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• ULUSAL 

lzmirde çıkar, aktamcı siyasal ıazetedir 

- Çarıamb;-=}2 Şubat 1936 

ı~~ransız 

ParHioıeutosu, Hus-Frau-

sız andlaşnıas1111 konuş· 

makıa devam ediyor. 

~~~~----------------
• Fiatr (100) Para 

Almanya,husenesonuna liadar ilii ınil
·v~n aslier hazırlamış olacal{t-,.Lr 

:.( --

Dün, lzmirin her tarafı göl 
halini almış bul~nuyordu 

Sen nehı·iude 
bir kaza 

O~ amele nehirde 
boğuldu 

Bostanlıda vaziyet çok fecidir. Seylapzedeler geceyi 
cami ve kahvehane köşelerinde geçirmişlerdir 

Bflyflk Menderes de taştı. Slike ovası sular altında •.. 

Pariı, 11 (Radyo) - Sen 
nehri üzerindeki (Karozel) 
köpriiıtlnde bir kaza olmuı 
ve dikilmek üzere bulunan 
bDyilk demir aiitunlardan biri 
devrilerek nehre dDımüt ve • 
iç ameleyi de beraber ıilrllk· 
lemittir. Ameleler dalsııçlar 
vasıtasile aranmış ise de bu
luoamamııtır. 

• 

• 

Boııanh'dan 

Don sabahtan baıhyan 
yağmur, ıeceyarııı.na kadar 
durmadan ıiddetli yajmıt Ye 

Lord Eden 
ltalya'yı japonya ile 
Almanya'nın kuca

ğına atmış 

Lord &len 
Iatanbul, 12 ( Ôzel ) _ 

alyan doıtu olan (Deyli 
eyi) .:gazetesi, lngiltere dıt 
leri bakanı Lord Eden'e 

&cuoı etmeğ bıtlamııhr. 
u gazete diyor \d: 
"lord Eden, takib ettiii 
Y•ıa ile ltalya'yı Japonya 
• Almınya'nın kucaiına 
tmııtar. Halbuki ltalya bi-
111 doıtumuı ve eıki bir 
ttı&:L!_• d' •1&111111 ar.,. 

bir görQoQş 
ıebrin birçok yerleri ıular 

altında kalmıtbr. Öğleden 
sonra blUiln cadde ve sokak
lardan ıeller akmağa başla-

:mıt. hemen hemen blltün 
evlerin bodrumları sularla 
dolmuıtur. lngiliz bahçesin
deki bOyük lijım hkandı

ğından sular caddeye akmış 
Ye getirdiği molozları tram· 
vay yolunun üzerine yıimıı 
ve rayları örtmüıtUr. 

Bu yüzden (bir müddet 
Gödepe tramvayı işleyeme· 

miştir. Tesbit edildiğine gö · 
re; dünkü seyliptan 7 ev 
tamamen ve kısmen yıkll· 

mııtar. Bunlar Arap Hasan· 
da berber Kemal'ın 10 nu· 
marala evi, Şebidler'de yeni 
yapılmakta olan bir ev1 Mer· 
sinli'de bir kabvebane, Ço
rakkapıda polis Mustafa'nın 
evi, Ütiicüler çarıısmda 
Şerif Remzi'nin boş bir 
dükkinı ve onun bititiğinde 
diğer bir dükkan .. 

Şebidler'deki evin ankazı 
alhnda 22 yaşlarında Veli 
isminde bir ameıe:kalmıt ve 
zabıta tarafından kurtarıl· 
mıştır. Yaralı Veli, derhal 
Memleket hastanesine kal· 
dmlmıştrr. 

Şehrimize relen haberlere 
göre, bilyük Menderes tek
rar taımış ve büUin S6ke 
ovası ıular altında kalmııtır. 

Dün ıehrimizden kamyon· 
larla Torbah'ya sandal sıön
derilmittir. 

Cellid gölü mıntakaaında 
ki aeyllb saha11 da çok ge
niılemiı, birkaç köy daha 
ıular altında kalmııtır. 

Gece yarısından sonra, 
yağmur, kuvvetli bir yıldız 
f1rtınamle kar ıeklinde düı
meğe baılamıt v~ şehrin 
bazı yerlerinde kar tutmuş· 
tur. Sabahleyin uat 8,30 da 

derece sıfır altanda bir idi . 
Bütün ıular buz tutmuf, baaı 
evlerde tulqmbaların suları 
bile donmuş bulunuyordu . 

Karşıyaka 'da: 
Dünkü ıiddetli yatmurdan 

Karııyaka' da da birçok yer
ler su alhada kalmıfhr. So· 
ğukkuyu çayı taımıf, ve ba
zı ~vlerin bodrum katlarını 
sular kaplamıtbr. Bu civar
da tavuklar vesaire bayva
nat da sulara kapılmıı ve 
boğulmuıtur. Zeytinzade so
kağında bahçe divan yıkaJ
mıf, o sarada yoldan ıeçe• 
komiser Liltfll'nlln karısı 
enkaa altında kalarak aya 
- Deııanu 4 ncü .ahifedf.-

Amerika don·au

ınası 

Manevralar yapacak 
lstanbul, 12 ( Ôzel ) -

Amerika donanma11ndan 78 
parça, Kaliforniya'nın cenub 
sahillerinde manevralar yap· 
mak ibere ü11übıbrilerinden 
bareket eylemitlerdir. Ma
nnralar bir hafta silre
cektir. 

Cenupta Habeş süvari
leri bir Italyan müf
rezesine saldırdılar 

- ----
yabancı sttel mOşahitler, Makalleıı in 
bir gece baskınında Babeşleı·in eline 

geçebileceğini SÖ} liyorlar 

Ogaden kôprllıOnde yerli Ualyan oôbetcileri 
lıtanbul 12 (Özel) - Adiı Cenupta Geıtro nehri bo· 

Ababa'dan aelen haberlere yunca takviye kıt'ata alarak 
ı&re, Habeıler, ıimal cephe· ilerleyen bir ltalyan kolu ile 
ıinde çete harbine devam Habet s&varileri araıında 

t kt d. 1 E lk' yarım ıaat devam eden çok 
e me e 1r er. vve ı sıll• • R , . kanlı savat. olmuı, Habet 

as Seyyum Makalle dekı ıllvarileri en çoju karaa6m-
ltalyan mevzilerine. bir ~il- lekli olan ltalyan'Jarı pllı
cum. Y•pmıısa .da. bar faıde kilrtmllıler ve telefat verdir
temın edememııtır. Bu mev· miılerdir. Graçyani'nin yeni 
ziler ltalyanlar tarafından bir taarruzu beklenmektedir. 
tahkim edilmittir. Sllel mil- lıtanbul, 12 (Ôzel) - Ha· 
tahitler, Makalle'nin ancak betiıtan'da çok tiddetli ve 
bir gece baskınında Habet· slirekli yatmurlar yaimak-
lerin eline aeçebilecejini tadır. Her iki cephede de 
167lll1orlar. ılel bar ıklt durmuı ıibidir. 

Yunanistanda iki.nci bir 
isyan mı h&zırlanıyor 

--~--------~-1 Marl isyanına iştirak eden su

hay Jar gizlice toplanıyorlarmış 

Asi Yunan 
l•tanbul 12 ( Öıel) - Ati

nadao haber veriliyor: 
1 Mart iıyanana iıtirak 

eden kara, deniz Ye haYa 
subaylarının tekrar vaıifeye 
alınmak iıtınmemetindın Yu
aanistanda ikinci bir isyan 
bat ıöıtereceği söyleniyor. 
Bu subaylar, Selinikte giz· 
lice toplanmakta •e bir hafta 
evvel lskenderiye'ye ıitmiş 

olan Gunatas'tan 
beklemektedirler. 

talimat 

Alikadarlar, general Palas
tiras11D, bu ıubaylarrn ba
şında bulunduiunu' iddia edi
yorlar. 

Diğer bir rivayete göre; 
eski isi subayların merkezi 
Girit' tir. 

Venizelos, bu subayların 
orduya ahnma11 lüzumunda 

subayları 

kün olduğn kadar azalmasını 
istemektedir. Başbakan M. 
Demirciı de krahn bu tema
yülünü Yunaniıtan'ıo seli-

ısrar etmektedir. 
Kral, eski asi ıubaylarao General Polastiraı 

tekrar orduya ahnmalar1nı meti için muvafık ve muıib 
ve gayri memnunların müm- görmektedir. 

---·~··. ··~------
35 bin lirayı lzmir'de 
mülazim. Celil kazandı 

~-------~·-4------~ 
Halkapınar iplik fabrikasında 
Kouya'lı 

15 bin 
Musa'nın biletine 
lira· isabet etti 

Tayyare piyangosunun 
dtlnkl1 keıidesinde kazanan 
numaraları ~yazıyoruz. Çeki· 
liıe buaün de devam edile
cektir. 

35000 Lira 
22481 Numaraya 

• 

15000 Lira 
22949 Numaraya 

12000 Liı-a 

24 77 Numaraya 
1000 Lira 

8459 11umaraya isnlwı etnıiııir. 

500 Lira Kazananlar 
107 1 2 1;~9 2:!63 3463 
5i8ô 1004ö 12673 18359 
l:~453 16 79 18537 19733 
:!379:1 

150 Lira Kazananlar 
1520 1952 2U2 394'7 
6657 760:! 964 10048 

11600 12950 14367 1',77 



Salaif e2 

Nakili: KAMI ORAL 

(Olual Birllk) 

Fransa, bitaraflığını teyid etmekle 
barışı elinde tutuyormuş 

Ikiynz kilo 
ğında bir do 

-48- Bir Ingiliz neferi asker elbisesini giyinc(>ye kadar Al-

Balıkesir, (Özel a 
daa) - Balya avcıları 
ıün Balya ile Dota 
Mlstecap k6yleri • 
bir ıtirek avı tertip 
lerdir. Bu avda Uç 

Vay? Var.! demek sen bu he- man orduları Belçika topraklarını çiğniye
'rifi tanıyordun ha rek Fransaya geçmiş olacaklardır öfdiirülmüştür. 

Öldürülen Bu ıırıdı, Piyedoı'un gö· 
z& bir ıtıne ilişti. Bu 
adam, seyircilerin arasında 
idi. Elindeki mendili bur
nundan ayırmıyan bu adam, 
aakallı ve ıenç idi. Nezleli 
Kiirünliyordu. Boynunda ye
tilimıi bir boyun baiı vardı. 

Piyedoş kendi kendine: 
- Herifin sakalı varsa da 

ylizü liyikile görünmüyor. 
kendiıini adam akıllı görme
den kaçırabilirim. Onun için 
dışarı çıkmalı ve onu yakın
dan tetkik etmeliyim. 

Dedi. 
Sakallı adam, bu sırada 

ökıllrmeje b•ılamııtı. Piye
doı'tan on metre kadar 
uzaktı. Hava hıybdan bay· 
lıya kararmıı olduiu için 
rlzelce farkedilemiyordu. 

Piyedoı, anide yanındaki 
arkadııı (Piııı) a ıu emri 
verdi: 

- Bu adımın vaziyetini 
tetkike ııyın gördiim. Şüp-
Jaelenmemeai için lıtulunduiu 
tarafa bakma ve beni dinle: 
Şlpbelendifim adımın, boy· 
nanda yeıiHmıi bir boyun 
bajı vardır. Kendisi sakallı
d11. Kapıyı gitte, çıkarken 

azaktan arkasını takib et; 
ben de ayrıca takibatta bu· 
lanacatım. Birde dııarı çık
tJktan ıonra burnunda tuttu
iu mendili cebine ıokacakmı? 

Piıaı hemen dııarı çıktı 
ve kapıya tloiru y&rildü. 

Aradan birkaç dakika ıeç· 
miıti ki, mevta teıbirbaneıi
nin bekçileri (Dıire kapa-
nıyor) diye baykırmata ve 
çan çalma;a bıılamıılardı. 
Blyllk salona dolduranlar, 
J•••ı yavaı çıkmata baıla
dalar. Bu ıırada kapının dı
... cla bir 1Drült6 koptu ve 
ayni zamanda da: 

"T utanuzl Y ıkalayınızl" 
Suleri ayyuka çıkmaia 

ltqladı. 
Piyedoı bu sesleri iıitince 

içinden: 
Acep kimi tevkif ediyor

lar? Yok•a Piyedoı, tarif et
tijim herifin yakasına mı 
ıırıJdı? Öyle birşey yıpmıı 
ime, hayret etmemek lizım 
relir. Zira bu arkadaş daima 
b&yle lnzumıuz iıler yapar! 
Bununla beraber iyi etmiş 
olabilir. Zannımızda bati et
miı iıe, tutulan adımı ser
he•t bırakmak zor • birıey 
cletil a.. Hele bir defa dıprı 
çakayım da ne olduiunu gö· 
reyim. 

Diyerek birkaç dakika 
evci Piııı'ın çıkıp gittiii 
kapıya doiru yürüdü, fakat 
kapıyı ıçmaia vakit bulma
dan, kıpı, dııtan yüklenen 
yilklenen Pigaı'ın tayikile 
açıldı. Pirıı, iki zabıta me
muru ve :hiddetle çırpın
makta olan bir adam, Piye
doı'an karıııına çıktılar. Pi
r•ı ve iki zabıta memuru, 
çırpınan herifi kollarından 
sıkı sıkıya tutmuı oldukları 
halele hir türlii zaptedemiyor
lardı. Herif mütemadiyen 
çırpınıyor Guddım sözünü 

tekrar edip tiurayordu. Pi
yedot, bu sözü İfİtince ken
di kendine: 

- Vay anasını 1 demek 
bu herif lngilizdir ha? 

diye mırıldandı, Piyedoı 
böyle kendi k . ndine düıü
nür ve söylenirken Pigaı ta 
herifin bacaklarına ip sar
makta ve onu kımıldayamı· 
yacak bir bale koymağ• ça
lıımakta idi. Piraı vaziyeti 
hayret ve iıtiğrapla seyreden 
Piyedoı'uo yüzüne bakarak: 

- Londra 'h müthiı bir 
yankesicidir. Bir kadının elini 

cebine sokarken yakaladım. 
Piyedoş, sukutu hayale ui

ramıt bir tavırla: 

- Ya öteki herif ne oldu? 
Pigaı, hem yakaladıiı dev 

gibi adamın ayaklarını bai· 
lıyor ve hem de cevap ve
riyordu: 

- Onu düıünmeie vakit 
bulabildim mi ya? Bu herif· 
le ne kadar utraıtıiımı bil
mezain! 

Piyedot bu esnada ne 
kendisine ve ne de Piyedo
şa hi•aettirmeden lngilizin 
ceplerini ııra ile yoklamıı ve 
paltoıunun dıt cebind" bul
duiu bir cüzdanı kendi ce
bine indirdikten ıonra öbllr 
odaya girerek cüzdanın 
muhteviyatını tetkike bıtla
dı. Piyedeş, cti~d.aada bula
nın kiğıtları karııtırırken 
dıprıdıki salonda cesedi 
teıbir edilen kızın bir foto
irafını bulma11n mı?. Piye
doı, büyük bir sevinçle fo-
toirafı cebine koydu. Ve 
derba.J Pigaıla yankesicinin 
bulunduğu diğer odaya reçti. 

Pigaf, yankesicinin ayak-
larını ıım-ııkı bailamııtı . 
Piyedoş, arkıdaıının kan ter 
içinde kaldıjını görüace onu 

bir in evvel sevindirmeie 
can atıycrdu. O Yakte kadar 
odada yankesici lagilizle 

Pigaı ve Piyedoı'tan batkı 

kimse kalmamıştı. Piyedof, 
arkadaşının herıeyi anlaması 

lizım geldiiine kanaat getir
diğinden, cebindeki fotoirafı 
çıkarıp Pigaıın nazarlarına 

doiru uzattı. Fotoirıfı ıö· 
ren Piga11 hayret içinde ka
larak: 

- Vay! Vay! Demek sen 
bu herifi tanıyordun ha? 

-Arka." vnr 

Pıriı - Inıiliz - F rınıız 
münaıebatından bahseden 
ltalyan muhibi Fransız ga· 
zeteleri, Fransanın, lngiltere 
için harb etmemesi lizım 

ıeldiğini ileri sürmektedirler. 
"Liberte" ıazetesi, bu 

mes' ele etrafında yazdığı 

bir makalede ezcümle di • 
yor ki: 

"Biz, Neıüıe yardım et
mek için ltalyaya karşı har
betmek istemiyoruz. Fran· 
sızlar, bu gibi itlere ıirme
yi reddediyorlar. Bizim (tal· 
ya ile bozuımamıza mukabil 
lngiltere bize ne verebilir? 
Eğer bize verecegı ıey, 
mühem formüllerden ve şar
ta maellak vaidlerden iba· 
retse, bunun hiçbir kıymeti 
yoktur. Bunla11 atlatmak 
daima mümkündür. Yok 
eter bu, bu Alınanya ile 
harb vakuunda Fransa ile 
kat'i bir ittif akaa, o zaman 
iş deiitir. 

loıiltere'nin ıözü tutaca
ilDı biliyoruz. Fakat şunu 

da kaydetmeliyiz ki lngilte-
re'nin aakeri yardımı, her 
halde Almanya'nın çabukça 
yapmayı tısarladıiı barbın 
ilk haftaları eınasında ta
mamen 11fır olur. Netekim 
daha tek bir lnıiliz neferi 

asker elbisesini arkasına bile 
takmamışken motörlll Alman 
kıtaatları F elemenıi Ye Bel
çika'nın ıimalini geçmiş 
olurlar. lngili.ı donanmasının 
rolüne gelince, bu hususta 
jutlınd savaıını düşilnmeie 
mecburuz. 

Demek ki Fransız efkarı 

umumiyesi ltalya'yı kartı 
dostluiumuzu, kendimizi ol
duğumuz gibi yani logilte
re'nin 'samimi dostları olarak 
göstermek hususundaki ar
zumuza feda etmekJiiimiz 
için hiçbir ıebep olmadığına 
kanidir. Fakat ıimali doıt
lanmız, açık kalpliliiimizi 
takdir etmek ve Akdeniz ile 
M111r'daki menf aatJerinin 

bizim menfaatlerimiz olma
dığını ve binaenaleyhte 
bu menfaatler, bizim bir 
tek bahriyeli . neferi -
mizio canını feda etmeye 
deimez olduğunu iyice an· 
Jamak mecburiyetindedirler. 
S.D.N'e (Uluılar kurumuna) 
karıı olan vazifelerimize ge
lince, biz bunları yerine ge· 
tirdik. Aodlaşmanın on al
tıncı maddesi, dikkatle ve 
yeniden gözden geçirilmeli· 
dir. S. D. N. üyeleri "eko · 
nomik ve finansal tedbirle· 
rin tatbikinde birbirlerine 
karıılıkh bir yardımda" bu· 
lunmıyı taabüd etmiılerdir. 

Bu, yapıldı. Hattl bunun 
yapılmıı olmaıı, epeyce bir 

biri ikiyüz kilo • 
dadır. 

Domuz, sürücülere 
peklere İaldıra saldırt 
dr bekli yen Balya' b 
ferinden Doğanlarlı .ı 
~in ojlu Nihadın ize 
dar ıelmiıtir. Bu afd 
yakın bir mesafetleD 
za ateı etmiştir. 
Avcıların avcı torpili 

leri btlyGk karıunlar . 
- Devamı 4 ncü ! 

ıeydir. Burada mevı 
o\an cihet, askeri t 
meselesi deiildir. A 
altıncı maddenin dıll' 
velki paraırafi; "1' 
ılikadar hilkumetler•. 
-Devamı 3 üncü 

• 

Makedonyada ve Tisalyanin bir 
çok yerlerin seyliiplar oldu 

Kışlık mahsulatın mühim bir kısmını sular 
alıp götürmüş, köprüler yıkılmıştır 

Son poıtı ile gelen Alina 
gazetelerinde okudujumu&a 
g6re, Makedonya'da ve eski 

seller husule gelmiıtir. Kıtlık, detinden bir takım 
mahsul, birçok yerlerde çil· harab olmuf, k6pr&lıt 

mııtır. Salar albacl• 
yerlerde hayvanat Yunaniıtan'la garbi Trakya

da çok şiddetli yaimurlar 

rDmüı ve kısmen de sellerin 
ceryanına kapılmııtır. 

yatmıı ve bazı yerlerde Tisalya'da yıtmurları ıid· .............. vardır. Ytıkaek 1 
karlarla 6rtül6 bir b 

Mersin limanının iaponyanın, uzak şar 

bir yıllık f aaliye.ti takib_~~!~ği yol 
Nankin hokfimetine para te 
etmekle beraber, diğer taraf 

da şimalde tazyika geçiyor 

Geae bu rapora göre 
ıirketin it randmanı evvelki 
yıllardakinden bir miıli art-
mııtır. 

Artan it hacmini karııla
mak Dzere ıeçen yıl yeniden 
21 parça nakliye v111t111 
temin edilmiı ve lıtanbul'dın 
iki romorkör aatın alıamııtır. 

Umumi heyetçe yapılan 
tetkikat neticesinde ıirketin 
buıBnkn vesaitinin liman 
ihtiyacını tamamen karıdıya
cak vaziyette olduğu anla
ıılmııtır. 

Londra gazeteleri; Japon· yacaktır. 
ya'nın uzak şarktaki hare· Deniliyor ki: 
ketleri hakkında yazdıkları - Bu vaziyet 
uzun makalelerde Japonya- izah olunabilir: 
nın, Çin'de sistematik bir Japonya, birtaraft8' 
surette ilerlemekte oldupnu ki1ne mali yard1111 
kaydediyorlar. yapıyor, diğer tar 

Ayni razetelere zöre, Ja- timıli Çin'de tazyik 
ponya; Çin Nasyonıl htlkü- tine geçiyor. Pek 111 

metine para teklif edecek dir ki bundın batk• 
ve ayni zamanda ıimalde hükumetine de, NaJI 
aıkeri tazyik ve cenupta da kümeti aleyhine k 
politika entrikalarına baıh- için mali yardım tekfif 

~---~-------·h~~·~ ..... ~ 
Dünyanın en büyük 

va sef in el eri bitiy 
--~-----------------

Telefon Tayyare 
3151 Sineması Telefon 

3151 
Rusların yapmakta olduklar 1 

yük tayyare bitmek Qzeredi 
dabiıi Franz Şchubert'in 

Aşkı 
Arsıulusal şöhreti haiz bOyOk tenör Riehard TAURER tarıJhn

dau temeil edilen (Bitmemiş Senfoni)den daha zengin ve daha 
m.flessir olan senenin şaheseri __________ .... ________ __ 

A YRJCA: FOKS (I'Orkçe SôzlO) dOnya haberleri ·Miki karikatôr komik 

Seans saatleri : Herıün 15 - 17- 19 - 21,15 Cumartesi 13-lStalebe seanaı. 
Pazar ünü 13 deilive ıeanıı vardır. 

Moıkova'da çıkan (lzves· 
tiya) ıızeteainin verdiii ma
lumata göre, Rusya'nın yap
makta olduin büyilk bava 
r•miıi, yakındia ikmal edil
miı olacaktır. Bunların hepıi 
ıecen yıl bir kaza ne tice
sinde dil16p parçalanan 
(Makıim Gorri) uçatı tipin
de olıcaJt ve her birinde 8 
küçlik motör yerine 6 büyük 
motör bulunacakhr. Her mo
tör bin iki yilz elli beygir 
kuvvctiade olacaktır. Motör
lcrin az olmasının sebebi, 

uçma kuvvetinin fal 
içindir. ~Bir tayyareci' 
kuvveti fazla olunc't 
nın mukavemeti aı 

Yeni tayyareleri' 
edeceii motörler, 
bölge içinde bulu.,
iıtenildiği gibi kull• 
cektir. 

Ruıya'nın yapmalı 
bu bllyük tayyarel 
yanın en büyük il' 
neleri olacaktır. K .. 
reniıliii 63 er •• 



~-SühS.....,--... __________________________________________ __.(_Dl!!!!_:m~~=k~)-------------:-~--~~--------------~1~2~Şu~b~at ___ 93_6 __ 

ra~sa, bitaraf hğını teyid etmekle lzmir kızılay merkezin· N. v. Fratelli Sperco Vapur Acentası 

banşı elinde tutuyormuş de=~rkezimizin belli olan vv. F. 8. Van SVENi~:ıE~RIENT ~:~=~ elm::.·
01

• me1uliyet 

-Ba,ıarafı 2 inci ~ahifedc- ı surette söyJemelde Fransa yılhk kongresi 17 Şubat 936 Der Zee "HEMLAND,, motörü 5- Daha fazla tafsilit içia 
6Qftarafı 2 inci ~ahifede barıı davasına çok biiyük tarihine raslayan Pazartesi 2-36 tarihinde beklenmekte ikinci Kordonda Tahmil ve 

askeri \feya filen bahri ef- bir hizmet yapmış olur. Çok günü saat 17 de Halkevinde & Co. 
fectfaleri tavsiye etmek va· muhtemeldir ki lugiltere, bir 1 k K l 1 OEUTSCHE LEVANTE LıNIE yapı aca tır. ızı aya yazı ı 
zifesile mükelleftir," Akdeniz aavaıına ancak " HELGA L. M. RUSS " 

D üyelerin kongreye teırif- b ki · iye tasribte bulunuyor. Fransanın yardımile girmeyi vapuru 17 şubatta e eDl-
Halbuki büyük bir hiisnü göze alsın . leri önemle rica olu- yor, 22 ıubata kadar AN-
tesadnf eseri olarak konsey Halbuki iıte bu yardımı nur. 11-12-13 365 VERS, ROTERDAM, HAM

bu hususta hiçbir ıey tavsi· görmiyecegı-'nden emin olursa, •·---------1111 BURG •e BREMEN limanla-
ÖbGrenler! Mut· ye etmemiş bulunuyor. Bu daha tedbirli ve ihtiyatkir rına yükliyecektir. 

itibarla Fransa, ne tek bir davranır. Fransa, bitaraflığı- laka (Okam~ntol) 0 ALA"!f A,,vapuru 2 Martta 
ıemi ne tek bir nefe, ne nı önceden teyid etmekle öksdrftk 'ekerle- = btkleniyor, 6 Marta kadar 
de tek bir uçak uçak çıkar· cüphesiz ki baraıı elinde tut· '-\ıııl ANVERS , ROTERDAM , 

... 7 rini tecrnbe edi ~ mak mecburiyetinde değil- maktadır. Fransız efkarı ..........._ HAMBURG ve BREMEN 
dir. umumiyesi kadar, fikir ve ıiz.. ~ limanlarına ylikliyecektir. 

lngiltere'aia, Akdeniz dev- içtihadını beyana hakkı var- '-'-' 
letlerinden talebetmiı olduğu dar. Fransa, bnkamatindcn ~ ARMEMENT H. SCHULDT-
taabbiU, mühim ve bayii son derece ihtiyatla olmas1D1 ~ HAMBURG 
tehlikeli bir taahhüttür. talebediyor. Fransa, elin he- ~ "TROYBURG,, vapuru 25 

Mesele, ltalya'nın tecavli- sap ve menfaati için bar- .......... ıubatta bekleniyor, AN· 
ıüne uğradığı takdirde in· betmek istemiyor. .....,...- VERS, ROTiRDAM, HAM· 
ıiliı donanmasına yardım ~ BURG limanlarına yükliye-
etmek meselesidir. Yekna· ~ cektir. 

rda buna derhal evet Al• R ~ DEN NORSKE MIDDELHAV-
enilebilir. Zira Jtalya'nın } ıza ~ SLINJE (D-S. A-S SPANS-

ıavaı ilin etmeksizin lnriliz ~ KELINJE) 
donanmasına taarruz etmek ,..,,,,,., OSLO 

afletini aöstermiyecer·iai Mocellithanesi ~ o • "BANADEROS" vapuru 
tiinmek m&mkllndür. Esa- Ve Pdrjen ~abapın '- , 
n ltalya, bunu yapmıyaca· ~ 4 martta bekleniyor, ISKEN-
nı temin de etmiıtir. Yeni Kavatlar çartısı en ftstdn bir mfte· ~ DERiYE, HAYFA. DIEPPE 

. Fakat •aziyeti iyice tet- bil tekeri olduğu· >b.J:: ve NORVEC limanlarına 
ık etmek •e ortada baki- N O. 34 no unutmayınız. ~ 
•len teca91lz olub olmadı· ------- -O 
nı bilmek hakkını kaliyen Kuvvetli mtıshil .-. 

ubafaza etmek ııxımdır. Satılık motör isıiyenıer şclbap 
u huıuıta Naremberg Sıhhat sflrgftn 
aklarını d&ıilaelim. Bu· 12 beygirkuvetinde (Dizel) e'O 
~ 1 b b ı •-· haplarını Maruf ,,. I'\ 

n r era er o maya aı markalı az kullanılmıı bir J .J 
ecenin birinde bir lngiliz ..-.otör satılıktır. Taliplerin ecza depolarından 
emisinin a6betçi zabitinin ve eczanelerden 
öınne bir hayalet ıartın&p idarehanemize müracaatlara 
e bir ltalyan g•misinin ilin olunur. 

arasınlar. 

endisine torpil savurdu· 
unu iddia etsini Keza 
ene olmaya ki Cebellltta· 
k limanının ortasında bir 
•yn patlatılıp lnrilizlerin de 
unua bir ltalyan oldufunu 
Jleıinler! Zira biz, doğruau 
zla ellıliki olan tecavllz 

iklyesini dinlemeti aıla iı· 
emiyoruz. 

Fransa, lngiltere ile ltal
ayı Yliz·yilze getiren kav· 
•da bitaraftır. Ve bu kav

Ya asla karıımamaya az· 
etıaiıtir. Bunu biiyle kat'i 

l 

Paınuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez \fe F•brika11: lzmir'de Halkapınardadır 
Y f"rll Pamuğundan At, Tayyare, K6pekba,, Değir· 

men, Geyik ve Leylak Markalarını havi her lne\'İ 

Kabot bezi imal eylmekte olub malları Avrupanın 
ayni tip menıucatana faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Teldraf adresi: Bayrak lzmir Macaristan'da 

kalliyetler için yeni 

bir tedris usu 1 u •llllll lllllllllllHllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllH llllllllllllllllllllllllllll H• 
Ma~riıtan'da yaııyan akal· ~ı • • • İ ~ 

~:!lei~~n •e ~ilbas111 Alman· ~ ZIDlf yun mensuca }~ 
. tahııl hayatlarında =: E5 

nı esa.ıa, le uran bir ka- ~r . . k A . . k t . = 
rnıme neıredilmiıtir. Bu ~ Uf IlÜfi}Ql Şlf e }~ 

•al kararnameye 16re § . M T k · • ~ 
uhtel'f 1 = ızmır Y:ftn ensucatı ftr A. ~- nıo Halka· = 

ı tedris siıtemleri 5 . = 
rtıdan ._ ld 1 k hd 1. 5 pınardaki koma' fabrıka&ı mamulatmdan olan := 

•• iri ara va et ı =: . =: 
r tcdrı' 1 d"I k =: uıevBimlik ve kıthk, zanf kumaşlarla, battaniye, := 

ı uıu u vaze ı ece = = 
e son .. ft E 1 := '81 ve yftn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci 5 

uç Sini a, V\fe ce = = 
a:ıan'ca olarak verilmiı 5 kordonda Cumhuriyet meydam civarında 186 5 

lan dersler, Macar dili ile § numaradaki (~ark Hala Tflrk Anonim şir- § 
~kıddcma M1ear'ca veril- =: . d ı k d · ' = 
•ı olan de J d Al , = ketı) mağazasın a satı ma ta ır. MezkOr fabnka-, = rs er e man ca =: 5 
luar edilecektir. ~ nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malam Si 
. Alman ıaze'teleri, ha uıulu ~ olan mamulattnı muhterem mlltterilerimizc bir § 
1 karıalamakta M • =: . . · = , . • acarıs- =: defa daha tavsıyey ı bır vazife biliriz. =: 
n ın, akalHyetlerin tabii = = 
klarına bOrmet ettiğini ~ ~ 
\fe eylemektedirler. ~ Toptan satıı yeri: Birinci kordon No. 186 § 

sbit d'l · d il b SE Şark hah Türk Aaonim Şirketi ~ e ı mııse e pı il- =: =: 
•re detiıtirilmit ve bu ~ ~ 

eniıliklik faılalattmlmıt· ~ Perakende sataı yeri: Yeni manifaturacılarda ~ 
Uçakların uzunluiu ise § mimar Kemalettin Cad. Sağır zade biraderler ~ 

yükliyecektir. 
AMERICAN EXPORT LINE 

"EXPRESS" vapuru 28 
ıubatta bekleniyor, NEV
YORK ve BAL TIMOR için 
yük alacaklar. 

JOHNSTON VVARREN 
NE • LIVERPUL 

"GUENMORE,, vapuru 23 
ıubatta lbekleniyor, LIVER
PUL ve ANVERS'ten yük 
çıkarıp BURGAS, V ARNA 
"e KÔSTENCE için yllk 
alacaktır. 

"Vapurların isimleri, ıel
me tarihleri ve na•lun tari· 
feleri hakkında bir taabb6de 

giriıilmez." 
Birinci Kordon, telefon 

No. 2007 - 2008 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

1'-inci Beyler Soka!ı N. 68 
Telefon 3452 ........ _ ........... . 

.. 

olup yükünü tahliyeden 
sonra ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG, CO-

PENHAGE , DANTZIG , 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
.. GANYMEDES .. vapuru 

27-2-936 beklenmekte olup 
yükün6 tabliyed~a sonra 

ANVERS, ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM

BURG limanları için yük 

alacaktır. 

"CERES,, vapuru2 10--36 
da gelip 15-2-36 tarihinde 
ANVEPS, RQTTERDAM, 

AMSTERDAM ve HAM-
BURG limanlarına 

edecektir. 
GDYNIA, OSLO 

KANDINAVYA 
için yük alacaktır. 

hareket 

ve IS
Jimanları 

SERViCE MARITIM 

ROUMAIN 
"PELES" vapuru 30-1-3' 

da ielip 31-1-36 tarihinde 
MALTA, MARSILYA, ve 

BARSELONE için yük ala
caktır. 

Yolcu kabul eder. 

ilandaki hareket tarible

rile navlonlardaki deiişiklik· 

Tabliye ıirketi binası arka

sında FRA TELLi SPERCO 
vapur ace.ntalıj'ına mliracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004 - 2005 • 2663 

Olivier ve şnreki-

sı Limitecl vap11r 
acentası 

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel • 2443 

THE ELLERMAN LINES!L TD. 
"LESBIAN,, •apuru 8 ıu· 

bat LIVERPOOL •e SVVEN
SEAdan gelip tahliyede bu· 
lunacaktır. 

"EG YPTIAN ,, vapur1 10 
şubat LONDRA, HULL ve 
ANVERS'tea gelip tahliyede 
bulunacak ayni zamanda 
HULL itin yük alacaktır. 

"ROUMELIAN" vapuru 
14 ıubat LIVERPOOL ve 
SVVENSEA'dan gelip tala· 
liyede bulunacak. 

THE GENERAL STEAM NA· 
VIGATION Co. LTD. 
"LAPVVING" vapuru 14 

tubatta gelip LONDRA içln 
yllk alacaktır. 

Not: V urut tarihleri ve 
vapurlann isimleri üzerine 
değiıikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve tu· 

valet ~itleri eatar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanıa baliı Morina Balak yaiı ia. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa ıiizlllmi.tilı. 

Biricik ıatıı yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi NOzhet 

SıuHAT EzANEsı 

N~A 
~ 1 

Dl 34 metredirdir. Beher ~ § 
YYarenin saatte kadedece· § Kuıu oğlu - çar1111 Asım Rıza ve biraderleri E5 
•as'ati .mesafa, 270 kilo· § § 

o!l ıu r KUrUf 
etredir. Her uçak, kendi § Yeni manifaturacılarda mimar Kemaleddin Cad. 5 
llrettebataadan baıka 70 ~ Yünlü mallar pazarı F. Kandemiroğlu ~ 
lcu da ala bi lecckti r. ~llllllllllllllllllllllllllllllllllCllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllul 



Şim iki Almanya erkanı harbiyesi, 1918 de Al
man ordusunu idare edenlerden mürekkeptir 

Brüksel'de çıkan (Suvar) gazetesi, Almaıı'laaın busene nihayetine kadar 
2 milyon 250 bin kişilik bir kuvvet hazırlamış olacaklarını yazıyor 

J tan bul 12 (Özel) - Brilkselde çıkan Suvar gazete- ~adar Alman ' ordusu, dOoyamn en ku,•vetli ordu5u 
sinin \'erdiği bir habere göre, Almanya P.rkanıharhiyei olacaktır. Almaoya'cla halen milkemmcl talim gôrmil~ 
umumiye reisliği, Alman ordusunu, 936 yılana kadar 7 milyon genç \' ardır. Bunlar, htıkO.metçe lüzum gö· 
2 milyon 250 bin kişiye ~ıkarmağa karar vermiştir. rnlclftğil anda silahı ahp cepheye koşabilecekleri gibi 
l 9 l 8 tarihinde Alman ordusunun ba~ıoda hulunaıa uui taarruza da geçebileceklerdir. 
hü)·Ok Alman kumandanları, ~imdi de gizlice orduyu Fransa askeri Şura~n, Alman ordusundaki son terak-
lanzim ve teşkile çalışmaktadırlar. kiyata bnynk bir dikkatle ve yakıodan takip etmekte 

Alakadar çevcnlcrin ifude8İne nozaran, 1940 yılma ve geceli gilndüzlO milteyakkiz buluomaktadır. 

~~~----.. ~H-• .--........ ----~~-

lngiltel'e ·Mısır müzake- japonya ve Yeni dünya 
b 1 k •• d • latanbul, 12 (Özel) - Amerika ayan azasından dıı en· ratl 8Ş ama Uzre Jt• cümeni reisi Mister Bitman, verdiii söylevde Japonya için 

-·--lngiltere fevkalade komiseri Ali 
Mahir paşanın teklifini kabul etti 
lstaobuJ, 12 (Özel) - Mı· 11r fevkalade k"miser Sir 

söylediii ıözler, siyasal çevenlerde çok derin akisler yap
mışbr. Bitman, Amerika donanmasının, Japonya'ya kartı 
daimi ıurette hazır bulunması lizımıeldij'ini söylemit ve 
Japonya'nın, uluslar kurumu paktını, Briyaa Kelloğ miıa
kını ve uzak ıark işleri için dokuz devlet protokolunu 
ayaklar altına aldığını söylemiıti. 

sır'la logiltere araaındaki 

müzakerelerin, bu hafta için-
Limson, başbakan Ali Ma- Japonya'nın Vaşington elçisi, Amerikanın Japonya ile 

de baılıyacağı Kahire'den bir pııa'nın teklifini kabul harb etmek iıteıaiyeceğini Ye b&;tün Amerika'hların, ken

bildiriliyor. ~loıiltere'nin Mı- etmiştir. 
~~--~----·,--·~~~··-~~ ..... ---~~~~ 

Dün lzmir'in 
lini almış 

bertarafı göl 
bulunuyordu 

Başıaraf 1 inci salıifetle -
iından yaralanmıthr. Buka
dıncaju derbal ecıahaneye 

kaldmlmış ve ayağı alçıya 
konmuıtur. 

Alaybey semtinde Tersane 
karıısındaki çukur tarla ta· 
mamen ıu ile dolmuı, bir 
göl halini almıştır. Burada 
da birçok evlerin bodrumla· 
nnı su basmıştır. Tramvay 
Tenaneye kadar iılemiş, ray
lar molozlarla dolduiundan 
daha Heri gidememiştir. 

Bostanla köyü, çayın taş~ 
maaı üzerine tamamen su 
altında kalmıştır. Birçok ev
ler yıkılmak tehlikesi göı· 

terdiğinden boşaltılmıı ve 
ıeylipzedeler camilerle kah· 

vehanelere yerleıtirilmiştir. 

Bostanlı iskelesine bağlı bu

lunan balıkçı kayıkları deniz 
fazla kabardığından ti içe· 
rilere kadar gelmiştir. 

Karşıyaka'daki bütün bi· 
nek arabaları ile belediy ~nin 

tanzifat arabaları Bostanlı 
seylipzedelerini ve eşyala

rına taşımışlar ve komıu 
evlere taksim etmiılerdir. 
Belediye açıkta kalanlara 
derhal ekmek daiıtmıştır. 
Çıplak ayakla sokakta do
latan zayaJh y~vrular titre
mişlerdir. Karııyakll bele· 
diye müdürü Kimi, otomo
bille her tarafa koşmuı ve 
ıeylipzedelere yardım eden 
memurlara direktif ver
miıtir. 
Tren battı Mersinli ile Sal· 

hane arasında bozulmuş ve 
Kartıyaka'ya müteveccihen 
hareket eden tren yolda kal
mıştır. Yolcular, yağmur al
tında ve sular içinde yürü· 
yerek Bayraklı civarına ka· 
dar gelmişler ve buradan 
otobüslerle Karşıyaka 'ya ıreç
mişlerdir. Bandırma ve Af· 
yon postalara da Turan'a 
kadar gitmişler ve orada 
kalmııJardu. Yolcuların ek· 

serisi Karşıyaka'da inerek 
lzmir'e tapurla gitmişlerdir. 

limanda: 
Gece saat 8 sulartoda ıl>aı

hyan şiddetli yddız fırtınası 

limanda bazı basarata sebe· 
biyet vermittir. Karşıyakadan 
ıelmekte olan' Çankaya va· 
puru Pasaporttaki bir şata 
yanaşmış ve yolcularını ora· 
ya çıkarmıtbr. 

Hareket etmek üzere bu
lunan Flipo Krimani ltalyan .. 
vapurunun demirleri dolaş
ıı.ış ve vapur ' bir müddet 
dışarı çıkamamıştır. Sandal 
ve mavunalar da iplerioi 
koparmış rıhtıma bindir
miştir. 

* • • 
Dünkü seylapta zabıta ve 

belediye memurlarının, su 
altında kalan evlerdeki bal
kı kurtarmak için göstermiş 
old~kları ıayret ve felaket
zedelere yaptıkları insani 
muamele, her suretle takdire 
şayandır. 

ir Saınuel Hoar 
'l'ekrar kabineye ... 

gırıyormuş 

lstanbul 12 (Özel) - Sir 
Samuel Hoarın, pek yakında 
Inıiliz kabinesine gireceiini 
ve sandalyasız Nazır sıfatile 
deniz, bava ve kara kuvYet· 
!erinin bir Yecheye doğru 

yürümesinin temini için hu
suai bir vazife alacarıoı Loa
dra gazeteleri haber verı · 
yorlar'. 

Sir Samuel Hoar'ın, Mart 
içinde kabineye girecej'i tah
min olunuyor. 

Flinden Polonya nıil· 

messilini kabul t"llİ 
Paris, 11 (Radyo) - Dış 

işleri bakanı M. Flinden, 
Polonya'nm Paris maslahat· 
güzarmı kabul ederek ko
nuşmuttur. 

disi gibi düşündüklerine kani olduğunu beyan etmiş, 
Bitman'ın sözlerini yakıtıksız bulmuıtur. 

Londra'da f·ırtınalar var 
Londra, 11 (Radyo) - Fırtınalardan 24 saattanberi 7 

kiti ölmOıtilr. Bir idman kayıA-ı Taymis nehrinde batmış, 
bir üniversiteli boğulmuıtur. 

Makedoııya'da zelzele 
lstanbul 12 ( Özel ) - Makedonya'nın bazı taraflarında 

şiddetli zelzeleler vukua ieldiii Atina'dan haber veriliyor. 

Amerika'da Soğuk Dalgaları 
Nevyork 11 (Radyo) - Soj'uk dalıasının zararları ge· 

niıliyor. Mişiıan bavalisinde 7 kiti daha ölmilıtür. 

Japonya'da şenlikler 
Tokyo, 11 (Radyo) - Japon imparatorluğunun tesisi 

yıldönümü :münasebetile Japonya'nın her tarafında büyük 
şenlikler olmuttur. 10 milyon halk ıenliklere iıtirak etmiş 
ve yüzlerce tayyareler uçuşlar yapmıtlardır. 

Rus - Fransız misakı 
lstanbul 12 ( Özel ) - dırlar. 

Berlin'den haber veriliyor: lstaabul 12 (Özel) - Fran· 
Alman gazeteleri, Rus sız parlamentosu yarın :ya-

Fransız paktına şiddetle bil· pacağı toplantıda Rus-Fran· 
cum etmeğe başlamışlardır. 11z andlaımasının kalan kıs· 
Paris gazeteleri Alman mat· mmı müzakere edecek ve 
buatının yazılarına cevab tasdik edecektfr. 
vermekte ve bu pak tın, biç Rus - Fransız misakı, t.t-
bir devlet aleyhine olmayıb rafında bütün Avrupa gaze-
yalnız Fransa ile Ru9yayı teleri uzun makaleler yazı· 
allkadar ettiiini ~yazmakta- yorlar. 

~~~~-----~·--·~·~·--.~--~~~-
Zoze 

Hadisesiz derslerine 
devam etti 

Pariı 11 (Radyo) - Hu

kuk fakültesi profesörli, bu 

sriin takrirlerine devam et· 
mittir. Bu günkü dente biç 
bir bldiıe olmamıthr. On 
ikisi erkek ve üçü kız ol
mak üzere 15 talebe vardı. 

400 senelik bir 
ş~hir 

Boenos·Ayres, 12 (Rad
yo) - Şehrin kurulduiu fÜ· 
nün 400 ncü yJldönümü 
düne rastlıyordu. Bu müna
sebetle büyük ıenlikler ya· 
pılmıştır. Bu şenliklere yllz 
bin kiti ittirak etmiıtir. 

~Joskova'da 
Bir günde 27 yangın 

olmuş 
lstanbul 12 (Özel) - Mos

kova'da tYelki gün 27 yan· 

ıın olmuı ve hepsi derhal 

ıöndGrölmüıtür. Yanıınlar, 

fevkallde aoiuklar münase· 
betile fazla teshinat yapıl· 
masından çıkmıştır . 
Btıtnn Ruıya'da üç günden 

beri görülmemiş derecede 
tiddetli soğuklar baılamııtır. 

F ı·ansa'da şid-
detli soğuk 

Pariı, 11 (Radyo) - Şid· 
detli soğuklar devam ediyor. 
Öğleden sonra saat 17 de 
yatmur yığmıştır. 

OtuzTahutluA 
Moris l4öhlanıuEıı Meraklı Ho 

Tefrika sa'j'-s-

- Blriod Kısım: V EHONIK -
idiler. Fransova ; V eronik dehlizin yarı 

karanlığı · içinde oğlunun 

yüzünün balmumu gibi 
sararmış olduğunu, eli için
deki elinde ideta donduğunu 
far ketti. Buna rağmen ço
cuk çok bahtiyaroıış ve 
hiçbir şeyi yokmuş gibi an
ne.ine güler yüz göstermekte 
idi. 

Ana ve oğul ilerlediler; 
merdivenden çıktılar ve biraz 
sonra Manıenok'un bahçe
sinin olduğu yere çıktılar. 

Veronik derin bir nefes 
alarak: 

- Oh.. Kurtulduk! Dedi. 
- Evet.. Fakat bu yolu 

kapamak şartile. 
- Nasıl kapatalım? 

- Beni~ burada bekleyi-
niz. Ben büyük babamın 
binasından liıım olan alet
leri alıb getireyim. 

- Hayır .• Oğlum .. Hayır. 
Birbirimizden ayrılmıyalım. 

- Şu Halde beraber gi · 
delim. 

- Fakat, biz burada değil 
iken düşman gelirde dışa· 
rıda bir yere gizlenirse?. 
Bu methali müdafaa etme· 
miz lazımdır. 

- Anneciiim. Bana biraz 
yardım edersen burada da 
bir ıeyler yapabiliriz. 

Franıuva, seri bir tetkik-
ten ıonra, metbalin üerin
deki taılardan birkaçının 
istinataız, geliıi güzel yerleı
tirilmit olduklarını gördü. 
Fransuva ve anneıi bu taıları 
oynattılar, az bir gayretle 
metbale dilıürmeğe muvaf
fak oldular. Bu suretle met
hali bir müddet geçilmiyccek 
bir bale koydular. 

Fransuva: 
- Şimdi benim pllnımı 

tatbik edelim. Anne, pllnım 
çok gilzeldir. Dedi. 

Bu it bence, V eronik ve 
oğlu tiddetli bir istirahat 
ihtiyacı hi11ettiler. 

Her ikisi de bitap:birhalde 

T. Piyangosu 
- B~ıara/ı 1 inci !ahif ede-

14541 15009 15438 16889 
1'066 18079 19ô02 19791 
21014 220!0 2~643 24790 
25487 26993 27349 

100 Lira Kazananlar 
46 123;1 2458 

- Aoneciğimlfurl 
bak ne güzel çiaıeD 

kada dayanacak k•11 

Burada bir kraliçet• 
yecckıin güzel a11D 

dedi . Veronik: 
- Oh aziz çocll 

kadar mes'udum. d 
Artık birbirlerio• 

vermek zamanı 

V eronik Priüre ve 
olan bütün hadiseleri 
Bütün sevdikleri11~•_11 
haberini almak se••; 
suva'da çok derin 
sür husule getirdi. 

- Anneciğim bil 

lar hakikat mıdır? 
denize düştü ha .. tf 
bofıulmamııtır. Bu11• 
Bu busuıta ilmitıiıl' 
miyclim. Sonra.. B••, 
yardımımıza biiyük 
tun geleceiine de 
Nerede ise bu yardı_, 
ceğiı. 

Rıızvelt'in k 
dığı kanuıı 
Vaıioırton, 11 '(R• 

Cumur reiıi Ruzvelt. 
tes, :pamuk ve tuı11• 
kabeai hakkınd ki lı 
ilıra etmiıtir. 

Bordo ünive 
lilerinin g 
Bordo, 11 (Radyo) 

ve11ite talebeai ır,C 
etmittir. Grev, yarı111• 
devam edecektir. 
sebebi, tedris ucr• 
ziyadeleıtirilmeaidir. 

Varşova 111ııl 
cıları 

V arıova, 11 ( Rad~ 
Matbaacıların illa 1 

duklan ırrev ıonı er 

'f edhişçi kS 
yakalandı 

V arşova 1 11 ( Rad 
Hükümet (Kızıl A 
adındaki kadını yak•I 
Bu kadın, köylüleri 
ediyordu. 

2798 :1592 
4883 5287 

2257 
4078 
5t93 
7551 
9282 

4882 lkiyüz kilo 9 
5396 
8ı5ı ~ında bir do 7513 7550 

8279 8972 
10463 110~2 ll:H4 

11978 
14552 
16584 

9802 B ıfı 2 . . 
11690 - aşıara ı ıncı 

11705 ll8!5 12101 hayvanın kürek 

15984 tına rastlamıştır . . .Jt 

17757 Domuz bir an 1Y' 
12551 12609 
16217 I637t 
18402 
~1444 

18746 
21651 

20041 
217 ll 

24046 24185 24244 
26665 26857 27035 
29489 299:30 

20204 yuvarlanmışsa da ç 
22102 vetli olduiundan de~ 
25;JO 1 dini toplamı, ye • 
29263 Nibad'ın üzerine bilt 

50 Lira Kazananlar 
10998 13888 14780 25106 
36122 3090 22462 13652 
26036 3079 ' 14596 13780 
12365 27300 4562 5903 

2645 19444 6236 8567 
Yaptığımız tetkikata göre 

35 bin lirayı kazanan bile-
tin sahibi, lzmirde birinci 
mülizim Celildir. 15 bin lira
yı kazanan biletin sahibi de 
Halkapınar .. ik ~brikasında 
Konyalı Musa'dır. 

ile büct?m etmiıtir. 

Diğer taraftaD 
ıoinkkanlıhğanı Ol 
edt.rek yarım metı• 
kendisine yaklaşa~ d~ 
beynine Hkinci yivh • 
pilini boşaltmıştır. 

Bunuo üzerine bat 
rafı inleten bir b•,. 
dereye doiru yuvarl• . 

Bu azılı domuzuo lı 
zarar vermeden aıcl 
mesi bütün avcılar• 

dirmittir. 


