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lzmirde çıkar, akıamcı siyasal pzeteclir 

Efrada silahlarına uymıyaeak 
kurşun veren 7 Habeş stlbayı 

yakalanmış ve derhal 
kurşuna dizilmiştir. 

- ..Cama- lkinci Teırinl _9_3_5 __________ _ 
Fıab (100) Para 

- Bıyık miUeıta yftce n · 
•tllert· 

' 
lamQtayıa be,lnct dnreılal 

'C.rk•a llN derta .. ygılarımı 
rım. 

la•atar anı.-ıa..ı dara•on 
"k Oaemll bfr aamanında ça · 
......... baıhyor Bldlteler Tcırk 
'Alleatae ili laemll cllıtnra 
~ llatırlatayor. 
liri Ôtİ..ıi Diüıur: t 

......... n baklar1mıu 
-...... edeeek kanette ol· ... 

Satha korayaeak anaalu1al 
.............. & ... wermek .. """ .... .. 

........ ., ....... o ....... 
~ .. , .... k •lmkl• 

. H.W• ltapka t •ılltdm• ertadaa blk· 
t...: .... ea11 ı ... 1ııaa beılıca 
,.,. olmalldır. 81.tm ıalh 

h..a..... •• k•dar belh oldu· 
~ Qaa ba ilkinin gDHallk 
...._ .ı.a ... •adakt dUeAtmlala 

~. ~ldar e .. h balandaıaaa 
~iham g&rmDyoram. Ba 
~ t;ahf8• alaılar IOIJeteıf 

tecilbelerlaclea lltlfade 

~ pn•llplerlnl teUmDI 
...__ ~ •• nlha koramı kad· 
~ trtırmUJ •mimi ar10 

~~· 
~e ıe,lcildl ımı.c: 
~ arbdatlar; 
~ idare teıkllltamısı yurdun 
~. -. ltalgelerfadea blııhyarak 
~'-ek lhtlyıcanı duymak· 
~ Yealcle• iki genel eıpek· 
~ •• yealdea but •tllyet· 
~aralm• ela lbamla 
\ ltedlr. Ba ancla Der· 

~ ...... c1. ·-ı. bir prog· 
' '-tt.tkl de cllflallmlttlr. 
~ttlerlmlsla •namlı prea 
~ .. maıterek lılerlal• bir 
~ laklblal kol•ybyın genle 
~ldenle• ~k faydalar 
iL!--· 

~'°::,..ıuı.ı.ı. lıolU , .... ,.. ........... .... 
de.m,ollarla hlla•· 

mıthr. Şarkı ı lluliyea lkl ınıl 
demlryolanun bıal• bltlrllmeıl 

H baaları birbirine baRhyıcık 
yollar Graıane ılmdlden bıı 

laıamaeıaı llmamla gGrDroras 
lran • Tilrkiye ıranıiı yolu: 
lru · TGrldye tıaaalt yolu· 

naa tetldlltlaamuı Gseale biti· 
rllmelldlr . 

Sulama işleri ve ıraAlı" Mlt1Gf!: 

Liman ve ıulama ltlerlade 
acele yapılıcık oeyler nrdır. 
Sağhk HHt• da yeni lcablara 
göre geniıleıllmek zaruretinde· 
dlr. Saydıgım bDUln ba itleri 
bGkdmetln keıla bir program 
içinde gDtmeılal beklfyeblllrls. 

- Devamı 2 ncı sahifede • 
~~~~----.. •~•~••·~••...,.~M•----~~~-

daa ahnaa .aon ha· 
berJere röre, Ha· 
bet imparatoru
nun yana cephe· 
ye hareket etmesi 
mukarrerdir. im-
parator, 
De11iye 

•v•elA 
cephe· 

siae gidecek ve 
orada cepheyi tef· 
tiı ettikten ıonra 
tayyare ile tekra.ı 
Adiı • Ababa'ya 
d6necektir. lmpa· 
ratoran Lfemıiyellİ 
ıaray hademeleri 
vuıtaıile yola ça· 

karılmııbr. Bu f81D 

Y unanistanda ple- ~:~!:~:t:::: 
demektir. Baau, Habefiı· 

bisit yarın ha~Iıyor :··~;yn~-~=~~~:. IO.:: 
"'ı{ Dessıye'dekı Raı Arayo 

imparatora hediye etmiı ve 
her imparatorda, bu hediyeye Asayişin ihlal edilmemesi için 

taraf ta esaslı tedbirler al1nmıştır 

Yunan kralı Yorgi 
lıtanbul 2 (Özel) - Ati· 

aa'daa haber veriliyor: Yarın 
yapılacak olan plebiıit esna· 
sıada Yunaniıtan'ın hiç bir 
yerinde tek bir hldiae bile 
olmaması için eaaıh tedbir
ler almıflardır. Yunan iç 
iıleri nazın, birinci kolordu 
kamaaduı, polia mlldlrl ve 

jandarma kuınandanı Atina 
ve Pire aaayi9inin muhafazası 
ıçın alikadarlara ıiddetli 
emirler vermiılerdir. Selinik, 
Yanya, Trakya, Girid ve 
bütün adalarda aıayitia 

mu haf azaaından da bu villyet· 
lerin en büyOk memurları 

meaol tutulacaktır. 
Kral naibinin yarın aabab 

halka bir beyanname neıret· 
meıi bekleniyor . 
Cumuriyetçilerden olup ne· 

zaret altında bulanan çiftçi 
partisi lideri ve Papandeo
nun ıOrgOa edilecekleri .a,. 
)eniyor. 

lstanbuJ, 2 (ÔzeJ) - Lon· 
dra'daa haber verildiiine 
göre Yunan kralı, ıimdidea 
Yunaniıtan'ın dıı aiya1aaile 
meııul olmakta ve projele· 
rini hazırlamaktadır. 

lıtınbul 2 (Rad10)- Ya· 

mukabil Raıın buluadaiu 
mıntaka halkını her tllrlll 
vergilerden iıtiıaa eylemiıtir. 
Habeı imparatoru,Deuiye· 

ye riderken Adiı·Ababa'da· 
ki btıtla Avrupa gazeteci
lerini .. de beraber r6tllr•· 
cektir ve onlann cebhede 
gezmelerine milıaade edile· 
cektir. 

Habeı'ler, ltalyan'ların bil· 
tüa teçhiutlanna rajınea 

er·reç majUib olacaklarını 
iddia etmekte ve bu iddia· 
lannda iarar e1lemektedirler. 

Rayter ajaaaının Adirrad 
muhabiri, ltalyan erkim 
lıarbiyelliaia, lıalia ltalyan 
unıurunun zayiata utrama· 
ma11 için çok itinalı hareket 

nan krala Y orrinia bu ayın 
17 ıinde Yunaniatana d6a· 
meıi mahtemelc:Ur:. Baaua 
ıebebi,; keadillini retirecek 
A•erof aırhl11ınıa hen&ı. ta• 
mirden çakm••lf olmuaa· 
daadar. 

General De o ııe er 
ettijiai ve bu mlbauebetle 
cepbeain ilk cepbeaia Uk 
sahnda daima Somali aıker· 
lerini aevkettirdijini haber 
vermektedir. Bu hal, Somali 
aıkerlerini aleyhtarhia doi· 
ru ıOrüklemektedir. 

ı ar iyen 

Ayni muhabirin vercllii 
mal6mata rare, baliı ltal
yan ırkından olan aakerJer 
iklimin teairile haıtahktaa 

1 
her gOn biraz daha kırılmak 
tadırlar. 

Uluslar kurumu 
hemen dağılıyor. 

Türkiye, Hollanda, Norveç ve Yuğos
lavya delegeleri itiraz ettiler •• 

lıtaabul 2 (Ôıel)- Cene•· rlln) ak .. m buradaa laan· 
reden haber veriliyor: ket edecekdir. Uhiıalar ka· 
uı 1 k d& k ramuaun, aihai karan ,,., .. 

M up~ ar Lurumla, ns· a 
5
tam elikten ıonra hemam dalda· 

. ıyer aya ve ır a· ır. 
1 

• 
1 H h 1 t catı ıuy enıyor. 

mue oarın uıuruy a op· D&ak& t lnbda, TllM· 
lanmıı ve ltalya aleyhin.e a: ye, Noneç ~e Yaıoela.,a 
lıaacak zorlama tedbirlerı ·ı· d b-' 1 t.ııı.-ı 

. ı araz a uaa•mat ar ve -etrafında ıon mtlzakerelerı ya ile aralaruacla lderl8f 
yapm~tbr. Fraa1a batbakanı muahedeıi olduiu içQI ba 
M. Pıyer Lava), •• çok ya· muahede bitiace1e bclar 
rıa (bug&n ) ak11ma kadar mGlalet Yerilmeaiai iatemif· 
Cenevrede kalabiletfjini ıay- &erdir. 
lemiı ve muhtelif deleıu· Komite, keyfiyeti tetkik 
yoalarla acele koDaımaıtar. edecek ye bu,aa alq. .. 

laıiJiz dıı itleri bakanı kadar bir karar •ererek ••· 
Slr Sam11.ı Hoar 7ana (b• teriilen bildincektir, 



Salalfe 2 (Ula•I BlrUk) 
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abıta Romanı 5 

IBeyaz Papağanınl 
: 1 ürkçeye. KAMI OR SIRRI~-== 

Atatürk'ün. 
Bo,larafı 1 inci "'1tif ed4J 
J'serlade ônemle darmık 

btecltllm bir ciheti •e bildir· 
metlylm: 
Genlik ııe Bayındırlık: 

Kllylünün &enliği: 
Bir de •rbdatlar! K.aylemCl 

sin genlik deseıtntn ytlbel, 
mtı1l ıedblrlerlne daha genlı 
alçGde 8zenle deHm edeCf'ğlz . 

§İ 2-11-935 Çeviren• AL 
== Tefrika Numarası : 80 = 

Tark alkeel içinde k6ylere 
.. rıncıyı kadar ktıçak, baytlk 
bftttln tehtrlerlmlıfn birer gen· 
ilk •e bayındırlık g3reğl olma· 
il a•de tonoıomas ımıÇ· 

lardındır. 

Sayın 11ylnlar! 
Kültiir kınaı·ımıs: 

l111uu111111ıunu 111n1111111111111111111111111111111111111 ı ı m 111111nı 111111111111 n11111 mıiffi 
K.aluır kınuımız yeni ve 

modern e1ulıra &ôre tetkl· 
Jttlındrrmığa dormıdın de· 
nm edlyoruı. Ttırk tarih ve 
dil çalıtmıları bayak inanlı 

beklenen ıııklı .erimlerini tim 
diden gastermekıedJr. Ulo11l 
moelklmlıt modern teknik lçlo 

- Matmazel Kora ile ae 
fibi ıalaaıebetleria vardı? 

- Bu sualinize de cevab 
veremiyeceğim. 

- Bir vakit Matmazel 
Kora ile aif anlandaiı•ız cloi· 
ta •a.lur? 

- Hiçbir ıey söyliyemi· 
cetim. 

biriktirmittim. Ben SeYie'nin, 
böyle korkunç bir ıuç itle· 
mek ıuretile para tedarik 
etmek istediğini hiç hatırıma 
getirmezdim. 

- Teıebbilalerinden hiç 
haberiniz yok mu idi? 

- Hayır, filhakika, baba· 
ıının vasiyetnamesinde• ta
haddls eden bir diva neti· 

Tarklye n bark olan her bir 
11ğlaAJn, temlıllğin, gtlselll~a, 

modern ktlltarao Grnegl ola· 
cakhr. 
Urayların &levt: 

DeTlet kurumları yınındı 

doğrudan doJroyı bu lelerle 
ligin elan ar.ylaraa ba gGrtlt 
H dGttlnlele çehımalannı letl· 

d~ yakeehme çahtmılarına bo 
yıt dıbı çok emek verilecek· 
tir. Uloeal ktllttlr lolo pek ltl· 
ıomlo olduğa ılbt arııolasal 
ilgi ile ıkımdın dı yaluek de· 

geri belli of ın radyo tein~ önem 
•ermeni• cok yerinde olur. 
Maliyede Alınan Tedbirler: 

Bu eınada kapıda bir gll · 
rlltl qitilcli. Çok glzel ve 
taH lnzcafız yanındaki or· 
ta yaılı bir adamla içeriye 
girmek iniyordu. Kapıdaki 
mtıbaıirU. mllmaaaatı llıeri· 
•• yikaek selle siyleniyor· 
da. Mllddeiumumt bu gllrlll· 
tlyl itidince: 

- Buakımı; içeri1e giraial 
diıe ıealeadi. 

ceainde para almak nmidiode 
bulunau;una aöylemişti. Fa· 
kat baıka birıey söyleme· 
mitti. Cumartesi günü akşa· 
mı ıece yanıından ıonra e· 

evimiıcleki telefon çaldı. Ben 
cevap vermek nzere telefonu 
açbm. Kartıma Sevie çık· 
mııtı. Saat 12 yi yirmi ge· 

yorum: Uraylann de•let mer· 
kezinde toplınıtı bu itin ıo· 

nocu d~ğtl, baelangıcıdır. 

Endüsıri programım-ıs: 

Bır•nlar, baylar; 
EndGetrl progr1mımıı nor. 

mal gldltlndedlr. Bunoalı be· 
raber yordun endletrtletmedne 

Sayın arkadıtlar, maliyede 
geçen yıl, ceuretle ıldığ•n•• ıed· 

birlerin ae kadar yerinde oldugu 
•bit olmnıtor. Tuz n teker 
ftatl.erlola daıtlrllmetl utlu 

Mllbaıir, milddeiumumiain 
emrini alınca hemea kapıdan 
çekildi •• kızla yaaınclaki 
adama yol vereli. 

Sene bu ıırada bafln• 
çmrdi ve içeriye giren kızı 
slrlace yllzlni iki elile ka· 
pattı ve bir çığlık kopar· 
claktaa 10ara ••clalp ize• 
riae yıkıldı. 

lllchleimamal bu bale .... 
mııtı. Ne oluyordu? Bunu 
..._ ... ula1amadajuaclaa 
kasa: 

- Kwm, m ki..ıaiaı? 
dire -· ICma ,.....ald ••·•, il••• ablcla: 

- h'llm laaMt. A•ı 
lllr Kua'clv. Beaim adim 
Corc Kunclar. llaniYelclea 
pliroru. 

Orta Jatb adam balan 
11,a.kea kaz alılal ketti .. ..,... .......... : 

- .......... ı. llaraya 
...... ._çok k1&11acl1r. 
8la pç• ıeae a.a Ha· 
••••• ••ld tahllliae ıel· 
.... ..,. ...... twclım. 
..,..... la ... plir 
Pl...._O .. an..,aclerı 
U,ord& Ya•Af Pftf arka· 
........ Bam ...... 
otardaiam panıiyona gelir, 
beai ziyaret ederdi. Arka· 
aafhtımız failalaıtı ve nih~. 
Jlt bir-birimizle evlenmeğe 
arar ·~dik. Evveli niıan· 
lnclık. 

- Ne zaman? 
- Buıene mayısta zanne· 

d .. m ID&y•ıa 12 sİD•e idi. 
Hafta tatilini geçirmek üzere 
Maraivele gittiğimde, key· 
fiy.ti auma aalattım. Ba· 
bam, 1'andan 11>n :Wece 
mlHee11ir olcla ve beai w 
tlalaa Hamiltona ı&nclerm.cli. 
Sevie, geçen cuma giinil 
evimize pldi. Babam onu 
g6r6nce bana çok aiır ıöı· 
ler a&yleai ve bea de, Aymil 
Sevie ile ltir daha g6r'lt· 
ID8J9Cepe dair .aöz ver· 
mek mecburiyetiade kalchm. 
S.rie'ye brfl deria bir 
....,m lüuettiii-dea baba· 
.. vertlij'im li&e raimen 
~le Mktap1-tmat• bat· ...... 

EYienmek llu•suadald ka· 
1W11DıaCla Hbat ecliyorclak. 
Fakat Sevie'11in paraıı yok· 
h. 1Zeaıin bir kim11 de 
teflil. Bell lae, babamtn 

ftrdltl har~1ı'kt.• epey para 

çiyorda. Sevie Hamiltondan 
telefon ediyordu. Çok ııkın· 
talı bir halde buluaduiun 
ı&yliyordu. F eaa bir t•Y 
yapmaclıiJna dair teminat 
verdi ve otomobili alıb 
Griotipait iıtaıyonuna iel-
meldijimi iıtiyordu. Se· 
vie treDle meık6r iıtaı· 
yona gelecekti. Hatırını 
kırmadım ve otomobilimi 
alarak beni bekliyeceği yere 
(.ittim. Se•ie ile balaıtak. 
O rece her ıeyi bana itiraf 
ettL 

- S.Tie'Din Iİle ılyledikle· 
riai bbe tekrar ediab lltfea? 

Kacataa. ••lıtaaraa Se· 
Yie'ala keadili• alyledik· 
lerhri aalatmap baıladı: 

da hı çok hız tertlmeıl ve ya· 
kın bfr çağdı yeni bir ikinci 
prognma b9tlaam•,. lasonıona 
dlkkatlalsl uyandırmak bıerlm. 

M~den lşlm: 
Mıldea lılert yeni bir 8Çtlma 

de•rindedlr. Mağdea mtlheadlı· 
lertmlal yeni lbtly9ca yeter •yı 
ve değerde yetlttlrmeyl 8aemelr. 
gerektir. KG•ıClr ba.-.nın 

rmıyonel ltleme1I için tedbirler 
aramak h llıımdır. 

İtalyayı 
mek· 

botoad etmlt ve yoialtımı ar· 
tarmıtbr. Bu yıl hııkı koaa· 
laıd• da ba yGadea tedbirler 
al•cak11nıı. 

Y ergilede indirim: 
Sayım •erglalade H bl· 

• kıymetlerinde ladlrlm fay· 
•b olaaaktar. Arut n yapı 

ftflllerlala baeaall idarelere 
...,. a.emll aalabattaa •yıla· 

mbar. Vergi ladtrlmlerlal be· 
llllleam lr.aqtbyabilmeıd ôlge 

••• 

tecridet· 

- Para tedarik etmek için 
çalmak mecbariyetiade oldu· 
ta•• teeu1rıe bana ıa1ıe- Ingiliz amirallarından Konset bu
•iftl. TaHblil Honhard'ı 
aıc11na1a keacliai o1madıtı nuni çin yazdığı bir kitapta ne diyo,r 
baklaada ı..a temiaat ver· Pariı - laıiliz amiralla· laa•ada atracbklan mifkil· 
di •• bea ele iumdam. O nadaa Konaet, ulualar ku· lltı ılı hine getiren amiral 
1amaa ke9Cliaiai otomobilime l ı • cb 
al 

L ~ na••• ta ya içın al İ1 ltalya'nın tecridinden ,.ok 
ana nimize ptirclim. Ba· la db" 1 • h kkı d ,.. ıoe ma te 11 era a D a bil ilk f d 1 1 t 

ba• rlrmaia dİJe keadlaiai bir ldtab yaımııbr. Amiral. Y ay a ar memu e • 
ıarajm latladeki klçlk o· mektedir. Bununla beraber, 
daya ıltlrd&m. BaNm, Ay· ••el •••ıta yapmaı olduj'a zorlama tedbirlerinin tatbi· 
mil Sme'aia, zabıta tarafın· birçok tetkikat aeticui•cle kinden ıonra alikadar dev· 
... araaclaj'lm a-•zetelerde elde edebildiii ibaai mali· letleria bunlara ae dereceye 
olnl.tap D1Daa az daba deli mab kaydettikten H11ra, kadar riayet edecekleri mea' • 
.m,orclL Snieaia erimizde ltalya aleyhiae ittitaaz ola- eleai de, ıuale değer bir 
aaklanclıtnn bilmiyorda. Eve· nan ekonomik zorlama ted· malliJcttedir. Zira ba kaclar 
Mi akpm Sevie'ye yemek birlerinin, t-amen tatbikilii muazzam dolambaçlı ve bir· 
ı&türlrkn beni yakaladı ve mltkill prmekteclir. Geael birile alikadar bir silrii it· 
vaziyeti anladı. Sevie ile kar· ıa•atta Amerika'nıa maba· lerin abamamaaıaa dikkat 
ıılapnca az daba onu &idil· riplere ıilAla, milıimmat ye etmek ve ltalya'aın tam ve 
rlyorclu. Ben ayaklarına ka · uir.e ı&adermekten çıkan klmil bir abloka altında 
pandım ve keaaiıİDİ fenalık ilıtilAfı ve itillf clevJet· kalmaımı temia eylemek, 
rapmaktan vaı geçirdim. Ba· teriaia Almanya'ya karıı zannedildiğinden çok miiı· 
bam, derhal otomobili ba&1r· olan plblarnnn, tazyik •a- kil i»ir ittir. 
ladı ' n Ay•ll ile ber alle r §lllllllllllllHlllllUllllUll lllllllllllllHllllll llll lll lllJ llHlllll il llll llllJllll l lll Hlllllı llllE 
babam ve ben, otomobile bin-~ Acele ediniz!! ~--
dik. Babam, Sevie'yi zabıta ~ = 
r• tealim etmek ı i•ti19nlu. E5 Cumaya bir şey kalmadı !!! ~ 
Bu fikirle otomobili hareket § Herkes gibi eiz ·de ko'u.P gftrOnftz!l ÇAnkft S 
ettirerek doğruca Hamilton'a ~ KARYOKA § 
reldik. ıBabam, beni teıbir ~ ~ 
etmiı olmama1' için Sevie'yi § § 
karakolun kapasana kadar 3 ~ 
götllrmemizi i•temedi. Onu ~ Yalnız (Cuma) ya kadar glJsterilecek ve s 
kara kola giden yol iizerinde ~ t• ı 1 b l • ..::ı d ·ı k • SS 

t b"ld · d" d"k 1__ = ı m tan o a ıaoe e ı tte tır. = o omo ı en ın ır ı ve 1U1 • = ;: 
rakola gidip kendi kendiae ~ (TAY YARE = 
teslim olmasını tenbih ettik. Ei · ~ 
Akıi takdirde otomobille ta· 3! S 
kip edip tekrar yakahyacak- ~ Sineması) bOtQn lzmirlilerin ss 
tık. Sevie, yaya kaldırımından ~ ES 

''KARYOKA == ytlrllyerek karakola aoğru ~ yı = 
gidiyordu. Bizae · yakından §j5 ' ' ~ 
kontrol ediyorduk. Sevienia ~G bil 1 • • • h l ı 30 d ı = 
i b k 1 Ytı = ftre me en ıçın er gGn &aat , a açı ıyor= 
ıa ı ço ıarsı mııtı. rtb· =: • . . . := 

ken ıeadeliyordu. Bu ıırada §5 Fıatlarda değuşıklık yoktur 30-40-50 Kş. ~ 
Detlektifleraen biri tanıdı ve ~ AYRICA : Fokı •TDrkçe alıll llltlaya haberleri" § 
uzaktan batırdı : §! Miki •Karikatlr Komik" 5 
- o.o.. • inci 1a1ıu.- - nnnn111mn111n111n11111n11111nnnn111111111ıwıımı0twını11111t111HHıl 

2 ikinci T etri• 955 ~ 

Söyle~leri 
ekonomi kadıetlnla ytlkaekll 
ğiae de~erll bir belgedir. 

J atanın ıeşkilatlanman: 

Ekonomik tetkllAt teknik 
temeller tlzerlne yerleıerek 
yftkleldlkce yardan nıJml çok 
daha gftıel olacaktır. Ancak 
batan lSsenlnfıl vuerek nıı 

nın teıkllltlınmaeı bııanı ntır· 

mık gerekıfr. 

Arsıulusal sıyma: 

Areıalu11I eıyıeanın gldtıl 
ula11l kurum araclıranı arttır · 

mığa dı laıam göıtermektedlr. 

Bunan malt çarelerini dlkkatlı 
ve laabetll bir eorette aratbr· 
mınazı dilerim. 

Millet ve Tayyare f ilolanmız: 
Ta;ryare f UolırnD1zı •Gcode 

getirmek için bOyGk mtllellml· 
ıln yftce llglelnl heyecanla an· 
mak borcumdur. Son araaolu .. ı 
b&dlıeler, Tftr milleti için kod· 
retli bir bua ordoıonon hı· 

yatlğ Gnemde tatalmaelDI bir 
dıhı bık nrdlrdl. Çok emekle 
kardaAomuı, caaımı•lı kora· 
mıgı ıad lçtlA)mlz kataal yor· 

dua hından 111 dırıılar• kartı 
glnnllk altında balonma11 de· 
mek blse .. ıdıracakluın kendi 
yardlmrında blslm de ayni arar· 
1111 yıpıbllece~mlae gtl•enlml• 

demektir. Bu glHDI hergOa 
artıracak arac bulmakta b6ylk 
Ttlrk ahuaaan n g6klel bir 
daygaya; kalbinde taııyaa her 
ferdlaln fttaD için tata .. a gk· 
lerlade okamaktayıa. 
Kahraman havacılanmız: 

Bancılarımıa, bitin ordu 
•e cloaaamamıs gtbl •atanı 

koramap anık kabramaalar· 
dandır. ee,ek millet ba •yak 
nlltlarUe bacllal matla •· 
yüllir. 
BiJliln ifler IHışanlacalaı r: 

Se•glll arkadaılarım, 
İtlerlmla, çoklar, genltdr, 

611emlidtr, fakat bafan19Ca11nı 

urıılm11 gthenlm nrdar. 
Knmutay ilham ve kudret 
kaynağıdır: 

Çaakl k•mutay -vatuıner · 

Hgla, çebıkıabgın, tedbirde 
leabetln ideal Grnegldir. 

K.emaıay yordun koroamaeı. 
onan hllyındırbgı lc;la ea yak· 
eek, olaul llbım •e kudret 
kaynı~ıdar. » 

Sarekli alkışlar: 

Atıtlrk'ln 16ylnlırl mite · 
addld defalar ılrekU allr.lıl.rlı 

keıılldl. Buna mtlteıklb kımu· 

tıy baıkanı, bıtbn veldlt, kl 
tlb n idare ımlrllklerl 1eçl• 
mine geçildi. 

lımir ikinci hukuk mab· 
kem esinden: 

Seydiköylinüu çay mahal· 
lesinde oturan mibriban ta· 
rafından ayni mahallede 
oturmakta iken tagayyup 
eden kocası ramazan aley
hinde açılan dava ve icra 
kıhnan muhakeme ıonunda: 
Kanunu medeninin 132 nci 
maddesi mucibince bir ay 
zarfında mGtterek eve dö· 
nerek kocalık vazifelerini 
yapmaıı lüzumunua m&ddea· 
leyhe ihtarına ve maıarifi 
muhakeme olan 654 kuruıun 
mllddeaaleyhe tahmiline 7 • 
10-1935 tarihinde miiddeaa
leyhin ııyabın4a karar ve· 
rilmekle H. 'U. M. kanununun 
maddei mabıuıa11na te•fi
kan tanzim kılınan ihbara&• 
menin mtiddeaaleybin elyevıa 
bulunduğu mahallin meçhali
yetine mebni teblii saka· 
mına kaim olmak kere 
m11hkeme divanbaneaine talik 
kıbndıtı illa ol•ur. 

Kamutay başkanlı~ 
ve diger seçimler: 

Taınlf netlceılade kamaıW1 
batkınhğına gene Mutafa /JI' 
dlUballk Rendı, beeba wWI• 
llkledl'e Nuri Cooker (K.ltabyt) 
Rafet (Hnreı), Fikret (Ko•,.Jt 
kttlbliklere Natld Olog, zı1• 
Gnher, Silreyya (Tokat), St· 
blha (Bahkeelr), AJI M .. ld' 
(Konya), idare amlrUlderl., 
İrfın Ferid, Halid Baynk, dok• 
tor Saim (Maalea) ıeçlldfier. 

O.tkıa Muıtafa Abdli~ 
lr.lntlye geldi. keaclblala 1111\:. 
hıbıadaa n gôıterllea gel• ... 
dtın dolayı teıekkClr ederd 
ôde•lnde mo•af fak olm11ı tçl• 
Kımutıydıkl arkadatlırı•" 
yardımlınnı diledi H boı-. 
mtlteaklp mecllı dıgıldı 

Ankara l (A.A) - K-" 
tayın beelacl ıeçlm dnretl.tt 
ilk toplantı yıla batlgla ,,.. 
mor baıkını AtatClrlr. 'ID r/Jf 
inile ıçılmııtır. Saat tam /11' 
beıte hllıkıabk yerine ıJl/I 
Kımatay 11batkaalarındıll ,..,. 
Cönker yoklama yapa ...... 
blldlrmlt •e yokla1D8 ...,,. 
dı da Comar bafkanıaın rlff' 
le•l.,rlat .ereoeklerlal bildir.-* 
batkınlık yerinde• ayni_...,, 

S.•t 15,20 de hiaataf ~ ..... 
looana giren Comar •o 
Atıtlrk banda bHar .......... 
ların elddetU •e .erekli ~ 
larlle kırtılaamıılardır. "; 
cClmlell aak 11k .e linkli 
kıtlırla lr.a111laaaa •• ~ 
alDSa, blkıimete yeal yeal a"'-
ler gGıterea 16ylnlnl .er., 
ıonra, Atattlık ıpl ~ef 
ve ıeYgl teubGndle aıaı9' 
mıelardır. _ • ...a 

Camar baflr.aaı ead.....,... 
doldann halk tan6ada• I': 
lleletlade oldagu gibi i'~ 
rinde de btlytlk •Ygt •e ,. 
ile alkı,lınmııltrdır. 9*J 

Comar baıkuı . Atattlfk fi• 
16ylnladen IODH yıpıl••~~ 
çimde kamutay hllıka•br;_ 
toplıntıda balonao 3'20 11~ 
htlfaklle Abcltlllall~ 1191""'" 
eeçllmlttlr. Bu ıonao ~ 
bıtklnbk yerine ~le• f/I 
halik Readı ta dlyncle 

lanmattar: ~ 
&.tkanbp yellldea ~ 

ıaretlle hanı g~llei!lllfnll~ 
eek g«heede• aeed IMi'' "';'..& 
nl• ayrı •yn tetakklfl~ 
111narıa ÔcJedml Y.,.,..,, 
beplnlsden yudımlaııaasa. 
gememealal bllhula ,tile~ 

Banan ardımca bpt f,( 
dhaa ıaeçlml yıpılmıtlJf• ~ 
mutay aat»atbnbklarına :,.,,,, 
(Bar•) Ntfrl Cônker (G 
ıep) Fikret Sllıy (Kony•)·,. 

K.ımutıy ıekreterllkl• '"J.', 
lrfın Ferid (Mardin) ~ 
Baynk (8ay111lı) Dr. 
Üzel {Maalu). 1 

Dlnn ıekreıerllklerloe ıtf... 
Sıblbı GGkeel (Balıkealr)• 1, 
G.,•her ( Çanıklr.ıle ), ~ 
(Çoruh), Ali Muuffer (&°'~ 
Nıetd Ula~ (Kfttabya), SO~ 
Tevfik (Tokat) ıeçllmlılerdt'i-r, 

Seçim eoaonda aebat~" ~ 
dın Nuri Côoker de•lt~ 

Aebatktnh~• beni •e ~ 
datlırama eeçtf ğlnlıde~ ,! ~ 
en eamlmt ıeşekktlrlerı••-:~ 
surooasct. ıaauım. Ba "J· 
blse g61ıerdtglalı teT~ 
ylk oldugamasa ıde•J~.:...:,.1, 
ya...-ten, it tıaerl••e e ' 
•le ~ı .. N•L t/" 

Nuri C6alr.er'ln alkı~ 
tılaaaa ba dlyHIHd ~ 
motay glademlnde .,..-. ~ 
olmad1ğıadaa toplaa&I,. ~...., 
rllmitdr. K9•••11 ~ ~ 
gt•G topl•naeakıır. 
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IOlivier ve,ar-eki-J Fratelli Sperco Vapur Aeen ı 
81 Limitet vapur ROYAL NEIRLANDAIS ' Hambqqr,.C.p•lalp, Dat· 

KtJllPANY ASI ıaa Cd1nıa, o.le w ..... 

J 

'tflliMf;~' ...... 

NCA 
I 

Kuru~ olıür 

Van 
DeE Zee 

a t.ı.. 
11 SCHE LiVANU LaNll 
~FIA ...... _.. 
~ıdaolıı.pAllftln, 

~H.m ... .e•"· 
~için '6 almaktaatr. 

'-._ 4il&EL .. ~para halea 
~llıd• oa., Allftn, s::.:·· ..,.... ve 
'· . l\h ,., alm~-
~~ VOLA. ••JMQ 9 2ci. 
~· bek leai1or, Ham· 
~ . a,..,. •• A91y_.. 
"it~-~., 
~ANAU. ..-ır1 il 

' 

BAŞDURAK 

H ·AM·Di· NÜZHET 

Sıhhat Ezanesi 
. Yalms 1ue temiz ve ueoa ilat Ye ta'. . . 

valet çepılerl ular. 

Sıhhat Balık Yağı 
ıN~eç1aaın laalie Morina S.lık . ,atıdır. 
Ş.rbtt ~bi . içjlebilir iii Cim lldlmltlr. 

Biricik aa'1f 1eri 
BASDURl\K 

ltamai Nızhet 

s•ıe-u-A~T Ez4NESI 
iii 1 1 

~ \Lı_ ~~piıul• ~·"· 
'"Wfff t9f'I•• "••• ._. -1-H•HRllll. lll,llUlllllll~llll d"lllllllllJll ' 
~a,.~.:. •;. •;; .,f k H k 
~ 'i~DGNIA. npıını 1 Ur ava urumıt 
~ ·t~ "~: 1 B1brük P. iyangosrı i 
'- 'Roterclam, Hamlları 1 7 · !E 

~'••• içi• rtk ••· il Şimdiye kailar binlerce kişiyi = 
~c~UPDRTUNES-İ zen~io etmiştir. 5! 
\~C~~~!ı.,...ı,,.. 1 ı. inci .kefl~~ ıt ikineitetr!iı 935 tediıı. ı 
~-011•12i• ohatl ,. a Boyok İkTamiye: 25 000 Liradır e '4ç111 Jllk almaktadır. ii • ~ . ' ~ 
\ lllNSTER" vap1111116 Sİ Ayrıee: 15,eOQ, 12,ooo, lo,ooo liralık 5 
l.- letilade bek1eaiyor1 • • 1 1 r..:.h · l2' ) ·•ı 1 L hi İ§ ~o ._ • . k -•---L.&... = ikramıye er e Ut; eıa , o~oob 'I rı •• r I 

it "" IÇID yll aua;amur. = -
il ~KSERM NT ,, paru 5§ mAkata• vant.r. 

-.;.,:':"1~ı. ~ca~:,:: "-ı.ıuımu11ıuııımnıııııııııııııııııM111ıplllllltllHllll 
~ tKsARÇH .. ••P•lf ~ ea1'br. Satılık motör 
\' teırinde bekleniyor, ARMEMENT M. ·scHULDT 
:>ork ~ia yilk a&,çaktır. HAMBURG 12 ti~jrjr kıİfttitnle (Diıel) 
~ ~~SCUTIV2,, vapuru 15 1-IANstlURG,. •apurtl 8 lııar~l az kullaDılmıı bir 
~ lt&nan'lla beldeniy~r, 2ci. ttifiİeie Mk'leaitof, -.aot6r satılık'tır. Taliplerin 
-l!'~ lçın ylk alacaktır. Anvera, Koterdam ~e Ham· idarehanem~ mlneaatlan 
"'~LONA., Yapa111 31 hfW' i~D ytik 81acakbr. ili• o1anar. · \ 
L.' kanunda bekleniyqr, DEN NORSICE MIDDEL • 
1?rlı tçia Jlk ---~~ ffAYSLt~JE ~D-S. A·S. ~ıkanp B•ı•. U.te•ct1, 

._R,, DC'.lt'T ~ G.ı.ç· •• ..... i~ jlk 
·vlCE Dl~ ~PANSKWNJEN· ) 
D"NLJBIAN r ÔS~O . alacalttar. 

TUNA HAITI ·~AN~QROS" mol&r& Gelit tarjW.ri Ye vapar· 
"~LISA" motar~ ..._ 21 ildnd T.eırbıa, bekıleni· lan~ ilimleri lhem.e meı'a 

~~'UA,ıda olqJ ı!Wı'.S. ~or, l>$D'k•~k , ye 1Dieppe li7et kabul •ilmeı. 
~,· Komarilo, 1Saa.. iei• ylk alaca\ın, , Birinci Kordon. teıefp11 
~ '· Bratiı~ VtJ'" ·• jOHNSTQfj VVARLFN Ll- Nq. 2007 ~ ıoG8 

t i~in ytık alacaktır. NE. UV.ERPUL . ..v.,~rta i ,;pleri, pi· 
~NE,, .,..,.. S •CtflNM(;Ri,. ••par• 4 me taribleri ve ••YI•• tui· 

acentası •DUCALION .. ••para el· cliaavya lim••lan itia ,. 
yeYm limanımıua olap 29 alacakbr,. 

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel . 2443 

Ellermaa Linyu Ltd. 
IJft.,,_,ı liattı: 

.. LESB1AN " vapuru 26 
B. tetrinde Liverpol ve 
S•weaseaclaa ıelip tahll1e• 
&uhtaacak ve ayni zamanda 
2 ikinci tetriae kadar Liver· 
pooJ •• ~ovv içi• ylk 
alacakbr. 

11ALGERIAN .. vapuru 15 
ikinci teırinde Liverpol ve 
Svvenıeadan relip tahliyede 
bulunacaktır. 
Londra • Bull hatb: 

11 POLO ,. vapuru 30 bi· 
rinci teıriade Loncln, HuH 
ve Aaveratea 9elip talillyecle 
ltalaaacak •• ani za•aılcla 
6 ikinci teırine kadar Londra 

we Hall ~· J1k alacakbr. 
•MARONIAN.. ••P.. ~ 

ikinci teıriade relip 12 ikinci 
teırine kadar Loaira ve 
Hull için yOk alacaklar. 

.. OPORTO .. ••paru 20 
ikinci teııiade Londra, Hali 
Ye AnverateD relip tahliyede 
baluaacakbr. 

Tbe General Steam Na•iıatio• 
• Co. Ltd. 

•ALBATROS,, •apara 25 
birinci teırinde ıelip 28 bi
letrin• k••• Lo.lra için 
yllk alacaklar. 
Deatıche Lnante Liaie 
•SOFi"" ••para 28 B. 

teırinde Hamburı, Bremen 
•e ~··••t•a relip tabii· 
yecle balanaca1atar. 

Not: Jvat teribleri •• 
waparlann ilimleri lzeriae 
d9ilflldilderde• ... ·.u,.t 
kallat -.O.ez. -

Ali Rıza 

teırinievvelde AaYera, Ro· "GOTLAND,, mot6ril 30 

için yilk alacaklar. olup yükünü tahliyeden ıonra 
• HERMES " vapuru el- Roterdam, Hamlaurı, Co· 

ye•m limanımııda olup An· penhage, Dantzıg, Gdynia, 
ve11, Roterdam, Amıterdam Oılo ve lskandinavya Jimaa· 
ve Hamburr limanlara içia ları için ylik aJacacaktır. 
ylk alıyor. ZEGLUGA POLSKA S. A. 

"TRAJANUS,, vapuru el· "SARMACJA,. mot6r6 20 
yevm liman,quzda olup yll· 2 nci. teıriude beklenmekte 
kilDI tabli7eclen ıonra An· olup (Doğru) Anvera ve 
vera, Roterdam, Amsterdam Gdyaia limanları için yllk 
ye Ham barı limanlan için •lacaktır. 
yük alacaktır. SERViCE MARITIM 

.. . OBERON ,. vapuru S ROUMAIN 
211ci tetriade beklenmekte .. ARDEAL ,. Yapara 13 
olup yliklai tahliye ettikten 2aci t~ıriade bekl•••tllte 
ıonra Anver-. Roterdam, olup yiikOaO ta~liyeclea 
Amıterdam ve Hamburı li· ıonra Kcbteace, Suliaa, Ga· 
manian fçia yilk alacakbr. laa ve Brıyla limaalan içia 

"G"NYMEDES,. vapuru 5 ytık .tacaktır. 
2aci tqriade b~klenmekte • ALBA JUL YA,, vapara 
olup yüklinli tahhyedea ıon· 21 2 nci teıri•de ıelip 22 
ra Anvera, Roterdasq, Amı· 2aci t .. riDCI• Mal,., Ce· 
terd~~ ve Hambarr liman· nova, Marailya ve Baraelone 
lan ıçın ylik alacaktır.. limaalanna yük alacakbr. 
.. ..CERES,, vapuru 1 2nci .. DURUSTUR. vap•na 20 
teırinde beklenmekte olup 2 nci. tetrinde beklenmekte 
yllkilnll boıaltıktaa ıonra oJup yOkl•ll tabliyedtm .cm• 
Barpı, V araa ve KCSltence ra K6ıteace Suliaa, Galaı 
limaaları için yilk alacakbr; ve BrıJla . ll~aalarl için yak 

"CERES,, vapura 19 2•cı 
1 

,_.__ 
t . d A R d . a aca"ur. 
epıa e DYera, oter ·~· Hamit: Ulndakl hareket 
Amıterdam Ye Hambarı li· .111 rt d iri Cle.ı&.:-'ldllder· 
._ 1 . . nk , 1 k tan e D e • """ maa an ıçın Ju a aca br. ..a .... te mel'aliyet kalral 

SVENSKA ORIENT ae• ,..cea 
Ll 1 etmeı. 

N EN Fala tahillt ki.il lldali 
rNORDLAND" mOMil 3 Kordonda TabaU •• f.._ 

2aci teıriade beklenmekte liye tirketi binuı arka11ada 
olup yükllall &alıliyeden 90nra Fratelli S~rco acat.aı~ 
Rotterclam. · Hamb•rr. CO- mlracut eclilmeai rica .ı .. 
peahap, Dantzir, Gdynia, nar. 
Oılo ve lıkandinaYya limen• T elefoa: 2004 • 2005 • 266S 
larma liueket ~eceldiı. Ü484aki ı•lit sitlit tanla· 

• VINGALAND " motar& lerile aaYlonlardaki deiifik· 
12 2aci t .. riadea 16 2aci lildiM•• •ceat• _.....,.t 
teıriae kadar Roterdam, kabal etmez. 

-llLJ ümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, ·en sağla
~·, .,,o ucuzu en gnzeli 

Dereke kqm8'}arı 
Fesan~ kumaşları 

Beykoz kıındoralan 
Bakırköy bezleri . 

Somer Bank yerli mallar pazaı·-r 
&katlrlk ,elleri 

rlni tecrftbe edi .....c Izruir şubesinde bulursunuz 
1İL. 

en ftıUln bir mfte. 

hil tekeri oldup 
nq uautmayuua. 

Kuvvetli mftahil 
ieti7enler ~p 
Sıhhat ,.._.. 

~ •111111 HlllUUllUllllllllHlllUUlllllllllUlllllllHIHIUllllHll UllllllUUllllUIHI .. 

~ llzmir yün mensucat19 
~ ITürk Anonim · şirketi& 

§i ilzmir Yan Menıueatı Terk A. Ş. nin Balb- ~ = ~ pınardaki kuma, fabrikası mamulatından olan 1 
~ § meVBlmlik ve luşhk, zarif komatl~la, ~ttanlye, 1 

§5 .-ı ve yftn çorapları, bu kerre yenı açılan BiriDd §1 ee ~ kordonda Cumhuriyet meydaaı eivanada 186 ii 
:Q ~ numaradaki (~ark. Hah Tflrk Anonim tir· 1 

~ keti) mat-asında aatalmaktadır. Mezk6r fabrib• 1 
5 oın melanet ve zeralet itibarile berkeeçe malam E 1 olaa mamalatım mabterem m .. terilerimt. bir ı== 
il dela daha taniyeyl IJir vnffe biliriz. 
iİi Perakeacle aabf J•ri · Toptan aabf ,eri § 
§§ Ye9i mallifatwraalarcl• mimar 1 ci kerdoa no: 186 Şark 1§ 
§i Kemaletti• Cad. S.far ı•de ilah T. A. $. 1 
a btraderler & 

C':S §§ Kan otfu çarı•• Attm Rıza !! 
E ve bin.terleri !I üplan .. Maruf 

.... fdeiMJiiiruMla:lll"r'f' §İ Yeai maaifahlracal•rda mimar 1 
§i Kemaleddin Cacl. Y.hll ııpal- · 

tit•d• b\'klliif~ l~ilJci ı,p)a~ · beld!DİJor, fd•riıMJ&~tad• w ·•hhlde 

, Dire\ ~Ilı. ~ Uy~'' A,.•tJJI•• Jlil : ,tri1ilm4ı;. .. · •-------- lrir-~itıiliıillüııı•ıııııİıı1111Ôıııının11i~ 



Muazzam cenaze töreni yapıldı 

Volga nehrinde bir vapur battı \Te 
Seksen yedi talebe öldü 

Bu hadise, hoton 
disenin 

Rusyada derin teessOr uyandırdı. Bl· 
sebebi henOz anlaşılamamıştır 

yda bir Runı 
•DILBERDIM 

Yaş mı dedin? daha on dört, amıJJ' 
serpilmi$ f)D dörtlerden 

Faik Şemseddin, M. AybJ' 
-3-

- Glrme•lt olsam, bat- Yalaadi kanıu:lir.-o, ~ 
kalan•• llfıaa kapılarak dilber kadınlan• dariı ti 
oau bareal hdlayaaa g6a- bilir. Oadaa da alda~ 
el...._, de•te kalkar .... t tamamdı.. Arflk 
.. ,..1. o .. -;bu piı ... ı ima _ ..... _ 
WrM. klflr ı..liacle kahra mea ıaraya rlacl 

laianhal 2 (Özel) - Moıkovadan habt,r veriliyo. : hAdiaenin haıule getirdiği aeı pek bayaktGr. C.•se . pak olllr ..... a. Allah karar verelim .. 
Volga nehrinde ktlçtlk bir vapurla .eyahat ederkeu alayı gGrGlmemit derecede kalabalıktı. Kaza, ıı•el ..... H aa•la.. Şimdi açık 16yJiye1i• 
-.aparma batmau yttztlnden bOğolao 87 talebenin ee- bir teeullr uyandırmıtlll'· Vapurun batmaıını iata~ V•lilt ......_ Ewleriaia I· rahim efendi: 

fi ed L .. ı h •- 1 1 d ~ııd· 8 •-ct- re-ıJordam. ffWk Bea baracla ıen:larla• •• rOreni, çok acıklı olmuttur. Bu mlleulf ve eei en eeucp e~ en ... an ata mıt ee ır. Ull ... \'il k 
• • • • - ... ~--~~- aamıaa aokaklara kimıedk· lletiade lbalaaayor• 

lngiliz'ler _Z_o_r_l_a_m-.a-T;d~T···ı·gre Mıntak ·s n-=~~:LT~ E:;;t;;::..':' 
' bahçe dıYatm111 yama• ••r· .. -. 

tam. Kala~ma bir takım ıeafin olmak llıımdır. birlerine Basladılar.. da bulunan maden :ı. ıcldi. ··o,1e 1•; aen le fıraatlaBrl bebr. zam•~. 
,. •-•- ..ı • b·ı . E ell pçmez. eD ar ze•fl. 

ıuua e .. nı ı meJl'la. •• b• nt w-u• 
;-:.-----------~------Bankalar Italyaya kredi ,·ermiyorlar ------------------

lngilt~reden Italyaya mal gitmiyor. 
l tal v an 'lar, madenleri işletmeğe 

• 

lataabul 2 ( Ôzel) - la· hiçbir ıe1 ıladerllmemek
,Utere hlklmeti, ltalya aley- tedir. Ayai zamanda lnıiliı 
laiae ittilaaz oluaa zorlama baakaları, ltalya'ya para da 
teclWrleriaia tatbikiae bat· •ermemekle re i;DtOn mua19e· 
lamttır. Loaclra'claa ltal1a'1• leyi ke•miı bulunmaktadırlar. 

hsşlad ı lar hile! 
lıtaabul, 2 (Ôıel) ·- Ro- ft .. lr •••4Hlerhll 

ma 'daa bildiriliyor: itletmek içia timdidea tqeb· 
ltalyaa'Jar, Tiıre 'laa•ali· laata ririımitler •e bara· 

ıiada iııal etmit oldaklar1 .... mlltebau11lar raader-
••• 

lngiltere - ltalya ih
tilafı ve Habeşistan 

yerlerde bmdukları klmlr, iflerdir. 
_.___:_~~-=----·· .. ~-~-----~......_~..,__., 

lngilıere'd Sa).:lav Se-
çimi Haz~rlıklar 

·-·-Alman alimlerinden bir-inin Habeş- Amele partiaile ltl 
ler için yazdığı eserde ne deniliJor sındaşiddetli mqt. 

Loaclra'cla çaba ( Deyll mıtbr. lataabal 2 (Ôael) - Loıt 
lleyl ) ı••t.-, t.,ltere · B•a ,.,._. l>a ticaret dra 'daa baber •erili1or:S•1· 

bafazakArlar ara· 
eleler olacaknuş 

amele partiıi aruıad' ço\ 
dcf9tli mllcacleleler oİacafı· 

1,Wla Hiıerlar. 

HlklmetJa, ı..uıı f-.lat· 
ri fP• •• slbi· tedbilpr 

ltalya ma.a•bab laaklaada la;illa top ,ek6a itlaalthaaa lıll• tlll•\ Mi~i'IMllW'W~" 
laemli bir makale aeıret· ancak yllıde Bç niıbetilil ta içiade lill"'bW. ,_ !P.fla· 
~i~r. Bu ... 1ıaıe,ı a,.ea 1 tqkU eblMll~ ... D~mek •cata ll1W1or. 11-'· çe· 
ıktibaa edıyoraı: Maaçuryadalu laralaı ticaret •nler malıafanlrirlarla 

• ......., ticantiaia harbi mıafaatlerl pek ehemmiyet• ' -------.~-- •. , .. ~ ....... ,. 
temeaai eden mlmeuilleri, •İzdir. Habefiıta•a -. ıeliace, Nı·s -Belgrad Eks
l>arlalerde fe•blAcle bir bara .. ld meafaatlerlmlı çok 
faaliyet içindedirler; Habe· dalaa udır. ıira, reçea J1 
ti•ta• vaziyeti etrafmdald ba memlekete J•pblamıı • ' t 
aubiyetleri bemea en ylk- ihracat aacak elli bia lari· _yre .. s·: "ı' --p_··-rpı~ ı. Hk haddine varmlftlr. il••· ftı lira11 kıymetiade idi. _ ~ _ _ Y 
•afib, bu blly&k 8ritaa1a'yı lasllb laa11ıllarıaa •e ia 
dlfladlrebilecek bir dilet aaaiyet 19YerJeme 161 J8f• • 6 yedi V~00 hattan 
detddir •e mea'ele1e mlda· lanaı eairpmeleriai tavıiye ) k 
laale, ancak lagiliı meafaat· ederi&. Malsı Gr&lal adıadald Çlktı. Monaka et esitmistir •. 
lerlae sarar ika etmek de- Ye Hal»etiataa'ı ip.dea dı· lata•bal 2 (ÔzeJ) - Bel· ldlrata baılamııtır. 
mek oldutu gibi ıulhu da ıaadaa tanıyan Alman ilim rracl'daa haber •eriliyor: 8a badiH JldaclH Nia 
teblike1e maraı kılmaktan •• HJJalainin ba memleket Niı-Btlırad ekpreıi, Aran~- ile Belrrad arauadaki mil· 
pıt k••a. latuta lejiHs laalrldıiacla J•nnt olclap çalo•İç iataıyoaaada bir ha· aakallt ma•akkatea tatile 
•llletlai iku etmell1iı ki, tk•I •e deterli eıerl oka· mal trenile çarpıımıt ve 7 ajramııtar. 
ba memleketia, baricl poli- 1Ular. ••ıo• hatt• pkmııtır. Bw Zira timeacllfer yolu, lnr· 
lika' .. bir ukert aerrtbefle Ba ut ltalyanlan lalçte H•• kan aeticelinde ekıprea ka:ç fladaa nel tamir ecli· 
ablabilmeli içi•, hazır kad· mez ve cidden Habeı ma• y.olcalana ... 4 kiti parça• lemiyecek derecede bonl
ret Ye eenet kay.aaldarı laibbiclir. Fakat Etlaioplocla la••'I ve ltirsok kimıeleatl• maıtur. 
1ektar. çok ratbete maılaar olaıi J•ralaamıfbr. Hlklmel tala• -----.... ----

ltalyaJI matl•b etmek .. ı- eıir ticareti•e dair ,.ad... Haın 
ruda, Britaa1a'nıa feda ta••irler çok korkaapur. Almaıı'lar 
eclllecek m.ilyoalarca aakeri Burada tatbik eclileıelmekte 
•• para11 bufanmamaktadır. olan nefret ayaadarıcı itkea• • Habeş sObayları 
Biaaaeaaleyla, politikacaları· celerln tabloıu tllylerimid Etıkı mOstemleke- ' 
••• baaa laaldkat bilmelidir· ırpertlr. kurşuna dizildiler 
ler •e bas ılre, arbk Av· lapıiı blk6metlnla ba ka· JerİDİ İstiyorlar ı.tubal 

2 
(ÔseJ) _ Aclia-

npa kıtuaaıa meı'eleleriae bil hayat f8rtlarıaıa •• çir· ı.taabul, 2 (Özel) - Ber· Ababa'claa lıaber •eriliJor: 
ıardaa bardan mtldahale kia Yaziyetleria lıllklm •llr· lia'•~· laaber yeriliyor: Efndıa eftacleld lilllllata 
•t•ektea ... reçmelidirler. meıiae ılı ,_.. bir ırka Alma• uld muharipleria.. ., .. ,.ak f İfelr •erdikleri 

Her .. 1dea eyyeJ laıilU aa11J zalair otabilecelr clere· ulaf'laa 7 Halteı ıabiti eler· 
cle•let adamcılıta, Japoalarm cede rafil a•luabillr. Bir clea bir heyetin, Hltler'i zi· bal karıaaa di&ilmittir. 
.. aaçariyadaki ya,.&ma ha· tirli i&ala edemi1on1. Şayet yaret ederek eıki Alma• 
reketiae o ••kıt ı&etermit milletler cemi1eti Halleflile- mr.temlekeleriaia Alman,.• 
oldap mllmaneat dolayalile ri (Wr dereceye kadar) tu· 1• iade eclilmeai için teıeb• 
aıak prkta itİemit oldaja tacak olaru, ba memleket• bllaata rlriıilmelial iatiye 
laatay.ı timdi de H•beıiıtaa· te ezici bir ekaeriy.et, oa• celderi llJlealyor. 
ela da tekrarlamamalı. Şimdi ortaclaa rok eclilmeai tale· did ol4afa yola•clald ılı, 
ıGrlallyor ki bu arazinin Ja· binde baluacata malaakkak artık, 1a.. Wr 4arbi•~ 
poaya hrafıadan itral edil- ıibiclir. laem de Wr taktik uemlili· 
•tti tarilaten beri ora ile olaa Oaaa, clla1a ..U.. kar· Jet Ye ıamallal iktiula et· 
.... thareti iki _.. art· ..... •••• .... Wr '911- llit ~ılıı...-

Zayi ' 
Torbahaıa Alametli kiyi· 

ne ait rumt kay mllalrl 
29-10-935 rDal zayi olmut· 
tar. Y eniıi kaıdıralacatıadaa 
11llilima lalkml Otmt1aeaja
... l"•am clllerim. 

Alametli ka, _.tan 
M111tafa 

um, ır mu eıe_.JP 
oruaaı anlatayım: yakaladım ki bu 

V arotJarda oturayor • fakir bakkam dır. Biriatl 
.... k yapıla, eski bir ev.. ikinciıi kapı kethıa ..... t 

Babaaıaıa adı, topratı bol çllacllll puaaıılık 
-•••• ,.... OWi blkOyorlar •e olamıJ 
epice olanıt·· Dul kar •~uellm. Tealim ol•_--....,. 
lu•rwıa l!lli•tlk•Wl:P* i ifl:I), evveli •apa 101~ 
-·i taıtaa tap çafplJ ••• rklal, lreıeliai .. .-
. Ne diyorum, evet, mak ,--.. A••••••• ti 
.._ ...,.,.. .Wadea p V aailiki'yi ahı ela .. ,.,. .::rl 
ku. -11.. clim edenem bitini!.,.... 

- V•lillk~ Vuililül. ôrtacl«ia Dlbr. ~ 
kon cl8M •• çek? ll•akak deterlf Wr..:.. 

D. a....~ .. ..1. F -~ kOP.lll'lt', 1a .. ele ~ 1J.• _...... "--'• belii ilerWe Jliıew.H ~ 
fırutb. Km y,kaadaa d c:ak Wr • aJnnia. it ~ 
ı,ı 1anuk iatMim. tfali ~taama .:.de1.. Ata ~ 
apk ~ .. laçe d&a retleri elbette ba ~ 
bir tarafa biraz 11kıl'9lf dilberi •rlrtlace beai I 
tqlan yola ..... ,. ~ edecek Ye ·oaclU ..-_ 
oraya J•ilaftım •• ~ . ıw .. ,e ve terfüme 
i~iae baktım. cakbr . 

Alllla plaitimclir. it!- Biti• baaJan, eti_,. 
efeadi; ba- kara k. ... rlbl hDl1oram. 
lçiade keadime mah- •Dhtoram ki, ben b' 
~. ••uıl11• el J•laiı !-tanmlJaca~• 
_,... ralaim lt!liaclidfi•: "*•· ,.,..._ ilat17ac• Yat• ................. ~. _..._ehi....,.-. 
kaçarcl••· ıl-eı ml•s .... nim fi ,.l 

lallD 4etiJ, IJ•• •• •nll l,Wjfli mllrlfatmı, ., 
~ ..... _ ri y.. mı clı· kat kat &elerim. 
•• - ... pe.. -~wıt::;I. 
dia; ..... •• dlrt am-. ' Be 
Hrpil.aı - ........ 1. Bir ti JJ reaıt Nrr-oilta.lanma dlkll- e 
mit ciaW• dals.ıt Wr #Çim 
.. ,, ttir de ......., kpdia· Macar htıkODJ. 
dea ılnDeli •e ba1rı• 161· .J 
lerf •ar ki, Alimallah ıa De bftcum C~ 
ı&nea, batta• dejil, Iİ••· lıtubaJ 2 (Ô•el)-~ 
aedea çıkar11n lbralaim efea• · M.-rl ~bakaaı 11. ~ 
eli, liYaaetl•I.. Betlea, ıf acar parlld"j 

Ş11le bqaaı kaldmver- ıuada azaa bir ll1'e9 '3 
mitti. Oaa iyice ılrmlttlls ve Macariataaıa takip 

S..ld içime nara illlil dıı •i1ua11 tiddetle 
1atdı. eJlemittfr. 

Bir.nlakfatla ..... biri B 1 t 
.,..,., dllflvermelia mi? U ga ............. _ ~~.· ' 
Wladea kara •e ın bir Of erinde va&tıl" 
tat; ..... k .. a.. ,..,... J e 

Amaa •• kaça1e ae kaçıı? ve seyfip 
Bir ptlık kopuclı Ye cey- si. 

IAa ıilli •çn1arakJb1bolda. latubul, 2 (Ôı~!) -: ~ E•• dalda. yad~a laaber. •erili1oı: "J 
_ Hakkada war aaıalalııa, pnıtaaıa birçok 1-':4' 

ek k kalacak •Jle..._I fiddetli yafmarlar J•lıır;» 
P °' 1 aeJIAp laaıale ıetiı~ 

- Ne J•pahm, Taaa bir· Petriç laa•aHllacle ola•__:..ı 
le yarat_,. Şahide, iabata IAplanlaa birço• k11~ 
illa• yok, AU.la beni Arap· salar altaıcla kalarakl ~ 
lana kadabedi olarak cilaya claldan aalafl)mııbr. V" 
ylılae at .. , •. Y alaıı ba ma lil,lktlr . 
ya, bafamda Mlalimulık ve Şeb• k )•ad 
bfr de 1&ray aclamJıbja Yar?. Jr uru ~r 
Beai laerkeı ta••r.•· a,, Toplandı 
aeyae, .... utak -~ bak- ·"' 
kıacla ba k...,..,. ~at ş..laiı IJanal• • ~ 
edladiktea ıoara, · ilk lfim, do ...,. -t 16 • 
a.j ı... .. 1 tePaiaaa MI· T.m t._b ......... ··ı.-. Wr ......,..,. 


