat
mağa çali{mıılar ise de bu 
cephaneyi Habeşler evAelce 

milletinin milli kurtuluı dev· 
rinde yaptığı gibi, bütün 
kanını vermeğe amadedir. 

İstanbul 7 (Özel) - Şeb· Aleyhimizdeki İtalyan propa· 
rimiıde • bulunan Habeı it gandası becerıksizcesine ya-
güderi bay Atomarkos beya· pılmııtır. İtalyanlar haldı 
natta bulunarak ezcümle de- imiıler gibi Habeıleri ittiham 
mittir ki: etmek iıtiyorlar ki, bu da 

Milletimin hürdyetini mn- kurt ile kuzu biklyeıiae 
dafaa etmek için tıbkı Tilrk bt!nzer . .......................... ........................... . 
Yunan ahvali yine karışıyor 

) 

Marsilya 
Suikasdı 
Muhakemesi 

Paris 7 (Radyo) - Kral 
Aleksandra yapılan ıuikud 
muhakemesinde Puıiç sor

-- Sonu 4 ilncüde --

Korkunç bir 
Kıskançbk 
Cinayeti! 
Karadağın Bodpriç kala· 

baımın Soyovic k~de ..._ 
l>uı ölmiif, "kenclisine ayda 
bin dinar varidat kalmı1t 
bağ babçeaide yerinde olu 
Mariya adlı bir kıı ile r•ç. 
gilzel ıuhmqrcb birde dal 
kadın oturuyorlarcla. lapiro 
aclh bir delikanh lama koca• 
bğana namzet, fakat dal ka
dınında ifıkı olmak itibarile 
geceleri azık bırakılan pea• 
cereden dul olan t Neclaam 
odasına girer vakıt ıeçlrir 
gündilderide MarİJUllD J•• 
vuklu11 aıfatile ~ paç imla 
gezer tozardı. 

Bir anpm lapiro pea~ ... 
den gismif, Nadanm kopw
na sokulınuf, bu sarada ~ 
kız da uyanık olcl•I ...... • 
tul kadının oduıaa se,ırtmil 
idi. 

- Arka11 4 laclcle -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
---------------0000---------------

M ak tu fiat meselesi 
1"=11 u defa Belediyemiz, gerek halkımıza• Ye ~ 
1..:.11 tüccar ve esnafımız menfaatine uygun dlfecek 

bir iıe parmağını koymuıtw. Bu yararlı ve berku için ~k 
f aydah İf de bilhassa zaruri ihtiyaçlara aid maddelere mak• 
tu bir fiat koydurmağı daha ciddi surette dBtllnmui •• 
tatbik yoluna geçmek üzere genit kararlar almalHlar. 

Hakikaten bir köte batında, bir dtıkkinda on k..,,... 

te,· •nıana L • ı _:__:~.:..=..:~..;.:....;d~,-d-k 
it •t11a· • uı e o ka- ı noktaıından, Lon ra a i __ 

teilajll lf lcı, bir Paris denk tutulsa bile,! çok 

satılan elma diğer bir meyvacı ma;azuında 15 • 20 kart11 
iıtenmesi kadar milıteri sinirlendiren, tereddllde dlflrm, 
alıı verişten vaz geçiren birıey daha olamaz. Ba Jisd• 
çok kiıiler almağı karar verdiii ıeyler almaktan vu ı~· 
mektedirler. Yemek, iç .:t e, geymek hususunda kulleaılaa 
bnttın maddeler ,·:.1 metalar hakkında beslenilen .. Acaba 
aldanıyormıyım? " Korkusu çok defa bir çok aht verit far. 
sat ve vesilelerinin ortadan kaldırmaktadır. Bmımı içia be
lediyemiz çatallı meseleyi tam manasile halletmeji baprcla· 
ğı gün halkımıza da tüccar ve esnahmıza da bllylk bir lJI· 

l'td._ Y•zdıtıoa ö il daha az bir ıefkat hissi bes· 
~ dgbdlllcte g r lenditi g&rtılilyordu~ Sanki 
, .... _d b sonra· b' b. f 1 u· l . b' ---. • h t · ız ır ıe , ng ız er ııe ır 
lla'"-hai abti F oıun baba defnediyorlar gibiydik! 

' · 671klti;ti Demiı. 

Sulh ve silkfın meleği - (Bay Çaldarise) yelli alyleviai 
alylerken ıert cümleler kullanma, devletlerin arua bulun· 
mağa çalııllırken yurddaılarm arası bozulmuın. 

lik etmişolacaktır. Halkımız da bunu Ltiyor. UnutmımahJD ki: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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-AVNi DOOAN'A SAYGILARıMLA-

Cumuriyeti, 
Gönlü yakan bir aşk yapmak 
SiYASAL ROMAN YAZAN: SIRRI ,SANLI 

•• -31-
Yalnız Şahsiyatla uğraşmaktan zevk alan 
gazeteciler, sokaklarda kadınlara sarkıntılık 

eden külhanbeylerinden başka hirşey 
değillerdir ... 

Gazeteci şimdi ihtiyar za
ta dlSnerek wadiki : 

- Bayan L•lk-,eye gllzel 
bir kompleman yapmak için 

gazetecilere fır)altığınız bir 
sitem okun tloJayı ai.ze 
teşekkür etmek mecburiye
tindeyim. GiRWi m,...Jeketin 
en müne•ver simalarını, en 
iyi düşünen ,tp ve dolğun 
başlarını bir ,-rcıe tophyan 
bu mecliste gasetecilikde bir. 
derdini, gaıete aetu.llanna 
baş vurmadan clefebileceğiz. 
Siz biraz evvel .. Gazeteci· 
lerin, gazetelC'riıi insan çe· 
kiştirmekten baıka bir işte 

becerebileceklerini " ortaya 
attınız. Bu .&aleriai2 her ga • 
zete ve gazeteCi ıçin hede
fine atılmış ve taa hedefine 
isabet etmit ~ ok olmakla 
beraber banda bOynk bir 
hakikatın acı bir zehri bu· 
lunduğunuda inkar edemeyiz. 

Hakikaten &,le gaıeted
ler vardır ki memleketin bir 
çok ihtiyaçları, derCUen du
rurken, daha gazet .. eriai çı
karmağa batlamadan &nce, 
dediğiniz gibi, çeliiftiiecek, 
çatacak inaanlann listesini 
gözlerini önünde bulundu
rurlar. 

Şahsiyatla. onun 
bunun şeref ve haysi
yeti ile uğraşmaktan 
zevk alan ltu gibi nıat
haa mürel<-kebi ile 
sarhoş gazeteciler, ga
zeteciliği halkın der
dine dernian arahıak-

E 8 8 m 
Japonya da 

• •• •• 
seçım mınu 

Atina - Kulın iradesi 

ile hükümdarın amcası prens 
Jorj amiralhğa terfi edildi. 
MilJi fi~onun kumandanı 

sıfatile hemen vazifesi ba-

( Hallua S..I ) 

Boğazlar 
Meselesi 

Türkiye Bunu Tabii. ' 
Bir Hak Saymaktadır 

Belgrad (Özel) - Paristen 
telefon: Boğazlar meselesi
nin koşulmadığı hakkıda ya
yılan haberler yanlıştır. Zira 
diplomatlar arasında bu me
sele koşulmuı İle de Tiirk 
Dış Bakanı bu s6zü daima: 

" Boğazlar askerleştirmek 
prensipi ile kabili kiyas de
ğıldir ,, cevabiyle kapanmış
tır. 

Çünkü Türkiye lüzum gör· 
düğü zaman Boğazları kapa
mak ve tahkim etmek lıwıu
sunda kendisinde bir hak 
görmektedir, bu hakkı isti
mal edeceği zamanı d a bilir. 

Ras Desta 
Askerlikten 
Çekiliyor 

Belgrad (Özel) - Adis·A
babadan telgraf: Habeş res
mi çevenlerinden öğrenildi

ğine göre kumandan Ras 
Desta askerlik durumunu 
değiştirmiştir. Ras Desta 
askerlikten çekilmekle bera
ber siyasal hayattan da çe
kilecektir. Habeşistanın içe
rilerinde bir Manastıra çe
kilerek rahib olacaktır. 

Seyyahların 
eötüreceğif 

para 
Dış hakanlık seyyahlardan 

alınacak vize harcı ile, sey
yahların göstereceği para 
mikdarını Finans bakanlığın
dan sorul•-:ıuştur. Finans ba
kanlığı bu hususta tetkikler 
yapmakta<lır. 

Uzak şarkta 
neler oluyor? 

Paris (Radyo) - Uzak 
şarktan gelen haberler Çin 
Kızıl kıtaİannın büyük hare
ketlerinden ~ absediyorlar. 
Bu hareketler cenubdan ol
duğu gibi şimalde de pek 
canlı bulunuyor. Kızıl çete
lerle yirmi dokuzuncu ordu 
arasında kanlı çarpışmalc. r 
oldu. Köyler de Kızıllara il
tihak ettiler. Kızıl .;eteler 
Ki ve Tonk kasabasına girdi· 
ler. Şehrin önünde munta
zam tebudarla kan lı muha· 

Bu Harb 
İki Gü.ndür 
Devam Ediyor 

Adis - Ababa - Royter 
ajansındanl: 

Habeşler, cenupta İtalyan· 
ların taarruzu ile bnşhyan 
kanlı bir muharebe iki gün
dür dveam ediyor. Negalli 
mıntakasında General Graz
yanin nezareti altında cere
yan eden bu muharebede 
Habeşler ani bir mukabil 
taarruz yapmışlardır. 

Muharebe pek kanlı ola
rak devam ediyor. iki tara
fın dahi burada büyük zayi-
atı oluyor. ltalyanlar burada 
geçen Pazar günü Makalle 
civarinda uğradıkları büyük 
hezimetin intikamını almağa 
çalışıyorlar. 

Roman yada 
Yeni bir Antisimit 

Partisi 
Sofya - Havas ajansın

dan: 
•Mavi gömleklilerin teşkil 

ettikleri ulusal Sırbistan par
tisinin Yahudilik aleyhindeki 
teşebbüslerini tetkik etmek 
üzere kabine hususi bir top
lantı yapmıştır. Bazı rivayet
lere göre Transilvanyanda 
büyük hadiseler cereyan et
mektedir. 

Ha beşte 
lngiliz zabiti 
Yoktur 
Pariı (Radyo) - Havasın 

lpndra aaytarı telgraflıyor: 
Bir İtalyan radyosu Ras Des
ta ordusunda lngiliz zabitle
ri de bulunduğunu bildiriyor· 
du. İngiliz reamiğ çevenleri 
Habeşistanda hususi surette 
bulunan bir yahud iki İngi
liz zabitinden baıka blitün 
Habeşte İngiliz zabiti olma
dığını beyan ederler. 

Damad 
Şaflcatı mı? 

Belgrad (Ôzel) - ~Bu:gar 
kralı Sarisin Fransız diplo· 
matf armı hususi ve devamlı 
kabul edmesi Fransız gazete
leri tarafidan dür~ü dürlü 
tefsirlere uğramıhr. Bu arada 
Bugaristan ittifaka girmesi 
konuşulduğu gibi İtalya kra
lının :damadının bir barış 
yoklamasını da görüşdüğünü 

Suriyede 
A~yiş 
Temin edildi 

Paris - Havas ajansm· 
dan: 

Beruttan bildirildiğine gö· 
re sükunet her tarafta tesis 
etmiştir. Sumus, Hamas, Ha
Jeb ve Şamda asayıı yerin-
dedir. Ayni zamanda Kudis
ten bildirildiğine göre Arab 
şefleri bu şehirde büyük bir 
konferans yaptılar. Bu kon· 
feransta Suriyenin durumunu 
tetkik ettiler. 

Arab şefleri Flistinde ge· 
nel grev ilanını ve Fransız 

emtiasına boykot tertibini 
karalaştırmışlardır. Buda Su-
riye milliyetcilerile müttefik 
olduklarına bir alamet ola
caktır. 

Balkanların 
Tayyare 
Postaları 

Belgrad (Özel) - Balkan 
hükumetlerinin ekonomik 
konferansında verilen karara 
göre hava postalarının esas-
ları şu suretle tertip edil
miştir: 

1 - Yunan ve Yugoslav
ya kumpanyalar!nın iştirakile 
Atina-Selinik-Belgrad-Buda
peşte: 

2 - Türk - Yunan kum
panyaları tarafından: Selanik· 

İstanbul - Ankara-Adana yo· 
lile Filistine; 

3 - Gene ayni şirketler 

tarafından: Bükreş - Sofya • 
yahut Niş - Selanik. 

• 
ikinci Zaro ağa 

Geçen akşamki Kırmızı 
ay balosunda davet ilerin na· 

8 Şubat 

. 
Yunanistan 

Bir asırda 121 kabine 
134i> nazır görmüş 
Bir Yunan gazetesi iatİ" 

hablar münasibetile YunaaİI" 
tanın Osmanlı imparatorlald 
idares~nden çıkarak iıtikll" 
lini ilin ettiği yüz iki seat" 
denberi 121 kabine geçirdi"' 
ğini, 1395 nazır ve naıı• 
mua9İni gördüğün yazıyor· 
1835 senesinde yani kral 
Otun devrinden itibaren bat 
lıyan bu kabine ve nazırlar 
kanoıomosı sayısına bugünkO 
kabine venazırlar lda dabildlt 
ler. 

tSOOHabeş 

açlıktan 
ölmüş imiş 

Asmara -İtalyan radyoıd 
General Grasyaninin otağıP'" 
dan bildirildiğine göre ltal
yanlar İngiliz Somalisioİll 
hududunda 1500 Habeş ce

sedi bulunmuştur. Bu Habet• 
ler açlıktan ölmüşlerdir. Zir• 
büyük yağmurlardan dolayı 

bu kıta ana kıtadan ayni•"' 
rak bu vadide negare olmut'" 
lardır. 

Tavla 
Müsabakası 

Alsancakta Gökçen kra• 
etbanesinde başlayan Tavla 
müsabakası hararetle devalll 
etmektedir. İkiçeşmelik oyull 
cuları iyi puanlar almakta· 
dır. 

Bu Pazar g.diplerin çarpıt'" 
ması neticesi her halde me"' 
rakh olacaktır. 

lstanbuldan gelen oyuncu• 
lar; Küşad olmadığı için bit 
az isteksizdirler. Bakablll 
İzmirimizin tavla şampiyood 
kim olacak. 

zarıdikkahnı çeken bir hadi-
1 
[E%:eit-:.~'iiE223l!:faı::::BB!lll 

se hayretleri mcip olmuştur. 1 Ekmekcibacı 
Dansa kalkan çiftler arasın- 1 Y 

da ölen Zero ağadari daha ~ lokantası 
çok zaman görmüş ve I 71 

Birinci Beyler sokağında 
yatında dinç bir ihtiyar genç-

Bay Mebmed Altınbileğin 
!erden daha çevik dansettiği 

ı idaresindeki lokanta mide• 
hayretle görülmüş ve yapı- ' bh [+' sine ehemmiyet sı at ve 
lan soruşturmalarda sıhhati- [t, lıayatma kıymet vermesini 
nın bu derece kuvveli ve i' bilenlerin hergün koıtuk· 
çevik olmasını Asmalı mescit lan bir yer olmuıtur. 
Kırmızı ay bakımevı karşı- Evler için de tabeldot 

ribisar şarabına borçlu oldu· ı;t d 

Londra {Rady.o) - Tok
yadan biljJ~i~ göı'e 
saylav seçimi Şubatın yi mi 
sinde yapılmaııne imparator 
~daresi imza etmişti . japon- { 
yada iki siyasal paiti Yardır. 
verdır. intihap olunacak tay· ' 
lavların sayısı 366 dır. 

sındaki tütüncü bey Ömer r:~ veren bu lokantayı okur· 
Ç~tinalpın sattığı ünlü Scfe- ,., larımıza hararetle tavaiye 

tJ e er z. 
şına çağmldı. zannediyorlar. ğunu itiraf etmiştir. ~s:ii&:iii!i:.ıE·~+E:aı•aiBE~-lllt 

IQ .... •ı•z-•M•f•riw.9'111•: ~ı••ıiliı•llilimllili ... ; ----•-••lll!l•D•e•d•i.------·•~an .. m--.rı-sa;lla_s....,.aaNıaıeY'iW•aolr.11:~~·orlil"s!Ji:ll!~:rı:ı•~•~~nrıı:eaT~'::.ıı'--··ç;~-;:·:;::7ı;:;~;:;::;;;-70cuğu oldu• 

ft.L Son merakını da tatmin Demişti. bir tarafa bıraksık kızlarına ğunu hissetmiş gibi ... 
BİR J<IZ için: ihtiyar kadın: ne yüzle bakabilirdi. Haki· Hulya, derhal atıldı: . 

- Mesleki ne idil? - Ablanın gitmesine şu- katı söylemese, yicdan aza· v. - ~iraz hasta ağabey~: 
SEVDİM 1 Dedi. rada kaç gün kaldı .. Sinirim bile inim inim inleyecekti. gım. Bıraz evvel odasına gı 

Tü d 1 t tt d A l'k b 1 B - 1 b' · tt' k' tim. Yatmıştı! 
Aşk, lzbrab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH 

Bu (Ali Os'man) ismi, ib· 
tiyar kadında bir soğuk su 
tesiri yaptı. Ôrperdi. Kulak
ları uğuldamağa başladı. Ken-' 
dini zabtedemedi ; 

- Ali Osman mı ? 
Dedi. 
- Evet.. Tanıyormusunuz .. 

Bizim merhum böyle bir isim· 
den bahsederdi .• 

- Olabilir belki de ... 
Bay Ali Osman ismi geç

tiği zaman Bayın Zebranın 
yüzüne dikkat edilmiı olıa 
idi, bu ihtiyar kadının bir 
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ölü kadar sarardığı, kolayca 
anlatılırdı. 

Bu ne müthit tesadüftü 
böyle ... 

ihtiyar kadının genç kız
lığında iılediği bir günahın 
mahaulli olan, Ahmed, bugün 
kendisine damat olmak üze
re idi. Buna ne din ne vic· 
dan hiç bir şey müsaade 
edemezdi. 

Çıldıracak gibi idi. 
-; Belki... bir iıim ben· 

zerliji vardır.. D&nyada bir 
Ali Osman yok ya! 

- ccar ı .. u u a.. .. nne ı u .. u oy e ır vazı ye ı ı.. L 1.. T. tf 
itte ta kendisi idi. Kendi- Deyib ge.ç kızı da başın- Aşağıya tükürse sakala yu- eyı:rı av~ e ı: kusurun• 

ıini baştan çıkaran bay Ali dan savmuştu. karıya tükürse bıyığı vardı... b -k I ıy!ar arın 
O Ş d k k ki 

a ı maı .. 
.smandı. u an a arşııın- Bu okadar müthiş, okadar Künahgar kadın hıçv ırı a- Genç adam sokağı dönün• 

da duran da oğlu Ahmeddi. a~ı. ve korkunç bir te~adüf rını yastık~a boğa boga, do- ceye kadar genç kızlar e! 
Bayan Zebra olduğu yere kı ınsan kalb sektesınden ya doya agladı... salladılar. Ahmed de ay&11 

yıkılıverecekti. Berket ver- ölebilir, aklını oynatabilirdi.. Delikanlı ve iki genç kız hareketleri yaptı ... 
aio Leyla odaya girdi. lbti- Gayri meşrug çocuğh Ah- gevrek kahkahalarla misafir İki kardeş doğru annele" 
yar kadın mümkün olduğu k Ah 
kadar sakin görünmeğe ça- met, meşrug kızı Leyli ile odasmdan çı tılar... şam rinin yanına koştular ... 

evlenec'!k... Eski günahını, epeyce geç olmuştu. :Le1 la Bayan Zebra ıslak yaabi1 
lışarak odadan çıktı. Doğru )1 

meydana çıkarmamak için ile Hulya, Ahmedi uğurlayor- gömülmüştU. Kıpkırmızı kall 
yatak odasına gitti. Yatağa t 

bayan Zehra da buna katla- lardı ... Ahmed büylik bir ku- gözlerle kızlarına bakıya ' girdi. Ayakta duracak hali ~ . 
nacak: sur yapmış gibi : onların birşey bissetmelerıo• 

yoktu. 1 Bayan Zebra uzandığı ya· - Peki! - Annemin elini öpme- d~n korkarak bu ani fırtı• 
tağında saatlerce ağladı. Ah· Diyecekti. Buna imkan dim ! Dedi... hakkında izahat vermei' 
medle Leyli işin farkında varmıydı? Abmea istikbaldeki kayın çalışıyordu. 
değildi bile. Yalnız Hulya lktiyar kadın bu vaziyeti validesine bugün ilk defa : Hınçkırıklı kelimeleri be>" 
annesinin bu garib halini düşündiikçe çılğına dönüyor- Anne ! ğazını tıkıyordu : ) 
görmiit : dü. Hakikatı a&yleyemezdi. , Diyerdu.. Bayan Zebranın ( Arkası vat 
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ALTIN 

cz~cıbaşının 
Buyük şaheseri 
ICOKU 

· VE 
0kuculuğun 
lıarikası 
ALTIN 

.\l\fLASlnı 
YALNIZ 

? Yapar 
enzeı· isinıli 

. dakJitierini 
1 

detle .reddediniz 

Ciftci bai ve ~~~~~:~~~~T~el~~~~~*-:atfl 
bahce sahiP· ' Elhamra 2573 
)erine n1 üjde 

Dost Sovyet Rusya tara
fıdan yurdumaza ötedenberi 'I 
ithal edilen ve her bakımdan 
Avrupa Ziraat alat edavatine 

1 

' faik olan çiftçiliğe aid her j 
türlü ziraat alatları ile ağaç, 1 ~ 

İdaresinde MiJJi Kütüphane siaemaısı 

Bugün 
Gala müsameresi olarak senenin en büyük filmi 

Silah başına fidan bahçe, bağlara ve bilhassa 
Patates zeriyatına tabii güb
reden daha çok kuvvetli ve ; 
elverişli gelen <~üıfatd'amon- ~ Klod F arerın ölmez eseri 
yak) kimyevi gübrasinin sah- t( ŞAHESERLER ŞAHESERiNi 
şını ticarethanemizin deruhte ~ 1 
etmiş olduğunu sayın halkı- +c Sayın zmir halkına takdim ile şeref duyar 
mıza ilan ederiz ~ A p t J Jd En son dtınya 

Müracaat yeri: Gazi bul- +c yrıca: aramUD UrDa &: havadi5leri 

varında 18 numaralı mağa· ~ """'"'"""""""'-"''-'"'"'"''""'-"'-""'''" ~~~~·~--·~~~~ 
zade Hikmet Besim ve Mus- +( SEANS SAA TLARI 
tafa Yumelaki evlatları tica· i( Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15 . 
ratbanesi +( Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 

l~u o .. ü bre nasıl t( Pazar: 13 te başlar. 

1 11 ° I J d ? +( Akşamları sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tramvay vardır. 

.ıı nı. Depo: ~ 
nı anı rı1a ı ır. +c 

Arpa, buğday, çavdar, yu- ~~f()+:Jl:~~~)Çfi~m~~'~lOJ~~~~R~~R~~~ 
laf, Mısır için bir dönüm f 1 • • • 
tarlaya tohumdan evvel ve- Tay:)'are piyango bilet erınızı 

;~~erit .Şifa ecza~e~~---~ 
~- lcenler bilir 

lia ) 
cru~at~n manasını anlamış ince düşilnceli kibar bir bayan ı 

• N • ~sıne istinaden diyor ki: 
in~~ cnizi, ha vatınızın zevkini. sıhha tınızın 

~. ~urette k~runınasını ten1in edecek ancak 

llksel, Kabadayı ve Billur 
Bil kıl arıdır. 
ıaYran1da, bayran1 ertesi ve her zan1ı.111 
nız h 1 . t 4 u rakıları kullanınız. Heni şükran a 
ltlarsınız. 

iltilık 
iti ev 

• ~Ot 
• 

110"ad b"' ··k b h ı · ı t . c> uyu a \'e ı 
\> 1 • 

kı,;k Çınd~ akar sul rı ve 
• fllak .. tesısatı mükemmel 

Ctk Uzere yok fiatile sa-
tır t t• B da · s ıyenler orno-

u il Atatür'k caddesinde 
uma 

tıtr,1 raya yahut Bornova 
rııa 1 vasıtasile 36 telefon 

tası 
. na nıüracaat eder-

Yoğıırt 
Heın gıda ve hcnı 

şifadır 
Bu şifalı gıdadan istifade 

edebilmek için hilesiz ve 
yağı alınmamış sütten y ğurt 
yapan İkiçeşmelikte Tan si-

neması C A N 
karşısında 

kütüphanesidir. Doktorların 

tavsiye ettiği yoğurt budur. 
Gazete mecua ve ayni za-

manda kiloluk kağıt dahi 
bulunur: 

J\saı SİNEMADA Telefon 
2394 

ya tohumla beraber 10-15 T 
kilo serpilmelidir. Bir dönüm E bü~.lTük İkramiyelerİD isabet 
patates tarlasina sene ipti- R 1 

dasında tohum atılmadan z merkezi olan Kemeralb 
atılmadan evvel 15·25 kilo 
serpilmelidir. Zeytin, porta- ruı '' B . . k . 
kal, mandarina, elma, armut 111 rzım ışe ,, 
saire meyva veren ağaçlar, E Z 
ağacın büyüklüğüne göre 
göğdesinin etrafına birinci H E 
Kanundan Marta kadar bir 
defa olmak üzere bir, bir M K 
buçuk kilo serpildikten 
sonra toprak karıstırılır. E J 
Haşhaş tarlasına sene ipti· 
dasında tohum atılmadan T 
evvel 15-25 kilo serpilir. 

KemeraJtı 
Hükômet 

Karıısında 

Perakende satış için Ha
lim aga çarfısında kuru ye
mişçi Umer Lütfi mahdumu 
Bay Sabriye müraat oluna- ı 

bilir. ----------• 

Soğuk 
HASTAl~IK 

nedir bilmi
yen kadın! 
Bay - bu soğuk 

ha va da bu kıvafet-., 
le üsümüvor nuı-
sun?"' .. 

I-Ierkes bu ha va
larla hastalıktan 
kırılıYOL ., 

Baya n - Herkes 
de beninı gibi Scfe-
rihisarın ( ÜNLÜ ) 
şarabını içşin, bak 
o zaman soğuk has 
talık nedir bilen, 
duyan, gören olur 
n1u? 

No. 54 ten arayınız 
Bu defa da 20,000 lira 5642 numaranın hamili talihli 

yurddaş)arımızdan Kemeraltında tütüncü Bay Salih kazan• 
mış ve bu bileti ((BiZiM KIŞEDEN» almııtır. 

Bu uğurlu kite bir çok Y'rddafı.rımw zengin etmif 
bundan evvelki keıidelerdeki 35,000 lira maranj'oz HJ , . 
Aziz ve 10,000 lirayı da hamamcı bay Etem'e bu kiıeden 
verilmiştir. BlZlM KIŞE 

~ ZENİTH 
~ Dünyanın en 
l iyi saatları 
] IZMIR ACENTA 
j MOREN O D. GABA V 
1 ODUN PAZARI 

Her nevi saat tamirab 
kabul edilir. 

•il t •Wfi~•.....,.,.,,..",. ...... 

MEHMET TEVFiK 

Yeni Hamam 
Yeni Miifteri 
Kemeraltı caddesinde Vey

sel hamamını kıraladım. Ve 
l yeniden açtım. Nezafet ve 

intizamını temin ettim. Mllf· 
terilerimi memnun etmek için 
her fedaklrlığı g6ıe aldır
dım. Bu güne kadar glrdl
ğüm teveccilhin h•••mımı 
ziyaretle devamını dilerim. 

Fabrikacı, lokantacı, soba ve 
şumine kullananlarile kiremit, 
tuğla ocak sahiblerine müjde 

Karadeniz kömür havzasının Kara elmas namile manaf 
Çamlı ocağının Kardif kömürü cins ve evsafında Ye bey-
nelmilel tanınmış bulunan maden kömilrlinD lzmir ballunua 
da istifadesi için getirdik. Kömürlerimizin kimye•I e ... fa: 
kül yüzde on, kalorisi yedibin betyüzdür. Bu kömllrlerimiai 
ahp ta bittecrübe kullananlar bugün daimi mtlfterimii 
sırasma girmişlerdir. Gerek toptan ve gerek perakeade 
suretile satışa devam etmekte olduğumuzu muhterem bal
kımıza ilan ederiz. 

Müracaat mahalli Gazi hulvan 18 numuada Hikmet 
Besim ve Mustafa Y o meliki evlatları. Telefon ·2424 
~~E~~~~~tDIB• 

~ TA yy ARE: T~~PN 
SATIŞ YERt: § - BU GUN 

- İkiçeşmelik caddesinde Asmalımescid mevkiinde Kızı· ~Musiki dahisi Franz Sc:hubert'in almez muikisile ılalea 
lay muayene evi karşısında (172) numarada bay ( uMER 

ÇETINALP) in tütüncü dükkanıdır. ~Schubertı•n aşkı 
İkı· ·· t t··ı b. ı ~~~:A:~*~1*~~~~:j:~ • 

nıııs esna • nı ırl en .. D O K T O R a 
1 ~ : "Bitmemiş Senfoni,. filiminden daha ylilaıek, hllytlk bir 

tı. .. J\ltın Hırsızları [• = A. Kemal T onay M : aşk •e eşsiz nagmelerle dolu senenin pbueri 

·~Ya •ti . . ~2 t( Bakteriyolog ve bulaşık, salğın A Y R~I G· A : 
. et şampıyona RIŞAR TALMAÇ tarafından ~ jj hastalıklar mütehassı~ı ti F O K S (Dünya havadisleri) 

0Ynanılmış büyük Avantür film '" ( Türkçe sözlü )] 

l .. l.iib M J•k • da 30 sayıla ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den • M İ k İ Mavz ( Kac;u:atlr) 
Dan e ı esı 

1 
akşam saat 6:ya kadar hastalannı kabul eder. .. E 

J.\Nl\!Q · Müracaat eden hastalara yapılması lizımgelen sair im -( SEANS SAATLARI )-
RAT tarafından oynanılmıı mevsimin en ~ tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. 

muhteşem harb filmi 1 lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- Cumartesi 13 - 15 - T ALEBEVE ıeanalan 
Aynca: Ufa Jurnal ve Miki ~ sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 Pazar 13 te ilave seanslar vardır. 

q~""~JtıM~~~ &IBBEEEBE 



Sabite 4 

ne boluyu 

'olamıyorlar 
Kilizman onünde batan 
ebolu vapurunu çıkarmak 
n Bodrumdan gelen müte
~sızlar ve dalgıçlar İnebolu 
porunu •• altında bulama
ışlardır. Demek oluyor ki 
ktile nerde battığını tayin 
lemiyorlar. 

Kükürt işi 
Alünakaşaya düştü 
Bağcılara her sene zıraat 
ınkası tarafından verilen 
lkürtün üzüm kurumu ta
ndan verileceği haberi zı
ıat bankasınca yanlış te
kki ediJmif, bu haber dilıı
li gazetelerle düzeltilmiye 
alışılmış ise de doğru gö
ilmemiştir. 

Üzüm kurumu madem 
liüm kurumudur, mademki 
ağcının üzümüne müstehlik 
ulacaktır, kükürt, potas, 
öztaşı gibi şeylerin karını 

a alması lazımdır. Bağcı 
endisi için bir bina görme
dir fikrindeyiz. Maamafih 
ı&merbankın kükürt maden-
!ri olduğuna ~öre mühür 
.imde ise Süleyman da o 
~duğu unutulmamalıdır. 

( Hallwa Sut ı 

C. H. Paı~tisinin Ulusal Kolaylıkları 
~'T~ a;;z:J);W3!!P,1Sli}pwt E*MijQ 

.935Mayısında parti kurııl 

.tayı aldığı mühim kararlar 
--------------••••••OO ... + .. ---------- --

Millet ve devlet yurd . ihtiyaçlarını berab~r an

lıya beraber çalışan bir kitledir 
Ankara 7 (A.A) -Cumu- 1 tında parti ogutuna yaydım ihtiyaçlarını beraber anlıyan 

riyt: t halk parti başkanlığın- ve bıldirdim. Onlar şunlardı: biri ötekinin işinde beraber 
dan: A - Tuzun ucuzlamas, çalışan bir kitledir. Devlet 

1935 Mayısında Ankarada B - Şeker fiatının indi- bütün çalışmalarında ulusun 
toplanan parti büyük kurul- rilmesi, genJiği ve yüceliği yapılması 
tayı aldığı mühim kararlar C - - Çifçı borçlarının tak- kabi l olan her işi ulusal H-
arasında ulusal bünyenin sitlendirilmcsı. ham altında gören bir var-
kuvvetlendirilmesi için esas- Kamutayın bu yılki top- lıktır. Bu yazının partiye ve 
lar konmuştur. Devlet buy- }anması başında da şu işler halka yayılmasını ve önü-
ruklarının en önemlilerini başarıldı: müzde toplanacak uçak ka-
mümkün olduğu kadar ça- A - Araz"nin yeniden ya- mun ve ilçe kongrelerinde 
buk başarmak için çalıştı. zılması, B - bina verğisinin okunmasını dilerim. Yukarı-

Hükumet ve Kamutayın azaltılması, C - tarım kredi da ismi geçen kanunların 
bu yoldaki birlik çalışmala- kooperatifi ile alacalarının birer hulasalarını da ilişik 

rının ilk eserlerini 20-6-935 taksitlendirilmesi, olarak gönderiyorum. Bütün 
torih ve 10-527 numara al- Türkiyede millet ve devlet ' parti arkadaşları selamlarım. 

~ ~ ~ ~ ~.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

lki Alman uçağı !Estonya · 
-.....--------------------00 

llühinı bir tran Munih şehri üzerinde çarpıştı Sovyetleri pro-

sit limanımız 3 ölü 2 yaralı var test.o etti 

d h Munih 7 (Radyo) - Şehrimiz üzerinde tecrübe yapan iki Moskova 7 (Radyo) - Es-
a a Alman uçağı çarpııtılar. Biri kalabalıklı bir sokağa düştü. tonya elçisi çü Sovyet süel 

Trabzon limanı Romanya Tayyareciler paraşütle atlıyarak kurtuldular. Tayyarenin uçağının Estonya hudutları 
arikile merkezi Avrupaya düştüğil sokakta beş kişi ezildi. İkisi anide biri de hasta- üzerinden geçmesini protesto 
ransit yolunun anahtan ola- nede öldü ikisi de yaralıdır. etmiştir. 
:aktır. Merkezi Avrupayı "'+" -;ıı ~ ~ 8 ,.. ıı;!" ~ j R 
~arka bağlıyacak bu liman- ....... ...... .... ~ ~ ... .. aponya us-
hr. Hükômet bu limanın Marsilya : Korkunç yaya meydan 
Dfasıoa ehemmiyet veriyor. s .k t I e· . t 
Menemelıde uı as 1 _ırBa~ta1r8afıal Yı.nceı'de - ~okuyor 

- Baş tarafı 1 incide ,. 

B• • t gulara cevap vermemiş an- Sabahleyin gelen müddei- Lond~a 7 (Radyo) 1- Ja-
ır CIDS ye cak hususi ifadesinin dinlen- umimi genç k dının bogazı ponya iki Mogolistanın ibir-

Menemenin Seyrek köul\n- s• 'nlarak, genç kızın da bi- birine karışarak Ruslaşmak-,.. mesini istemiş ve bu müsa-
tle Kumkapı mvvkiinde bı'r d k c .ık)anarakl öldürüldüg· ünü tan korktuğunu, Rusya Mo-a eyi almış ve demiştir i: .,. 
cinayet olmuıtur. İzmirli Sü- göümüctür. Tahkikat netice- ğolistandaki süel durumdan "Biz Pavloviçle bu cemi- ,. 
1-yman og·ıu Mehmed Emin k k sinde genç kız dul kadını koşkulandığı için bir saat n: yeti urdl! , diğer iki arka-
Giritli Fafu)aki İbrahim ile daşı da aldık. Cemiyetin sevdiği ile cürmü meşhud evvel bir emri vaki lıapmak 
Pala Mustafa ve kardaşı sırrını muhafaza için yemin halinde görünce kıskançlık istiyor.~ 
Muharrem taraflarından O .. ı. sayıkasile dul kadının boga. Beşbin Mançu askeri ile ettik. Bunu söylemek elimde 
dürülmüctür. r:aayetı"n se· d ld b b zına sarılarak nefesini tıka- Çin Mogol askerleri Kon-

-s """' eği ir ana ir şey sor-
hebi henüz anlacılamamıştır. mış ve öldürmüş, ve odanın ~on eyaletini işgale hazırla-

~ mayın." 1 M f h J Adliyece tahkikata başlan- k içinde şaşkın halde dolaşan nıyor ar. aama i aponya ' Diğer i i suçlu da ayni 
mı•tır. Bu cı'nayetten u-ç f d k lspiroya dönerek yemek ma- siyasal sahnede davayı ka-

-s i a eyi te rarlamışlardır. · 
.uçlu tutulmuctur. sasının üstündeki ekmek bı- zanmak için Rusyayı daimi 

-s Reis de muhakemenin hitam 
çağile hücum etmiş ise de huduci münazaaları vesile-KÖpekler ve bulduğunu bildirmiştir. Ka- lspiro kızın koUarını tutmuş sile protesto etmiştir. Ve 1 

rar Salı günü tefhim edile-

K d•ı bıçağı almış ve Marinin böğ- Rusyadan Rus Mogolistanın-
e 1 er cektir. k k 1 rüne so ara pençereden daki kuvvetli ordunun çekiJ-

Evvelki nüshamızda Bele- _........,,. fırlayıp gitmış olduğu anla- mesini istemiştir. Fakat Rusya 
diyenin bir ay içinde imha UI uslar şılmıştır. Mançuların fıkrini bilmek iti 
ettiği köpek ve kedilerin Sarayı M ---'f G:=< ' - barile banu yapmıyacağı ta-
ıayısını yazdık. Bu münase- Dizin biidir. 
betle aldığımız haberlere Cenevre 7 (Radyo) - U- M f J • 
göre Mersinli ile Bayrakla luslar cemiyetinin yaptırdığı ar ; et erı 
arasında bilbasıa mezbaha saray ikmal olunmuştur. Bu 
karşısındaki tarlaların ve ay içinde yeni saraya geçe-

---oo---
• 

Yeni ln~iliz · 

Har1'ın son 
Durumu 
- Baştarafı 1 incide -

giderken yolda Ras Desta l 
kuvvetlerinden dağlarda, ma
ğaralar içinde saklanan kuv
vetlere tesadüf etmim bun· 
lar da İtalyan nakliyat oto
mobillrini 1 geceleri yağma 
etmeğe başlamışlardir. Ve 
etraftaki İtalyan kuvvetlerine 
geceleri baskınlar yapmakta 
devam etmektedir. 

Bir HabeşJgeneralı Royter 
ajansına beyanatta bu unur
ken demirtir ki: 

Dogu Afrikasma çıkarılan 
her İtalyan için biz de iki 
Habeş kahramanı göndere
ceğiz. Bu takviye kuvvetleri 
Vallamoz kaqilesile o mınta
kaya yakın kabileler muha- l 
ripleridir. Adis-Ababaya akın ! 
akın yeni asker geliyor. bun 
)ar bir resmi geçiten sonra j 
cepheye gidiyorlar. 
Habeş toprakları tüken- ı 

b. . k w b 1 mez ır ınsan ayoagına en· 
ziyor. Zaten nüfusunun mık- { 
tarı malum olmıyan l u geziş 

1 
ülkeden nek:ıdar kuvvet çı
karılacağını Habeşlerde tah-

1 
min edememektedirdir. 
Yağmur mevsiıni gelmiştir. 

Habeşler bu mevsimden ev· 
vel Makalleyi zabta gayret 
edeceklerdir. Zira bir kere 
Makalle ele girdikten sonra 
Aduayı almak pek kolay ola
caktır. 

8 Şubat 

Türk 

Moe-olistan 

-Baştarafı 1 inci sayfada
da ümid içinde yaşatmak 
için her zaman oraya yeni 
yeni istikliUer vaid ve bu 
ulusun Nankin hükumeti ile 
olan siyasal ve süel ilğilerini 
çüzdüğünü ilin etmekte ol· 
masına rağmen bu vaidler 
henüz kuvvede kalmaktadır. 

Bunun içindir ki iç Mogo-
listanın Çinden ayrılarak 

müstakil bir idare tef kil 
ettiği hakkındaki bugllnkll 
haberlere de inanmak caiz. 
değildir. Çünkü Japonya iç 
Mogolistanı henüz dıJ Mogo· 
listandan ayıracak olan bir 
üçüncü hükumeti tesis ede
memiştir. Binaenaleyh iki 
Mogolistanın birleşmesi kor
kusu ile iç Mogolistanı bu 
gün Çioden ayırarak müs
takil kılamıyacaktır. 

ZEKi OSMA ---oo---
Yer 
Deprenmesi 

Bolu 7 (A.A) - Dün sa
bah olduğu gibi bu sabah 
gene saat dördü beş geçe 
kısa aralıkla cenubtan şimale 
doğru üç yer debremesi ol
du. Bunlardan birisi oldukça 
şıddetli olup halkı uykula· 

• ·• •· ~ rından uyandırdı, on saniye 

Ha beşler l sürdü.r Hasar~ yoktur. 

Adua - ~lakalle yolunu K I 
kcsnıek için fedakü- ızı ayın 

rane uğ.raşiyor Tükenmiyen 
Belgrad (Özel) - Adis -

Ababadan telgraf: Makalle- Şef kel tı •• 
den Aduaya giden yolJarın Zile 7 (A.A) - Geçen yıl 
her tarafı sarıldığı halde bu büyük selden evleri tamamen 
yolu kesmek hususundaki 1 yıkılaa felekzede yoksullar 
Habeş teşebbüsleri henüz için Kızılay tarafından yeni
muvaffakiyetlenmemiştir. 
Habeşler bu yolu tamamen den yaphrılan altı binanın 

kesebilirlerse Makalledeki inşaatı bitmiş ve evler fell· 
İtalyan garizonunu açlıktan ketzedelere teslim edilmiıtir. 
öldürebileceklerdir. Çünkü 00 

bu garizona yardım edecek Tunca nehri 
başka bir vasıta kalmamış-
tır. 

Kızılay 
Yağnıurlann yaptığı 

tahribattan açıkta 
kalanların iında
dına koşuyor 

T epeköy CeUid havalisinde 
bazı köyleri şiddetli yağmur 
!ardan doleyı su bastığından 
açıkta kalan halka yardım 
edilmek üzere llbaylığın em
riyle Kızılay İzmir merkezi 
Tepe köye bir memur gön
dermiştir. Oradaki Kızılay 

şubesile teşriki mesai ede· 
rek açıkta aklan balkın iaşe 
ve iskanlarına 'başlamıştır. 

taştı 
Sof ya 7 (Radyo) - Tunca 

nehri taştı. Köylerde 150 evi 
su bastı. Gt!niş ar.azi sular 
altındadır. Sular iki metre 
yüksektedir. ------oo 
Mısırın 
Müdafaası 

Kahire 7 (Radyo) - Hü· 
kumet herbiri beşer bin ne· 
f erlik daha iki alay tetkiline 
ve garb çölününJ mlldafaaıı 
için tedbirler almağa karar 
veriştir. ---oo--
Sovyetlerin 

çayırların içleri gene köpek cektir. Sarayın adı Ariyama 
dolmuş, qralardan geçenlere sarayıdır. Uluslar sosyetesi· 
taarruz ettikleri gibi o ci- nin naklolunacak yalnız 200 

Hanri Dolamor IAv:upaya 
gittiği zaman mağazasını Loi 
Mdaye emanet etmiştir. Mü
hendis banka ile kendi he
sabından para çekmek için 

Kralı ve 

An'analar 

Maarif bütçesi 936 b.. • 
j Kültür dire~törlüğünün ı U tçesı 

bütçesi hazırlanıyor. Yeni Moskova 7 (Radyo) -Sov· 
vardaki mahsulatı da ezip bin cild kitabı vardır. 
bozmaktadırlar. Belediyenin 
bu belilirı da temizlemeıi 
dileniyor. 

Defterdar tef

tişini yaptı 

---ol!l~r-•• --
5VE 10 
K .ıruşluklar 

lstanbul (Radyo) - 5 ve 
10 kuruşluk nikel paraların 

1 
basılmasına devam ediliyor. Küçük Menderes havali

aindeki kasabalarda ki maJi• 
ye itlerini teftiıe çıkan def-

1 
terdar bay Ihsan teftiı İfİDİ , 

başararak dönmüıtir. 

Nikel varalar yedi milyon li
ra lira kadar basılacak; kafi 
miktan hazırlandıktan sonra 
piyasaya çıkanlacaktır. 

yazdığı çekle i Hanrinin ma
ğazasındaki katib ile göderir 
para alırmış. 

Bir gün banka mühendise 
lı:!sabının bittiğini b:Idirmiş. 
Mühendis çekleri tetkik et
rn:ş bunların yüz I:raları iki 
yüz yapmak suretiye para 
aşırdığı anlaşılmış ve muha
kemeye verilmişti. 

Muiz dünkü fmuhakemede 
bu paranın 1200 lirasını Tur
kuvazda yediğini söylemiıtir. 

lngiltere, an'analara çok 
riayet eden bir memlekettir. 

İngilizler an'anaya son de· 
rece bağlı muhafazagar in
sanlardır. 

Halbuki yeni Kral sekizinci 
Edvar önemli bir an'anayı 

bozmuş, imzaladığı kağıdla
ra u Emrediyorum ,, yerine 
u Arzu ediyorum ,, ve " Bu
nu böyle yapınız ,, yerine de 
" Bunu böyle yapmanı rica 
ederim ,, diye yazı%ıyormuş ! 1 

bütçe ile birçok yeni mek- yetler birliğinin 936 bütçesi 
tepler yapıması teklif olu- I 68 milyar 500 milyon olarak 
nuyor. I tespit edilmiştir. 

Dezenfeksiyon K ~·t-:-t •••• 
ı •• t• ız ens ı usu-

ucre ı ·ıd· 
Otobüs ve yolcu kamyon- ne arsa Ver.. 1 

!arından 30, kkptıkaçtılar ile İhtiyaca uygun bir enıtitil 
taksilerden 20, karaço)ardan inşa etmek ilzere kız enıti· 
da onar kuruş dezenfekıi- tüsüne yangın yerlerindeki 
yon ücre'.i alınması beledi- 45 ve 46 numaralı adalarda· 
yece kararlaıtırılmıştır. 1 ki boş arsalar verildi. 


