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Ras Seyyum, ltalvan'ları, Mal{alle gö-
neyinde ~eri çel{ilmeğe mecbur etti 
lstanbul, 20 (özel) - Röyter ajansının verdiği bir habere göre, Tigre cephesinde taarruza geçen 

Ras Seyyum kuvvetleri, Makalle göney doğusunda Italyan'ları Enderste bölgesine çekilmeğe m~cbuı· 
etmiştir. Haheş'ler, ltalyan'lardan mühim miktarda esir ve ağır top almışlardır. ller iki tarafın da 

f 

zayiatı ağırdır. 
-----------------------

G r aç yani' n in zat eri 1yalanlanıyor 
Italyanlar, Uluslar sosyetesi kon~eyi üzerinde 

tesir yapabilmek için zafer ilan etmişlerdir 
Ras Desta ordusu ile muntazameo geri çekilmiş 

~diı·Ababa, 20 (Radyo) -
Bır Habeı tebliği, Italyan· 
ların bllyUk bir zafer kazan
mış, Habeı'lerin 4 bin tele
fat :vermiı ve ltalyan'ların 
Habeş topraklarında 150 
kilometre iJerlemiı oldukları 
haberlerini tekzib etn.ekte 
bunların, toplanacak olan 
milletler cemiyeti konıeyi 
Uzerinde teıir icra .etmek 
için uydurulmuı olduğunu 
ıöylemektedir. Cenub cep
hesinden ıelen haberler, 
ltalyan uçaklarını t•ıırtmak 
için Habeı kuvvetlerinin giz
leamiı olduiuau bildiriyor. 

Loadra 20 (Radyo)- Ha- ltalyanlar toplarını ilcrletmeğe uğraşıyorlar 
beı reımi çevealeriadea bil- re be hakkında henu·· z tafs'ıla" t h · · w • d h b dirildiğine aöre 13 Ki . . ta rıp ettııın en mu a ere 

• • 1 nunu gelmemııtır. ltalyanlar, Raa temini- kabil olamamııtır. 
ıaaıde cereyan eden h D ______ m_u •· eatanın telsiz istasyonunu Graçyani'nia bllyük zaferi 
~ • ~•- yalandır. Ras Destanın or-

hrı tanya ı• mpara• duları dağılmamııtır. Zehirli 
gaılardan dolayı ve ltalyan 
aiır toplarının menzilinden 

toru ag-- ır hasta uzaklaımak için birkaç kilo 
metre ıeri çekilmiıtir. 

Paris 20 (Radyo)- Havas 

Prenses El· h . -L ajansı aytarı, 4 aydanberi 
• ~· .J ıza etın ondraya getiril· tiddetli muharebelerin henüz 

mesı, ~heyecanı hir,.r-kati'daha~artırdı. baılamıı olduğunu bildiriyor. 

D 
• Adis - Ababa 20 (Radyo) -

t oktor)ar endişe11jçjndedir·a Habeı hükümeti, bir tayyare 
r-- r bombardımanı. karıısında alın 

ması lizımgelen· btıtün ihti
yati tedbirleri almıı ve evle
rin bahçelerinde bodn;mlar 
ka:ıılmaıını emreylemiştir. 

Baıbakan Baldvin, hafta 
wiiini aayfi-;ede geçlrm~k
ten vaz geçmiı, Londra'da: 
kalmıştır. Bü.tUn doktorlar 

- ----·-----
geceyi kralın batı ucunda __ , ___ -·- -

~ r. ' Kral bir gezintiye çıkarken 
j~~- Londra 20 ( Radyo ) - hastalığı dolayısile ıönilk bir 

geçirmişlerdir. Tıp aleminin 
tanınmış simalarından olan 
doktor Kesesundum teliş ve 
teessür içindedir. Kalb has· 
talıkları mütehassısları büUin 
ümitlerini kralın bedeni kuv
vetine bağlamıılardır. Vücud 
tahammül ederse kralın kur
tulması mümkündür. Kral 
hastalıiın teairile bir hayli 
zayıflamııtır. Bu vaziyet 
doktorları endi~eye dUıtır
mektedir. ~ Kralın ııhbi durumu, Lon- manzara teıkil eylemektedir. 

e d 'd .~ ra 8 heyecan uyandıtmıı· Saray, Perıembe gilnünden-
• tır. Bilbaıaa prenses Elizabelin beri k6ylüler tarafından iha-

d.erbal Londra'ya ıetirilme· ta edilmiı bulunmaktadır. 
~· bu heyecanı arttırmııtır. Bütlln kiliselerde kralın sıh· 
••dıritım aarayı, Kralın hıti içia dua edilmektedir. 

Japon imparatoru gönder
diği bir telgrafta, kralın 
iadei afiyeti için temenni
yatta bulunduiunu bildir· 
mittir. 

ikinci beş yıllık 

plan 
Cehil Bayar hugfln 
bir söylev verecek~-

Uluslar sosyetesi 
bugün toplanıyor 

-·--
Ankara, 20 

(Özel] - 1kin· 
ci be§ yıllık 

Italya-Habeş ihtilafı ve Rusya-Urug
vay meselesi görQşülecek 

endüstri planı· ~~-------4-~-----~~ 
ıııızın tetkİ· 18 ler komitesinin toplanması muhtemel 
kine bugün 
başlana~aktır • 
Bugun büyük 
bir toplantı ya· 
pılacak ve ikin· 
ci beş yıllık 
program etrafımla gürü~ülecektir. 
llu ıoplantıda, Ekonomi bakanı 
Cel61 Ba)ar bir söylev \'ere<'ek 
ve birin<~i beş yıllık planımızın 
tatbikinde elde e'1ilr.n neticeleri 

anlatacaktır. 

'------------------../ 
Resim sergisini 

l O bin kiti gezdi 
Moskova 20 ( Radyo ) -

Modern Türk resim sergisini 
şimdiye kadar on bin kiti 
geımittir. Serginin müddeti 
gösterilen alika karıııında Onıekizler komitesi reisi 
25 ıon kinuna kadar uza· M. Madariga 
talmıştır. Belgrad 20 ( Radyo ) 

~~~~-----.~-·~•H•~·~·-·~-... ~---~~~ 
Avusturyada krallık 

iade edilecek mi ? 

Türkiye dış itleri bakanı 
doktor Tevfik Rüşdü Araa 
dün buradan geçerken baı· 
bakan ve dışbakanı muavini 
tarafından istasyonda se
lamlanmıştır. 

Cenevre 20 ( Radyo ) -
Doktor Tevfik Rüşdü Aru 
buraya gelmiştir. 

Londra 20 (Radyo) - la· 
giltere dıı işleri bakanı 
Lord Eden, dDn akşam Ce
nevreye müteveccihen hare· 
ket etmiıtir. 

lıtanbul, 20 ( Özel ) -
Uluslar ıoıyeteai a11ambleai 
bugün toplanacak, ltalya
Habeı ihtilafını ve Sovyet 
Ruıya ile Uruguvay arasın· 
daki meı'eleyi görUıecektir. 
Assamblenin bu toplantısın· 
da lsveç'in petrola ambargo 
konmasını iıtemesi muhte
meldir. Bu takdirde verile
cek karar üzerine 18 ler ko
mitesi içtimaa davet oluna· 
cak ve derhal bir karar ab-

b b nacaktır. Fransa baıbakanı 
Başbakan muavini Prens Starem erg, unu M. Laval, Lord Eden, lspan-

ancak.istikbal gösterecektir diyor ya murahasıı ve 18 ler ko· 
· yapamaz. Krallık tacını baş- mitesi reiıi M. Madaraga 

kasının giymesi raaıplık olur, Cenevre'ye varmışlardır. ItaJ-
.~ böyle şeyler aıla mevzuu yan delegasyonu da Baron 

: bahıolamaz. - Devamı dördüncü sahifede-

ı 

: Laval kabinesi düş 
-l mek üzeredir 

~~----------~~-Pöti jurnal, istilanın Salı veya Çareambaya 
re8men ilin edileceğini yazıyor 

Prens Starenberg 
lıtanbul, 20 (Radyo) - M. 

Heryo, Laval'ın Cenevre'ye 
Viyana 20 ( Radyo ) - hareketinden evel kendisile 

Avusturya baıbakanı mua- ıörüşmüt ve Cenevre'den 
vini prens Starenberg be· avdetinden sonra ilin edil
yanatında: mek üzere istifasını ver· 

- "Avuıtuya timdi olduğu 
gibi mi kalacak? Krallık mı miştir. M. Heryo, Radikal 
olacak? Bu suallere istikbal soıyaliıt partisi başkanhğını 
cevab verecektir." kabul etmiyeceğini aöyle-

Kendi veya batkaları he· mittir· 
sabına niyabet ıeklinde kral- Paria, 20 (Radyo) - Ka: 
lığı kurmak istediğine dair bine buhranının gelecek haf
olan ıayiaları tekzib eden ta çıkması ihtimali kuvvet· . 
Prenı Starneberg ıö:ıllne lidir. Pöti Jurnal, kabineuin 
devamla demittir ki: bilkuvve müıtafa olduğunu, 

- " Avuıturya'da tarihe yalnız istifanın sah veya 
•• an'aneye bllrmet vardır. 1 çarıamba 1ıtınü reımen ilin 
Hiç kimıe ukııı olarak it ıdileceiiai yazıyor. 

M. Heryo 

Paris'in bilhassa sağ cenah 
mensubu çevenleri, Heryonun 
- Devamı 4 ncü sahifede - .. 
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20 ikinci Klnun ~ 

.. "Royacılık sanatı da öldü bay .. Artık Bulgar 
pabucuna meraklı müşteri kalmadı,, 

him diyevi 
Başbakanının 

Nakili: KAMI ORAL 
-28-

Merkez komiseri gelince mutbahta-
ki maktulün cesedi kaldırılacaktı 
- Bari gösterdiği kartın 

numara ve saireaini belleyey
din! Fakat bu noktayı da dü· 
şilnememiş olduğuna şüphe 
etmiyorum . 

- Hayır düşüne~edim. 
Kartvizite iyice bakzmadım; 
şimdi akhma geliyor; kağıdı 
gayet eski idi. Çapkın , bunu 
da kimbilir nereden tedarik 
etmiş ? ~e yaparsınız mösyö 
insanın böyle fikrine tama· 
men malik olmadığı zaman 

olur. Lakin ne olursa olsun 
artık zabıta memuru kala

mam. Müstahak olduğum 

cezayı bilirim. Bundan dolayı 

şikayete hakkım yoktur. 

Bununla beraber, felaketime 

sebeb olan herifi arayıb 

bulmağa çalışacağım . Onun 

boynu kiyotinle kesilmedikce 

benim için huzur vicdan 
yoktur. 

Emniyet direktörü sordu: 

- Herifi bir daha göre

cek olursan tanıyabilecek 
misin?. 

- Evet, evet buna zerre 

kadar şüpheniz olmasın. Göz· 
)erinin içini bile tesbit et-

tim ve mükemmelen hatırlı· 
yorum. Kıyafetini nazarı dik· 
kate aldığım yok. Zira elbi
sesini değiştirebilir. 

Ben onu çehresinden tan1-
yorum, sizi temin ederim. 
Ben bu adamı bulup kanuna 
teslim etmezsem banada bir 
daha ( Jan Piyedoş ) deme
sinler .. 

Piyadoş'un bu sözleri em
niyet direktörü üzerinde mü
him bir tesir yapmıştı. Di· 

rektör bir defa odanın için
de aşağı yukarı dolaştı. 
Ayakta put gibi duran ve o 

anda derin bir elem ve teessür 
içinde bulunan en sadık :ve 
en gayyur memurlarından 

birinin mukadderatı hatırın
dan geçiyordu. Piyadoş'un 
S[Öıterdiği gaflet, affedilmez 
derecede büyüktü, fakat o 
da insan değilmi idi? Onun
da bir hata işlemesi, olmı· 
yacak ve hatıra gelmiyecek 
bir işmi idi? 

Bütün bunlar, bir an içinde 
emniyet direktörünün hav· 
salaaında dolaştı durdu ve 
nihayet hiddetini teskine se-

beb oldu. Direktör, ayakta 
duran ve hicabından başını 
kaldırmak istemiyen Piye
doş'un yüzüne baktı ve de
di ki: 

- Sayliyecefcim sözü iyice 
dinle Piyedoşl Böyle bir hal, 

senin başından ilk defa geç· 
miştir . iyi bir memuru, 
hizmetinde göstereceği tek 
bir kusurdan dolayı tard 
etmezler. Bir de ben, senin 

yüzünden çocuklarını sefa

lete atmağı arzu etmem. 
Bundan sonra] J ki şartla 

hizmetinde devam e 'tmene 
rıza gösterebilirim: Evveli 

şurada geçen bidiae hak

kında arkadaılarana tek bir 

kelime bile söylemiyecekıin. 
Piyedoş hemen cevab 

verdi: 
- Bu hususta emin olabi

lirsiniz. Zai:en söylersem, 
kendi ahmaklığımı ilin etmiş 
olacağım .. 

Emniyet direktörü devam 
etti : 

- Saniyen, budalaca vaki 
olan ıu hareketini tamir et· 
mek için, elinden geleni sarf 

ve ne olursa olsun katili bulma· 

ğa çalışacaksın. Ben bu he

rifi mutlak surette şu birkaç 

gün içinde ele geçirpı.eliyim. 

Hafiye Piyedoş, Emniyet 

direktörünün söylediklerini 

dikkatle dinlemişti . Uzun 

uzadıya düşünmeie lüzum 
görmeden : 

- Bundan sonra en uf ak 
bir iıaretinizle ateşe ablacak 
bir memurunuz varsa o da 
benim. Katili pek yakın bir 
zamanda yakalamaia muvaf· 
fak olacağımdan emin olu· 
nuz. 

Emniyet direktörü, tama· 
men sükunet bulmuş değildi. 
Fakat hayli yumuşamıştı. 

Piyedoş'un bu sözlerine şu 
emirle mukabelede bulundu: 

- Şimdi beyhude lif la
zım değil, işe bakalım! Bu 
gece görmediğiniz işi, bugün 
görmeğe çalışmalıyız. Diğer 
iki arkadaşın bili yerlerin· 
dedir. Değil mi? 

- Evet, tayin edildikleri 
yerden bir tarafa kımılda
mamışlardır. 

- Arkası vtır -

Biı· boyacı dert yanıyor: "işler kesat mı k.esa~!..Omu
zuna saııdukayı takan boyacı oldu; piyasa tepe tal,:Ia 

gitti. 60 paraya pabuç boyuyorlar .. ,, 
Elbet sizin de gözünü

ze çarpmıştır. Kalabalık 

caddelerden veya işlek bir 
mevkiden geçerken, artık 
kulağınıza bir boya fırçası · 

nın tıkırtısı ve : 
- Boyayalım .. Yüz para 

bayım .. Parlatalım .. 
Sesleri gelmez oldu. 
Belediye, boyacılarıncad · 

delerde dolaşmasını, işlek 
mevki: köşelerine sanduka 

koyup fuça sallanıasını men · 

etmiş .. Kahve

hanelerde esa-

sen ötedenberi 
yasa ki. 

Böyle yerle.ı-

miş gibi peşimize dilşüyor lar. Halbu

ki bir müşterinin pabucunu boyatması 

için,bizim hiç olmazsa önünden on beş 

defa resmi geçid yapmamız lazım. 

Başka türlü olmıyor.4Herkes o kadar, 

Sof ya - Balkanlarda -
him bir mevkii olan Bul~ 
ristanın son zamanlardı~ 
tisab ettiii iç durulll 
bahsetmek ve Corciyef ~ 
binesinin bu gilne kadar 
birini takib eden değişikİ 
ferin husule getirdiği soo; 
ları teştih eylemek f aide 

hali değildir. . . ~ 
Bulgaristan, denilebıhf 

daha bir sene evvelsine ~ 
dar gayri mes'ul bir ta"" 
kimselerin tahtı tesir ve 1 
fuzunda idi. Komitedl: 
Bulgaristanı dahilen ted 
etmekte ve hariceı.de il' 
anarşist yuvası halinde g~ 
termekte idi. HükümetJe 
tesiri heman heman hiç rP' 

: sabesinde idi. iktidar ıı>•; 
kiine gelen her bükulll 
mutlak surette komitecil•~ 
iyi geçinmek ve onlara O~ 
maıat etmek mecburiye 

de boyacıları 

göremez ol

duk. BiJhaasa 
Hükumet önUn
deki köşe ile, 
Karşıyaka' da ki 
ana caddenin 

' karşılaşıyordu. 

Komitecilik, artık Bull' 

ristan'ın iliklerine kad' 
işlemiş , ideta resmi bir ~ 

Park 

~köşesine, kahvehane dibine 
dizilen boyacılar; çil yavrusu 
gibi dağılmışlar.. Eski deb
debeli sandukalarını elden 
çıkarmıılar.. Şimdi ellerinde 
küçük birer sanduka, sokak 
sokak dolaıarak gırtlaklarını 
yırtarcasına bağırıyor, müı· 

teri arıyorlar. Bir caddeyi 
geçerken etrafı şöyle bir 
kontrol ediyorlar; Belediye 
çavuşu ıördülermi; hemen 
sıvışıyorlar. 

Karşıyaka'daki boyacılar
dan biri bir mağaza sahibi 
ile , anlaşmış, vitrinin içine 

girmiş, sandukasını önüne, 

aynalı, mavi boncuklu ta-
kımını da yanına sermiş, 

müşteriler dııarda, fakat 
ayaklarını içeri kabul ede
rek boyuyor. Bu vaziyet ilk 
defa defa gözüme uzaktan 
ilişti. Adamın biri, ayai'ını 
kaldırıb mağaza vitrinin içi
ne sokmuş sandım! Vakla· 
şınca gördüm ki, vitrininin 
içine giren boyacı, müşterisi
nin pabucunu parlatıb duru
yor. 

Gene geçen gündü.. Ke
meraltından geçiyordum. Hızlı 
hızlı yürürken bir boyacı 
önüme geçti, telaşla : 

- Aman bay • dedi • beni 
ıen çağırmış ol; şu sokağa 

kadar gidelim de pabucunu 
ben bedava boyayı~ereyim .. 

köşelerine sığmıb::moşt:ri l bekliyen boyacılarla:~ 
sokakları arşınhyan bir.boyacı .. 

Elini, ayağını öpeyim bey; dalgın ki, !kundurasının to
yoksa yandım.. Bir haftalık zunu, çamurunu görmüyor 
kazancı belediyeciye yatır· bile. 
mak lizım. Çavuş geliyor. Bizim boyacının çenesi 
Doğrusu . ya; evveli birşey açılmıştı. Durmadan söyül-

anlamamışhm; fakat belediye yordu: 
çavuşu yanımıza yaklaşıb - Bir de pazarlık derdi 
da boyac1nın ona hitaben: varya! Son zamanlar da ko-

- Bey çağırdı.. Şu so- luna sandukayı takan, ışı 
kakla pabucunu boyatacak! boyacılığa döktü ve piyasa 
Demesi üzerine vaziyeti kav· tepe takla gitti. Birkaç se

radım ve iülerek bu zeki bo- ne evvelisine kadar pabuç 
yacı ile birlikte, yan sokağa boyatan beşliği fırlatırdı. 
getirmeğe mecbur oldum. Hatti bunlar içinde on ku-
Adamcağız, hem boyuyor, ruş bile veren olurdu. Çün
hem de dert yanıyordu: kü boya, berber işi gibi ke-

- Boyacılık san'~tı da öldü yifli ve süslü \,ir şeydi. Hal-
Bay .. Eıkiden herkes pabu- buki şimdi öyle değil, müş-

cunu parlatmak için boyacının teri kuruşu hesab ediyor. 
ayağına gelirdi; timdi biz bir - "Boyayahm,, !.. 
müşteri bulmak için doksan Dedikmi, evveli: 
kalıba giriyoruz. Birkaç se- - "Kaç para.,? 
nedir işler keaadmı keaad!.. Diye soruyor.. Sakın ya-

Hele son senelerde, eski nılıpta beş deme ha.. Yoksa 
meraklı müıteriler de kalma- müşterinin yerinde yeller 
dı. Vaktile öyleleri vardı ki, eser •. 
sandukanın başında papu- - Kolay ederiz bayım, 
cunu boyatırken gözlerini hele boyayalım da .. 
fırçadan ayırmaz. Diye yanına yaklaş .. Bir 

- "Şurasını parlat.. Bu· kere ayağını tezgahın üze· 
raya biraz cila ister!.,, rine altımı, artık korkma, 

Diye bizi ikaz ederdi. Keş nasıl olsa yüz parayı kıvı-
ke müşteri olsa da gene ti- rırsm .. 
tizlik yapsa .. Fakat nerede?. Bunların da antikaları var-
Aksi gibi belediye de bir dır. Pazarlığı altmış paradan 
kanun çıkarclı - karar diye- açarlar, iki kuruşa kadar 
cek • kahvehanelere giremi· yükselirler. Ne yapalım, çar 
yoruz. Garsonlar kedi gir- naçar boyar, bu parayı ah· 

:hiyet almıştı. Vaziyet . 
merkezde iken MarsU~ 
cinayeti vukua geldi. Bu rJ 
nayette Bulğar komitecil•~ 
nin eligörülününce, Bulglf" 
tan durakladı ve komite: 
)erle mücadeleye başlı. 
(Corciyef) ten başhyarak bit 
birini istiblif eden kabioel~ 
Bulgaristan'• bu korkunç 
kanii pençeden kuıtarııı•S 
azmetmişlerdi. Mücad j 
baylı uzun sürd~, likin 81> 
gar idarecilerini yıldırııı• 
Şimdi iktidar mevkiinde b~ 
lunan ( Köse lvanof ) k•~ 
nesi, hükümetin nüfuı11 ol' 
hakim kılmağa muvaffak ' 
muş ve Bulgaristan'• tamalll 
komitecilerin ~lind.en kurt•~ 
mış bir k~bın~~ır .. Ve ıt'. 
itibarla denılebılır kı, rA 'f 
silya cinayeti, Yugoslavy• -
büyük kralından mabrd. 
etti, fakat Balkan'ları kollJI 
teçHerin şerrinden kurtar~ 

Bulgar başbakanı ve ~ 
işleri bakanı (Köse lvall 
diyor ki: ( 

_ Komşularımızla dost 1 
. Devamı 4 n,·ü mhif P.d:;_) 

_..:::..:....-~--.--:---· ,, 
bereket, diye başlıyor b 

yamağa. • . _, 
Bu civarlar~• pıyasa g•" 

biraz yüksektır. Kemer f 
Tepecik semtlerinde bir lı I' 
ruş, 50 paraya kadar gır 
pabuç parlatıyorlar · di--' 

- Kazancın nasıl, f'' 

~.................................................... rıı. sordum; , 
Son zamanlarda bayanlar Başını kaldırdı; acı 

Tele fon 
3t51 Tayyare Sineması 

-----
da pazarlığa başladılar. iç- sırıttı : ,1. 
)erinde: - Ne olacak a Bay; ı• ,y. 

Telefon 
-mr 

I 

B n n tRr na Dn""" 1.7 lkim·i Kllnun CUMA gnun saat 21,15 . ten itibaren Gerorges D'ESPARBES'in ~ah· 
~ '=> ~ U U eser romanmdan iktibas edilen scneniıı en heyecanlı, en gftzel filmi 

- Benim pabucum, ufa- vaziyeti anlattık ya .. Bu b ~ 
cık, ne kadar boya gidecek, de kazanc ne olurki? G 
vallahi yüz paradan fazla de 25-30 kuruş çıkardık'/: 
vermem.. Allah bereket versin d~ 

l(artalların ölümü 
AŞK . HIRS - HEYECAN - POLETIKA · CASUSLUK - MUCADELE 

1 

OYNIYANI .. AR: (YAVUUM) Filminin kıymetli sanatkılrlarmdau Constant REMY • Pierre ltENOtR 
OEBUCOURT • Marcel ANDRF ve ANNIE DUCAUX 

A lUiKİ TAMAMEN REKIJ KARIKATÖR 
~ yroea FOKS TÜRKÇE SÖZLÜ DÜ YA HABERLERi 

Seans Saatlcl"J• • ~Aergün 15 - 17 - 19 - 21,15 Ct1martesi 13-15 talebe seansı . Pazargünü 13 de 
• ılave sean11 vardır. 

Diye inad edenleri eksik öpüp başımıza koyuyo~ I 
değil.. Hem onlarla pazarlık Ben, acfına buhran deoil ( 
pek zor oluyor.. insanın şu antikanın lzmir' e gel~ 
yüzü tutmıyor. Ne verirsen -Devumı 3 ancü sahif".!:,/ 

..;.. __________________________ __ 

Maliye vekaletindeıı: 
1 - ~257 no. lu mad~ni ufaklık para kanununa tevfik'

1 

devlet alacaklarına 54 kuruştan alınmakta olan beher dl~ 
cidiyenin gümüş fiatının tenezzülü hesabile ~ırk . ~ 1 kuruşa endirilmiş ve bu fiat üzerinden kabul edılmesı ı~ 
malsandıklarına tebliğat yapılmıştır. 

2 - Cumuriyet Merkez bankasınca satın alınmakta ol 
beher on gram meskfık ve gayri meskfık halis gümüş 
dcma yirmi iki kuruşa saha ahuacaktar. 17-18-20 76-1 

1 

\ 



acentası 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE LıNlE 
Mücellithanesi Cendeli Han. Birinci kor· 

don. Tel . 2443 

1Jaştarcıfı 2 i11ci sahif<'de 
sinden evvel i[linde 1,5-2 
papel kıvırırdım. O tarihler
de ara-sıra hamallık ta 
yapar, mlitteri lerimin ufak
tüfek eşyalarını tramvaya, 
vapura kadar taşırdım. 

"ANGORA" vapuru 20 
son kinunda bekleuiyor, 24 
son kanuna kadar ANVERS, 
ROTERDAM HAMBURG 

THE ELLERMAN L1NES L TD. Yeni Kavatlar çarşısı 

- Şimdi neye yapmıyor· 
sun, dedim. 

Bir kahkaha kopardı: 
- Yapıyorum, hem de 

mükemmelini!. Uzun gün 
boya sandukası omuzumdan 
düşmüyor!. Hamal ne kadar 
çoğaldıysa, iş de o kadar 

ve BREMEN limanlarına yük 
alcaktır .. 

"ANDROS., vapuru 3 şu
batta bekleniyor, 7 şubata 
kadar ANVERS, ROTER-

DAM, HAMBURG ve BRE-

MEN limanlarına yük ala-azaldı .• Şimdi paketini tram- kt 
ca ır. ;aya: vapuıa kadar taııtan AMERICAN EXPORT LINE 

e t.'bdıler kalmadı .. Hamalların "EXCHMOTH,. vapuru 2 
açlıktan nefesleri kokuyor.. şubatta bekleniyor, NEV

lşsiılikten de biribirJerini YORK için yük alacaktır. 
taşıyorlar .. 

JOHNSTON VVARREN LI· Ayakkaplarımın boyanması 
bitmişti . Çıkarıp parasını NE • LIVERPUL 
verdim, gidiyordum; boyacı: "DROMORE., vapuru 18 

V 1 son kina:nda bekleniyor, - a le bi senden para 
almazdım amma, ne yapayım L1VERPUL'dan yük çıkarıp 
daha sabah beri siftah etme· BURGAS, VARNA ve KÖS-
dim bay; dedi. TENCE için yük alacaktır. 

Sonra etrafı bir ıöıden Gelit tarihleri ve vapur-
geçirdi, belediye çavuşunu lann isimleri üzerine mea'u 
ortalarda görmeyince, sandu liyet kabul edilmez. 
kasını omuzladı, kalabatığa Birinci Kordon, telefon 
karııh, gitti.. No. 2007 - 2008 

Soba 'fOkcl 

ITratelli Sperco 

Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

"Vapurların isimleri, gel
me tarihleri ve navlun tari
feleri ba1dunda bir taabb6de 
girişilmez. 11 

" THURSO 11 vapuru 7 

ikinci kanunda LIVERPOOL 

ve SVVENSEADAN geJip 
tahliyede bulunacak. 

11ADJUTANT .. vapuru 8 
ikinci kanunda bekleniyor, 

LONDRA için yük ala
caktır. 

11THURSO,. vapuru 15 

ikinci kanunda bekleniyor, 

LIVERPOOL ve GLASGOV 
yük alacaktır. 

"POL0 11 vapuru 10 ikinci 

kanunda LONDRA, AN

VERS ve HULL beklenip 

ayni zamanda LONDRA ve 

HULL için yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE· 

" LINIS 
11 AGILA,. vapuru 5 ikinci 

kanunda HAMBURG, BRE-

MEN ve ANVERS'ten tah· 

liyede bulunacak. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurlar1n isimleri üzerine 

deiiıikliklerden mes'uliyet 

kabul edilmeı.. 

" HERCULES " vapuru 
13-1-36 da gelip 18·1·36 da 
ANVEF S , ROTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAM· 
BURG limanları için yük 
alacaktır. 

BAŞ DURAK 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

H Ai\tDİ fNÜZHE1' 

· Sıhhat Ezanesi 
Yalmz taze temiz \'C ucuz ilAç ,.e tu· 

valet çeşitleri satar • 
.. GOTLAND " motörü 

20· 1 ·36 da ROTTERDAM 

~~ HAMBURG limanları Norveç.yanın halis Morina Balık yağıdır. 
Sıhhat Balık Yağı 

No. 34~ 

• Satılık motör 
ı 2 beygirkuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 

.,., 0 tör satılıktır. Taliplerin 

idarehaocmize müracaatları 

ilin olunur. 

11111!!1~--~~~---Ô k"Q ren l er! Mut· 

laka (Okamentol ~ 

lJksilrO k şekerle· ~ 

rini tecrnbe edi ~ 
~ 
~ 

tiz •. 

Ve Pürjeıı ~ahapın 

en O.stft.o bir mOs· 

bil şekeri olduğu 

nu unutmayınız. 

K:uvvetli mOshil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sftrgOn 

haplarmı Maruf 

ecza depolarmdan 
ve eczanelerden 

arasınlar. 

CQ 

ıçın yük alacaktır. Şerbet ribi içilebilir iki defa süznlmütür. 
"ROLAND,, motörü 6-1- Biricik ıatıı yeri D O K T O R 

36daROTTERDAM,HAM- BAŞDURAK 
BURG , COPENHAGE Hamdi NOzhet Ali Agah 
DANTZIG, GYDNIA, GO: SIHHAT EzANESI Çocuk Hastalıkları 
BURG, OSLO ve iSKAN- -~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~- Mütehassısı 
DiN AVY A limanları için '"inci Reyler Sokağı N. 6H 

yük alacaktır. l.ıı-lllİTmeU>iıııifmo•11-34•5•2--• 
SER V 1 C E M AR iT 1 M 1 ti llll IHllllll lll llll 11 lltlll l lllll l lll lll lll l lll il lll il lll lll il lll il lll 111111111111111111111111111• 

ROUMAIN ~ı • . . t ::::ıı:::: 
"ALBA JULYA,, vapuru ~ ZIDlf yun mensuca }~ 

9-1·36 da gelip ayni gün - -

~!R~::;Erl~::R:~~.:~· ~Türk Anonim şirketi~ 
edecektir. = = 

= ıznıir Yon Memıucatı TOrk . A. ~· nin Halka- -
Fazla lafıilit iç.in ikinci - -

Kordonda Tahmil ve Tab· - pınardaki kumaş fabrikası mamulatından olan ~ 
Jiye 1· k t' b. :: ıaevsimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, batlaniye, = ır e ı ınaıı arkasında -
FRATEL =_ şal ve yon çorapları, bu kcrre yeni açılan Birinci ~ LI SPERCO vapur 
•centalığına müracaat edil· ~ kordonda Cumhuriyet meydanı ch·armda l 86 ~ 
ıneai ·rica olunur. ~ numaradaki (~ark Hala TOrk Anonim şir- = 

Nıvlonlardaki ve hareket ~ keti) mağazasmda sahlmaktadır. Mczktlr fabrika- ~ 
tarihlerindeki değiıiklikler· § om metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum ~ 
den acente mcsuliyet kabul = olan momulallnı muhterem mQ~terilerimize bir ~ 
etmez. - -

· §§ defa daha tavsiyeyl bir vazife biliriz. § 
T eiefon: 2004 • 2005 - 2663 - -

Marangozlar ve 

sanayiciler için 
Bir daha ele geçmi

yecek bir hr at 
Fabrikamda mcvcud şirid 

desterc, planya, kalıplık, 
freze, delik makineleri ile 

prese tezgahı, kurutma ve 
tutlcal furunu ve el tezgih· 

ları, ilit ve edevat, mobilya 

= Perakende sahş yeri Toptan satış yeri ~ 
= Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark ;;; 

_ Kemalettin Cad. Sağır zade hah T. A. Ş. ~= 
~ biraderler _ 

:= Kuzu oğlu çarıııı Asım Rız.a = 
= ve biraderleri = - -:= Yeni manifaturacılarda mimar s 
~ Kemaleddin Cad. Yünlü mal- = 
_ ]ar pazarı F. Kandemiroğlu ~ 

in ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 11ıı11111111:111111111111ııı1111111111111111111111111111111111ıı111111111111111 
keresteleri, kaplamalar, pa· 
peller ve saire ıabhktır. Her 
ıün saat ondan saat allaya 
kadar Zinet mobilya fabri-

kasına hemen müracaat 
ediniz. 

Zinet fabrikası Hhibi 
Ahmed Kızılırmak 

.-Sümer Bank-... -
Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla

mı, en ucuzu eıı güzeli 

Hereke kumaşları 

F esaıı Q kıımaşları 

Beykoz ktınduralaı·ı 

Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerJi mallar pazar' 
lzmir şubesinde bulursunuz 

lstanbul ve Trakya 
Şeker Fbrikaları TOrk Anoııim Şirketi 

Sermayesi3,000,000Türk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 
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Çin ve Mongol orduları arasında 

şiddetli .;arpışmalar oluyor 
Uzak şarkta vaziyet çok vahimdir. jap~n 

kuvvetlerinin bir kısmı Kalkana vasıl 

ve mançuko 
oldular 

Tefrika sayısı: 

- Blriod Kısım: VERONİK -
"Evet ben ve.hemşirelerim bir hürafa mucibince bo ti 

bu şehir sakinlerinden biri- baltanın semavattan daİ. 
sini gördük. Haziranan içinde ğünü sandılar, başlarını ~ 
doğan ayın altıncı günü baştan· kaldırıb iÖklere baktılat· 
başa beyazlar geymiş olduğu Bu sarada el arabasıo.-df 

Şanghay 20 (Radyo)- Mongolistan .Mançikosunun 
istiklali, uzak şarktaki vaziyeti mOşkftlleştirmiştir. Çin 

Tokyodan yeni kuvvetler istemişlerdir. Siyasal çevenler 

bir Rus ·Japon ihıilaf mdan endi~e ediyorlar . 
orduları ile Mongolistan kuvvetleri arasında başlıyan 
çarpışmalar ~iddetle devam ediyor. Japon ve ~lançiko 

1\loskova'dan gelen son haberler, bir harbe sebebi-
• 

kuvvetlerinin mflhim bir kısmı Kalkana vasıl olmuş 
yet vermemek 6zere Ruslarca fedaktlrltk yapılacağını 

ve şimale doğru ileri harekata geçmiştir. Japonlar, bildirmektedir· .............. 
Balkan antantı 
Ekonomik konseyi 

delegelerine verilen 
şölen 

Bükreş, 20 ( Radyo ) -
Romanya dış bakanlığı müs· 
teşarı M. (Radolesko), Bal· 
kan antantı ekonomik kon· 
seyi delegelerine bir şölen 
vermiş ve Cenevre'de bulun· 
makta olan dış bakanı M. 
Titülesko'dan gelen muvaffa· 
kiyet telgrafını okumuştur. 

Şölen çok samimi olmuştur. 
Delegasyonlar, birer nutuk 
vermişler ve Romanya 'dan 
gördükleri misafirperverlik· 
ten dolayı memnuniyetlerini 
beyan eylemişL rdir. 

Mısır 
Borçlarını altınla mı 

tediyel edecek? 
Kahire, 20 (Radyo) - in· 

giltere'nin Mısır fevkalide 
komiıeri Nesimi paşaya bir 

nota vermiı ve Mııır'ın in· 
iİltere'ye olan borçlaranın,· 
altınla tediye edib etmemek 
hususunda hükümetin ne 
düşündüğünü sormuştur. Mı· 

ıır kabinesi derhal cevab 
vermiş ise de bu cevab an· 
laşılamamışhr. 

Mal kon 
Makdonald 

GözOnden yaralandı 
Londra, 20 ( Radyo ) -

Sömürgeler bakanı Malkon 
Makdonald, muhalif partiye 
mensub bazı arkadatlarile 
bir kar topu oyunu esnasın· 
da aağ gözünden yaralan· 
mııhr. 

Gazeteciler 
Harb mıntakasını 

gezmişler 
Asmara, 20 ( Radyo ) -

ltalyan'lar, kendi ceı;bele· 

rinde bulunan Avrupa ve 
Amerika gazetecilerini ileri 
hatlara kadar götürmiişlt:r 
ve süel vaziyetlerini göster· 
dikleri gibi, cebhenin nwh· 
telif yerlerini gösterir fotoğ· 
raflar almalarına da müsaade 
etmişlerdir. Avrupa gazete· 
cileri, Habeş'lerin kullandık
Jarı söylenen dumdum kur· 
şunlarını da görmüşlermiş! 

Lik maçları 

_L\lmanya - Italya Fransa'nın 
l\1ezarhk işinde 

anlaştılar 
Roma, 20 ( Radyo ) -

İtalya hükümetinin daveti 
üzerine Romaya gelmiş olan 
Alman delegeleri ile yapılan 
ilk noktai nazar teatilerinde 
tam bir anlaşma olmuştur. 

Yakında Alman·ltalyan eski 
muhariplerine aid mezarlık· 
ların muhafazası mukavelesi 
imzalanacaktır. 

Birleşik Amerika 
Meksika arasında 

Nevyork 20 (Radyo ) -
Meksika ile birleşik Ameri· 
ka arasında bir anlaşma ya· 
pılmak üzere olduğu anla
şılmaktadır. Bu anlaşma ya· 
pılırsa, Meksika binde 270 
ayarında ıümüş para çıka· 
racakhr. · • 

Istanbul likleri 
lstanbul 20 (Radyo]- Lik 

maçlarında Galatasaray IEy
yubu 7-2; Beşiktaş 3·0 Sü· 
leymaniye'yi yenmişlerdir. 

Trablus - Mısır 
Ticareti durmuş 

Roma 20 (Radyo) - Zecri 
tedbirler münasebetile Mısır 
ile Trablusgarp arasındaki 
Ticaret muamelitı çok sek-
teye uğramıştır. Bonon için 
Mısır'ın bazı siyasal teşebbü
sata girişeceği söyleniyor. 

Almanya 
lngiltere "nin zayıf diiş· 
mesiui bekliyor muş 

Londra 20 ( Radyo ) -
( Evenin Taymis ) gazetesi, 
Almanya propaganda nazırı 
doktor Göbels'in nutkunu 
tenkid etmekte ve bu aut· 
kun dikkate şayan olduğunu 
ileri sürmektedir. Bu gazete 
Almanya'nın, istediiini ya· 
pabilmek için lngiltere'nin 
zayıf düşmesini beklediğini 
ve bu sebeple lngiltere si· 
yasasının, muattal olmaaı 
lizımgeldiğini k11ydetmek
tedir. 

Yunanistan'da 
Venizelos-Kondilis tu· 

raftarlar çarpıştılar 

Ankara elçisi de
ğ.şiyor mu? 

Paris 20 (Radyo) - Fi· 
garo gazetesi, Fransız dip· 
lomatları arasında değişik· 
Jikler olacağmı ve bu arada 
Fransanın Ankara elçisi M. 
Kamerer'in hususi bir vazi· 
feye tayin edilmek üzere 
bakanlık emrine aJınacağını 

yazıyor. 

Fransa'nın Ankara elçili-
ğine balen Bükreş elçisi 
olan M. D'Orresson tayin 
olunacaktır. 

Madrid'de 
Şiddetli bir ~arpışma 

Madrid 20 (Radyo) - Bazı 
şahıslar belediye civarında 
bir jandarmayı yaralamışlar, 
bir ameleyi öldürmüılerdir. 
Bunların bir kahvehanede 
saklandıkları zabıtaca haber 
alınınca kahvehane derhal 
abloka edilmiş ve şiddetli 
bir mlisademe ·~;başlamıştır. 
PoJislerden iki, mütearrızlar· 
dan da iki kişi ölmüş, üçün 
cüsü kaçarken:yaralanmıştır. 

Iran hükômeti 
Tohumluk patates id· 

halini yasak etti 
Tahran, 20 (Özel) - Ne· 

batat hastalıklarının siraye
tine engel olmak için to
humluk patates v~ pamuk 
tohumunun hususi eşhas ta· 
rafından idhali menedilmiştir. 

Uluslar sosyetesi 
bugün toplanıyor 
- Baştaraf 1 inci sahifede -

Aloizinin başkanhğında Cenev· 
re'ye gelmiştir. 

Cenevre, 20 (Radyo) -
Kabine buhranı ihtimali ve 
logiliz kralının hastalığı do
layısile Laval ve Eden'in 
burada az kalacaklar1 ve 
konsey toplantısının iki gün 
süreceği sanılıyor. 

Laval kabinesi 
Düşmek üzere 

ltalya 
lsveç notasına ce

vab vel"di 
Paris, 20 (Radyo) - Is

veç hGkümeti, Dessiye 
deki kızılhaç hastanesinin 
bombardımanından dolayı 
ltalya'ya verdiği proteıto 

notasına cevab almıştır. Bu 
cevab, matbuata verilme· 
mittir. 

Niyabet ~leclisi 

Kuruluyor 
Paris 20 (Radyo) - Mate· 

nin Londra muhabiri, kralın 
haıtalıiı milddetince iilnlilk 
işleri görmek ilzere Kraliçe 
ile Prens Dö Gal dük Pe-
kent Lord Santelle, Ensburu 
Piıkopoıu ve baıbakaudan 
mürekkep bir niyabet mec
lisi kurulacağını söylendiğini 
bildiriyor . 

Bulgar 
Başbakanının mil 

him diyevi 
• BQ1ıarafı 2 inci sahijede
ıamak istediğimizi. Yugoı
la•ya baı ve dıı bakanı M. 
Stoyadinoviç'el temin ettim. 
Geçen sefer de Cenevre' de 
iken ayni teminatı müıyü 

Maksimos'a da verdim. Zira 
hepimizin çalııtığı ve arzu 
ettiği ıulh için bundan baıka 
bir yol yoktur . 

Bulgaristan hakkında ara 
sıra baz(suitefehhümler olu· 
yor. Bunu inkar edecek de· 
ğilim. Llkin berşey düzele· 
cektir. Geç te olsa, komşu· 
)arımız birgün gelecek ki 
samimiyetimize inanacaklar· 
dır. 1 Mart Yunan ihtiİilin· 
de, hudutlarımızı beş bin 
gömlekli ile takviye ettiğimiz 
zaman, komşu devletin dahili 
kargaıalıiından istifade ede· 
rek ona tasallut niyetinde 
olduiumuz zannedildi. Hal
buki Bulgaristanda böyle bir 
hareket, kimseain aklına gel· 
memiştir. Biz o zaman, ihti· 
lilcileri Bulgar topraklanna 
girmekten mennetmek iıte· 
diğimiz için hudutlarımızı 
takviye etmiştik.,, 

Bulgar baş ve dış bakanı 
Köse lvanof'un verdiği te· 
minata bakılırsa Bulgaristan 
Balkan antantına dabil olan 
devletlerin takip eyledikleri 
siyasaya çok yaklaımıı bu· 
lunuyor. Bu siyasanın, Bal· 
kanlarda ıulbll temin için 

--:ı. 

halde gördük, Başkaları da kendisini dışarı atan 
gördüler. Hazineyi muhafaza rahibe: 
için bulunuyorlarmış. Hazine. - Çıaarın arkasında ~ 
Evet .. Bu hayat veren bir rüyorum. Onlar orada J 
taı imiş! Bu taıı belki bili· )anıyorlar. Diye bağudı. 
yorsunuz. "Mabud taş,,ı dır. Bu arada bir ok, diı
Bu taş uğruna busene hepi· bir rahibenin sırtına ı•f 
mizin de kurban edilmesi landı; bu da yıkıldı. 
lizım geliyor. Otuz tabut Klemans - Imdad .. ffd 
için otuz ölü, otuz kurban bağırmakta idi. 
llzım!. . . . Veronik vaziyeti tebli~ 

Deh Rahıbede gülerek: gördüğü için hemen kal 
- Haça gerilmiş dört ka- ve bir ağacın arkasına udi" 

dın.. Dedi. etti. 
- Ve bu geç kalmıyacak- Bir ok daha havadan ı~ 

tır. Ayın •!hacı günü geliyor. lar çıkararak geçti. 
Hayaletlerıo çıkmasına, mey· Okların arkası kesi~ 
dan kalmadan kaçmalıyız. b"tll k t'I k"' li d.t 
Gö 

.. ? S" 
1 

d' _. u n uvve ı e opr ye 
ruyorsunz oy e ıgım k t 

kö 
. d 

1 1 
ru oş u. 

yer, prü en eve o an fU V "k k kt ... . . •·I 
d t 

eroaı or ugu ıçıo • 
orman ır d · 'f D J' mıyor u. Maksadı, Prınre 

e ı: gitmek orada bir dolı;iıtı*ı'. 
- Onlar bu ormanda sak· gördüğü ve her birinin llıe 

bdırlar. Bizi bekliyorlar! "doludur!,, Etiketi bulu~ 
Dedi. ~ 

- Sen artık sus! Ma .. 
dam Verooik ormanı görü· 
yoraunuı, değil mi?.. Gert· 
rüt birden el arabasının 
saplarını elinden bıraktı. 
Hemıire Klemans: 

- Ne var?. Ne oldun?. 

Diye ıordu. 
- Birıeyler gördüm. Ha

reket eden beyaz bir ciıim 
gördüm gibi.. 

- Ne? Fakat onlar rün· 
doz ıörünürler mi hiç? De· 
lirdin mi sen del 

Dikkatle baktılar. Buna 
rağmen yola devam edildi. 
Fakat iki rahibe el araba· 
ıını itecek kuvveti artık 

kendilerinde göremiyorlardı. 
Nihayet, Veronikin ilk gün 
Honarin ile birlikte ieçdik· 

leri yere geldiler ve köprüden 
evvel olan ormana daldıla:. 

Birinci Rahibe de husule 
ıelen tahavvülü Veronik'te 
farketti. ..Bilyük çam" de· 
nilen ağaca yaklaşıldıkça 
rahibelerdeki telaş ve heye· 
can artıyordu. Rahibeler 
iyiden iyiye kuvvetten düş· 
müıler ve ağaca bakamı· 
yorlardı. 
Ağaçtan uzaklaşmağa baı· 

lamıılardı. Artık, Veronik 
bu sebeble derin bir nefes 
aldı. Tehlikeden kurtulmoı· 
lar demekti. 

silihlardan ikisini almak 
hidiıe yerine gelmek, Gel 
rüd ile bilikte mlltecaviıl~ 
mukavemet idi! Halbıtr 

Gertrlld'ün de aldıj'ı ' 
yarasile öldüğünden baıJ 
yoktu. 

Veronik ayni ıllr'atle ~ 
siliblarla hidise yeril 
dCSndü; kendisi ve rabilll 
sillhlarla vaziyete hak 
olacaklarını sanıyordu. 

Fakat rahibeyi göre.-" 
yince hayret içinde kal~ 
Köprüye yaklaıtı, yük•f" 
bir yerden hadise yer~ 
bakınca. Mütbit bir maoı' 
ra ile karıılaıtı: 

Her üç rahibe de kelt' 
altlarından iplerle dört ·~~ 
güttlğ6ne, haça gerilmiı t 
gerilmişlerdi! 

Veronik asabi bir b•" 
ketle sillhını omuzuna ~ 
yadı, nitan aldı. Fakat ~~ 
men diltilndO, kime ıP' 
edecekti?. 

Veronik bebangi bir b~ 
ketin manasız ve netice.
kalacağını derin bir ele~, 
anladı. ionuncu kurbanıo J1 
kendisi olabileceğini ıe~ 
ve sür'atle kararını ver~ 
Siper alarak biraz bekli1 

( Devam edec~ 

Alman tehlike; 
bir gazete siyasal '' 
şebbneatta bulunnııal' Bu tehlikenin geçtiğini 

sandıkları sırada rahibeler· 
den Klemans inliyerek ol· diyor · 
duğu yere yıkıldı. Ve ayni Pariı 20 (Radyo) - Bord~ 
zamanda yere de bir ıey çıkan (Frans Dö Bordo;) !" 
dllıtü. Bu, taıtan bir balta, zetesi, yazdığ'ı bir makal 'I 
eıki zamanlarda kullanılan Almanlarda!! kurtulmak 
en iptidai bir sillhtı. Fakat zım geldiğini ileri ıllrm•~ 
Klemanı'ın baıında derin ve Ver1&y muahedesinin t 
bir yara açmııtı. tikede bulunduğunu ve f r~ 

Rahibeler birdt:nbire: sa'nın Berlin sefiri tarafl" 
- Eyvah... Yıldırım taııl. dan Almanya nezdinde ti1

1 

Diye bağırdılar. Hl teşebbiisatta bulunulOI-' 
Ve ada balkının inandığı lüzumunu kaydeylemek~ 
lzmir vakıflar direktörlügftndeıJi 

No. Senelik ir.İ 
Asmalı mescit 207 dilkkan 72 ,., 

Dün lik maçlarına devam 
edildi. Altay Bornovayı 1-6; 
Demirspor Buca'yı 3·0 yen· 
diler. Altınordu • Göztepe 
2·2 berabere kaldılar. 

Atina, 20 (Özel) - Veni· 
zeloscular bir toplantıdan 
sonra, Kondilis' cilerin otur· 
duklan bir kahvehane önüne 
gitmişler ve nümayiş yapmış· 
lardır. Nümayiş esnasında 
loverver kurşunları ile bir 
çok kimseler yaralanmıştır. 

Meı'ullerin tesbiti imkin 
bariciadedir. 

- Başıarafı 1 inci sahifede
kararını ayrı bir tarzda tef· 
sir ediyorlar. Hükumet ta
raftarları, muhtemel bir Fi· 
nansal buhramn tehlikesini 
ehemmiyetle kaydetmekte
dirler. Bank Dö Frans mü· 
dürünün Heryoya böyle bir 
tehlikeden bahsetmiı olduiu 
ıöyleniyor. 

elzem bir yol oldoiunu Bulgar 
zimamdaranı da pek rnı.ı 

Yukarıda bedeli yazılı lkiçeımelik caddesi üzerinde /Y. 
malı mescit vakfından 207 numaralı dilkkin açık artırlll1 
konulmuıtur. ihalesi 20-1-36 paıarteıi ıOnil ıaat 14 d• 
istekli olanların Yakıflar direkt .. IOilne mtlracaatları bİ 
rilir. ll·lS-20 7S anlamıtlardu • 


