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Fransa 

Suriye'Jiler 
Meşruıiyctin iadesini ve si

yasal nıahkrhnlar•n tabliye· 

sini istemişlerdir. 

Fiab (100) Para 

ltalyan tayyareleri, iıarrar cephesinde Mersin'de --Çek haşhakanıHod 
kuvvetli top ateşile kaçırılmıştır Pamuklarımızı za Praga do·· ndu .. 

kaı·ıştı ran bir 
Habeş orduların1n, bir baskında 15 cebhaneJik berba tilccar mah-
va ettikleri \1e 412 ltalyan neferi öldürdükleri doğrudur kum oldu 

lstanbul 25 (Radyo) - ltal· Italyan tayyareleri, Harar 
yan tayyarelerinin Harar ve Daıabur cephesinde Raa 
cephesinde Vebib paşa ka· Naıibu ile Vebip paşanın 
raıibını bombardıman için karargahlarına bomlıta atmıı· 
yaklaıtaklara sarada kesif bir larclar. 
top ateıine maruz kaldıkla· Mesacero gazetesi; Trimo· 
randan faaliyet ıöıtereme· tor ltalyao tayyareleri, (Ga-
dikleri ve attıkları 50 kadar naledorya), (Davara) ve 
bombanın da pek az zarar (Obıestra) mevkilerini bom-
verdiii bildiriliyor. bardıman ettiklerini boğucu 
Adiı-Ababa, 24 (A.A) - gaz ve yangın bombaları 

Ha•as Ajan11 bildiriyor: attıklarını yazıyor. 
Resmen bildirildiiine göre, IıtanbuJ, 25 (Radyo) -

şimal cephesinde Habeı müf· (Mesacero) gazetesi, bir 
rneleri düıman ballara ge· müddettenberi doiu Afrika-
risiode y.apbkları bir bas· sında bulunmakta olan ec· 

htanbul, 25 ( Özel ) 
Mersin pamuk tticcarlann-
dan Şaıati biraderleri , 
pamuklarımız.ı karıştıra-
rak Avrupa'ya gönder
diklerinden . dolayı Ekonomi 
Bakanlığı tarafından m~hke· 
meye verilmişlerdi. Bu dava 
dün bitmiş ve Şaıatiler mü· 
e11eıi mildilrü, beş ay hapse 
ve 40 lira ağu para cezaaına 

mahkum olmuıtur. 
Ankara 24 (A.A) - Haber 

aldıiımıza göre; muhtelif ti· 
caret odaları ve Türk tica
rethaneleri milli ihracat za· 

kında onbet cephane depo· nebi devletler ateıemiliter-
1 

• rarına olarak cesaret edil-
sunu berhava etmiılerdir. Vehiı> p8118 erinın cenub cephesine 

A 
,. b k ''-1 miş bir hareketin bu suretle 

yrıca içinde otuz hücum göre, ltalyan'lar, dog· u Af· are el eth.: erini yazıyor. 
k 

ı t b ı 25 ( cezalandmlmış olmasından 
tan ı ve birçok kamyon bu· rika'sını kamyon ve otomo- 1 an u ' Radyo ) -
1 R M 1 D 

dolayı iktisat vekaletine mem· 
unan iki bliyllk depoda tab· bil sevkelmeğe baılamıılar· as u egeta, easiye'dc "b ı b l R K ' nuniyet ve tükranlaranı bil· 
rı o unmuıtur. dır. logiliz Somali'sinden u unan H assa oın ku-

lıtanbul, 25 (Özel) - Pa· külliyetli miktarda mlibim· maduındaki ordulara teftiı dirmiılerdir · •-+---
ris'ten haber verildiöine mat ve to ) ı d etmeğe ba•lamııhr. v _ _ .. ____ - p a mıı ar ar. ., - enizelos 
U. kurumu siyasal komi· l{ı-al Kraranırm~ıuul' 
t • b• h l Ordu ve donanma daha göndermiş 

~~----------~ Teşredilen re~mi tebliğde, 1"1una lıavza· 
sının ekoııoınik ve ınesai birliği 

için çah~acağun bildiriyor 
başbakan Milan lHod:ıa, bu· 

gfin Prag'a dönmüıtür. Mi· 

lau Hodza Belgrad K"t:ıiıi 

etrafında meclise izahat ve· 
recektir. 

Dün Yugoslavya başbakan 

M. Stoyadinoviç ve Milin 

Hodza'nın müşterek neşret· 

tikleri reımi tebliğ-de, iki 
bakanın beynelmilel vaziyeti 

ve Tuna mes'elesini aö:ıden 
geçirdikleri, noktai nuar te

atilerinden tam bir ittifak 

mevcud olduğu bildirilmek· 
tedir. 

Tebliğde, Tuna bavzaaın· 
da ekonomik ve mesai bir· 
liğinin temini için çahıılacaiı 

M. Stoyatlinoviç ve bUyük devletlerin mQz.a. 
bareti isteneceji bildiril· 

lıtanbul, 25 (Özel) - Çek moktedir. 

~----------... ·-.···~·-~~-----~----~ 
~---!,7.n. hncıhoılr_iln .. T!I. 

cüddin istifa etti 
eSJ Jrrapor 8Zlr ıyor kumandanları i)e lıtanbul 25 (Raayo)- Ati· 

. il nadan baber veriliyor: . ,._. 

2 Martta toplanacak olan 18 ler 
komitesi, zecri tedbirlerin şiddet

lendirilmesini konuşacak 

sıyasa arı ka· Sabık Yunan baıbakanı 

b 1 d k 
Venizeloı'un Pariı'ten Krala 

u e ece iÖnderdiii mektup, allka 

Arab şeyhleri,meşrutiyetiu iadesiııi 
ve genel af ilanını istiyorlar 

lıtanl.ul 25 (Özel) - Ulus· 
lar kurumu siyaaal itler ko· 

oaiteai, toplınmıt ve Marbn 

2 ıinde toplanıp zecri ted: 

birlerin ıiddellenmesini ko· 
nuıacak olan 18 ler komite· 

ıine vereceii rapor etrafında 
konuımalarda bulunmuştur. 
Bu toplantıda, uzak şarkta 
vukua ııelen ıon bidiaelerde 
koauıulmuıtur. Komite, bu 
iki mes'ele hakkında bir ra· 
por hazırlamaktadır. 

~~~~------·----------------
P. Pol, Bulgaristanı Ital-
yadan ayırmağa çalışıyor 

ve gerek Belgradda 
hep bu ınesele içindi 

lıtanbul, 25 (Özel) - Pa· onu, ltalya'ya alet olmaktan 

Gerek parist,e 
konuşulanlar? 
riı'ten haber veriliyor: kurtarmağa çah9ıyor. 

iyi malumat alan siyasal Paris'te ve Belırad'da 
çevenlerin iddiasına iÖre, prensle Buliar kralı Boris 
Yuıoılavya krallık naibi arasanda cereyan eden mli· 
pr .. nı Pol, Bul1ıariıtanı Bal· kilemeler,. ·~ep bu mevzu 
kan ittifakına sokm•i• ve etrafında ıdı. ------ ' ---~· ... •-41 

Kntalonya'hlar M. Mussolin 
'e,•inç içinde Alma11 elçisini kabul 

. Madrid, 25 ( Radye ) - elli 
Sıyaaal mabkOmların tabii· 
Yeainden dolayı Katalonya
nın her tarafında ba9hyan 
ıenlikler devam etmektedir. 
Eıki hukOmet reisi, beye
c:anh bir surette karıılan· 

Roma 24 (Radyo) - Sinyor 
Musselini, bu1ıün Almanya'· 
nın Roma sefiri Von Hasel'i 

DUflar. 

Alikadarların verdikleri 
nıılumata göre Azana kabi· 
•ui, parllmıntoda okuya· 

kabul etmit ve u:ıun müddet 
konuımuıtur . 

caiı beyannameyi hazır la
maktachr. Bu beyanname, 
bpanya için çok önemli nok· 
talar ibtiva etmektedir. 

Sekizinci Edvard 
lstanbul 25 (Öz.el)- Lon· 

dra'dan haber veriliyor: 

lngili:ı ordu ve denanma 
kumandanlarile erklnı •e 

siyasal rical, martı• 18 zinci 
günü Kral sekizinci Edvar· 

da takdim edilecektir. Tak· 
dim meraıimi, Bukinıam H· 

rayında olacak ve bu e1na • 
da kabine erklnı, Lordlar 
ve avam kımaralar1nın btı· 
tün llyeleri baıır ~uluaaeak· 
tardır. 

uyandırmııtır. V enizeloı, bu 
mektubunda diyor ki: 

- Beynelmilel ıiyaaıl du· 
rum çok naziktir. Yunanis· 
tan' da devam edeıelen ka· 
bine buhranı bir An e•vel 
haledilm"z. ve partiler ara· 
11nda bir u:ılııma buıule 
ıelmezse, Yunanistan çok 
büyük zararlara uğrayacaktır 

lstanbul 25 (Öz.el) -Suri· den evveJ meırutiyetin iade
ye fevkalide komiseri kont sini ve siyasıl mabkftmlar 
Dö Martel, Şam'da bUtlln için sıenel af ilin edilme1ini 

Arab liderlerini davet ede· istemiılerdir. 
lıtanbul 25 (Özel) - Su-

rek uzun m\iddet, konuımuı riy• baıbakanı şeb Tacettin 
v• Suriye'deki vaziyetin is· cumur başkanının vazifesini 
llhı için kendilerinden yar· kolaylaıhrmak makHdile iı· 
dım iıtemittir. tifa etmiştir. Adliye nazırı 

Arab Liderleri, her şey· Eleyyübi baıbakan olmutlur. 

ltalya donanmasının hazır 
bulunması emredlmiş 

18 leı· komitesinin 2 Mart toplantısında ambargo ka· 
raı ı verilecek ve konsey toplantıya çağırılacakıır 

lıtanbul, 25 ( Ô:ıel ) - Fransa'nın Cenevre mümes-
Londra'dan verilen bir ha· sili M. Pol Bonkur, M. Ma· 
bere ııöre, halya başbakanı dariyaga, doktor Tevfik 
M. MuHulini, 2 martta top· Rüştii Aras ittirak edecek· 
lanacak olan 18 Jor komite- lerdir. Londra'dan verilen 

sinin bu toplanhsını protesto 

için, o gün bütün donanma· 
nın seferber edilmesini em· 

retmiıtir. Hatti bir ıayiaya 
göre, donanma efradının 
kiffesi şimdiden seferber 
edilmiıtir. Roma mehafili bu 
haberi tek:ıib etmekte ve M. 
Muuolini'ain böyle bir emir 
•erdiiini inkar eylemektedir. 

lıtanbul, 24 ( Ö:ıel ) -
18 ler komiteainin 2 Martta 
yapacajı toplantı çok önem· 
lidir. Bu toplantı)'• M. V H 

M. Mussolini 

· haberlere göre; komite, 
tali komite seçilmesine lüzum 
kalmadan petrol ambargoıu 
hakkında karar verecek ve 
konseyi derhal toplantıya 
davet eyliyecektir. 15 Marta 
kadar petrol• ambarao ko· 
nulması, muhakkak sayıl· 

maktadır. 
lıtanbul, 25 ( Radyo ) -

Muuolini'oin donanmaya ıe· 
ferbcrlik emri verdiğini Fran• 
a siyaHl mebafili temin 

Konçelloı riyaset edecek; 1 etmekte ve bu busuıta iarar 

lnıiltere dıı bakını M. Eden, \ O)'lemcktodir! 



(Ulaaal Birlik) 

Türk ressamlığı y aİadaki Fransız konsoloshaıı 
inkişaf ediyor } 

Ruıya'ya ıriden msamla- bomba atıldı. Damda yeresap 
rımızan teıhir ettikleri eser-

ler hakkında Moıkova Ede- b • d h b ı 
biyatl mecmuasında E. Vik- filJŞ lr e ançer 0 UllfilU 
tor of imzasil ~ yazılan bir ma Bu 

idi 
kalede deniliyor ki: Şam, Halep, Hama, Hum us ta siyasi g 

Buıtlnkil ve bizce az ta · 

Lüi'nin bu acınacak hali 
kartısında ielen adam, biç 
istifini bozmuyor, göz ucule 
mlltemadiyen delikanhnın 
hareklbnı takib ediyor ve 
cüzdanı karıştmyordu. Meç· 
bul ıabıs, elinde tuttuju foto· 
flrafa bir kere daha bakhk· 
tan sonra: 

kadar ehemmiyet Yeri yer· 
sun uz? 

nınmıı Ttırk san'atı hakkın· bütün şiddeti)e devan etmektedir. 
da bizim için hatasız bir hü· 
ktha vermek sıüçtür. Çünkft 
bu memleketin san'at cere· 
yanları, limit veren yeni is· 
tidatları bizce meçhuldür. 
Bildiiimiz ve gördnğnmnz 

ancak Türk ressamhiıaın ıe· 
liıa:eainden ibarettir. Tilrk 
retsamhiı kHa bir zamanda 
çok büyük terakki röater· 
miı ve kendine mahsus bazı 
tezlerile diier memleketlerin 
san'atı araıında mnstakil bir 
mevki tutmuıtur. Ancak Türk 
re11amları büytık fikirler ta· 
ıımakta oldukları halde, bu 
fikirleri kuvveden fiile her 
zaman çıkaramamaktadır ve 
bugtinkll TOrk re11amhfının 
r•yesi buna çare ara•akta. 
dır. Eicr Türk re11amlarının 
azimkir ve metin aramala
rını meeeli bugDnkli Lehis· 
tan aan'atile mukayese ede· 
cek olursak, Türk re11amlı
ğıaın eaash karakterini an
lamıs oluruz. Lehli ressamlar 
Paris san'abnın marazi çi
çeklerinden eklektizm balanı 
toplarken Tnrk ressamları 

büyük fisılirlerinin ifadesi 
için vazih ve pJAstik jestler 

- Affedersiniz matmazel, 
birdenbire yanılmııım. Fo· 
toğrafın size aid oldujunu 
zannetmiıtim de, onun için 
gCSıtermek istedim. 

Uli hemen atıldı ve: 
- O fotoğrafı bana ve· 

riniz benimdir. 
Dedi. 
Gelen adam, g-Dlimsiyerek 

dedi ki: 
- Yalnız o mu ya? COz· 

danla beraber bl\tlln muh· 
teviyah sizindir. Bunu ken· 
diniz ikrar etmediniz mi? 
Sabrediniz, timdi iade ede
c•iim. Hem de biraz evvel 
arıettiiim gibi hiçbir mü
klfat kabul etmeksizin iade 
edeceğim. Zengin değilsem 
de, namuıkirhğa riayetim 
vardır. 

LOi ltofuk ltir sesle tekrar 
atıldı: 

- Orası malum • dedi • 
fak at ıu fo~oirafı bana ver· 

Hnize ... 
Gelen adam, ciddi bir ta

varla Ltıi'nin ı&zilnil keıti ve; 
- Ctbdanınızla - --· ....... 

verec•iimi maabaza tefablir 
olıun diye söylUyorum. Yok
ıa sizden iıtiyeceğim bir 
mllklfat vardırki, oda, ıu 
reame bakmakbğıma milıa· 
ade etmenizdir. Güzel bir 
tahıın yllzilnü g6rmek, insi· 
na her zaman haz verir. 

LGi, yerinden fırladı ve 
resmi kapmak üzere meçhul 
adamın Dzerine hOcum ede· 
rek: 

- Sizi bundan mınnede
rim Mllıyn. 

Dedi. 
Gelen adam, alelacele 

ıeri çekildi ve kendisile 
(Ltti) arasında duran masayı 
siper alarak, elindeki reımi, 
llmbanın zıyası albnda tel· 
kike baıladı. 

Madmazel Terez, cereyan 
eden, ahvalden fevkalade 
milteeıir oldu. Genç kıı 
16ıleri yaıarmış olduğu hal
de niıanhıının yanına yak· 
laıh ve yavatça: 

- Bu resmi, kimsenin 
16rmemeıi için neden bu 

Lüi, kıııo söyledikleri~e 
cevab vermiyor, çok mahcup 
bir halde 6n&ne bakıyordu. 
Terez, tekrar ıordu: 

- Neden cevab vermi· 
yorsunuz Ltii? Rica ederim, 
bana acıyınızda bir9ey slSy· 
leyiniz. Zira pek muztarıb 
oluyorum. 

Meçhul şahıs, elindeki 
fotoirafı iyice tetkik ettik
ten sonra mırıldandı: 

- Garib ıeyl Ti kendisi! 
O vakte kadar hiç ses 

çıkarmıyaa Madam (Lö Kont) 
sordu: 

Ne olacak Madam! Meyta 
teıhirhaneıinde cesedi teıhir 
edilen güzel kadının resmi! 

Madam oturduiu yerden 
kalktı ve meçhul ıabsın dur
dutu yere doğru ilerliyerek: 

- Ne ı6yltiyoraunuz müs· 
yü? Böyle birteyİn ihtimali 
yoktur. 

Meçhul taliıı: 
- Benim ıçın yanılmak 

mümkün ve mesbuk deiil· 
dir madam! kadını claha tim· 
di mevta teıbirhaneainde 
sıördilm. Heybet ve manza· 
rası gözümiln önünde duru· 

yor. Öyle bir · aimanın bir 
mislini daha giSrmedim. Ta 
kendisi iıte ! dedi • 

Bu ıöıler, madmazel Ta-
• • · - • - ... 1 

ffrmifti. Arhk· ayakta dura· 
cak halde olmadığı için, ya· 
nındaki koltuklarda• birine 
iliıti. 

Meçhul ıabıs, ı6zlerine 
devam ile dedi ki: ... 

- Reaim, öldUrillen ka
dının her cihetini takJid 
etmiı. Mllsyil de g6rdü zaten 
bak, bak, hançerle beraber 
ıöisllne saplanılmıı olan 
Maça kızı kiğıdını da elin· 
de tutuyor! 

Lni, bir savlet daha yap· 
mak iatedi, ve yumruklarını 
ııkarak: 

- Ar11zhflıntzı nihayet 
vermek zamanı g-eldi. Şu 
resmi bana veriniz ve bura
dan defolub ridiniz yokıa .• 

Meçhul ıahıı, c&zdanı ve 
resmi cebine soktuktan ıon-
ra: 

- Vermezsem ne olacak? 
Lüi cevab verdi: 
- Ne mi olacak? Resmi 

zorla elinizden alır ve sizi 
dııarıya atmak üzere timdi 
adımlarımı çağırırım. 

-Arka1ı var-

aramaktadırlar. 
Türk san'atında revıeklik 

kat'iyyen yoktur. Merdliii 
biraz kabaca, fakat canlı ve 
tazedir: Türk ressamları 1ıarp 
ressamlarının yaratıcıhiında - . ....... auwpuzısyon 
ve renk tertiplerinden mu· 
vaffakiyetle istifade etmek· 
tedirler. Bunları bilha11a is· 
tiklil savaıına ve Türkiye· 
nin yeni hayatına aid tab
lolarda görmekteyiz. 

En b&yl\k tesiri, Bedri 
Rahminin eserleri yapmakta· 
dır. Bu re1samın her bir 
tablosu Avrupanın yeni res· 
samlıtında bir mevki tuta· 
bilecek kudrettedir. Franaız 
kiiltllrtınün en aon ve en iyi 
ve en canla tesirinin altın· 

dadır. Bu ressamın eserler· 
den alınacak umumi fikir: 
Eklektiıme hafif meyli oldu
iu ve Matis, Bonner, Düfi, 
battı Brakın tesiri altında 
bulunduğudur. Bu tesirin 
altında Bedri Rahminin ıah
yeti bittabi gliçlükle ıeçilir. 
Bununla beraber diier reı· 
samların tabloları Bedri Rah· 
mi'ainkilerle mukayese edi· 
lirae bunların renkleri daha 
ham, daha uygunsuz ve ka· 
la balıktır. 

Ali Avni kuvvetli ve canla 
. lkt•"mı 4 nr:ı1 •uıhi/ede • 
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Genci, ihtiyarı, küçüğü, büyllğü, kadını, erkeği tiddetle alikadar edecektir 

-Güzel Gün.ler 
.. Siyah Gözler" filminde Harry Baur'a oyun arkadeılığı eden Simonne Simon 'un 

bütün bir gençlik, aık ve tatlı bir mevzuu ihtiva eden nefis filmi 
lzmir'lilere, Talebe hayatını. sinemanın iç ytizünli, gençlerin eğlencelerini ve bu 

meyanda ne. ' b bir •ık bikiyeaini bu filmde ıunmuı olacaktır __________ ... ________ __ 
AYRICA: }"'OKS Tftrkçe Sôzlft Dftny Haberleri 

NAKiL V ASiT ALARI: Her seans sonunda her semte otobilı, Karııyakayı vapur vardır 
eaDS saatleri . Hergün .. l~ • 17- .t? · 21,15Cumartesi13-lStalebe 

• Pazargunu 13 deılave seansı vardır. 

Halep - Vatani liderle· Halep' te siyasi ırev bütün 
rinden Sadullah Elcabiri ile ıiddetile devam etmektedir. 
Hasan Ibrabim paşa polisçe Askeri itlarenin kuruluşun· 
tevkif edilerek meçhul bir dan sonra laiçbir nümayit 
semte gönderild i. Bu tevkif- yapılmamıştır. 
ler Halep balkı üıerinde çok Bundan baıka burada çık· 
fena tesir yapmıştır. makta olan elittihad ve 
Şam, Hama, Humus ve Elci1ıad gazeteleri de mild· ----------·--
Fırtına Suriyede dt~ çok 

şiddetli olmuştur 

Dalgalar, sahilden geçen ve eşya 
dolıı öç vağonu devirmiştir 

Suriye gazetelerinde oku· ı kırmıştır. 
duiumuza gire, son gönlerde Limandaki Kibar torpito
esen şiddetli f1rtınanın ben- sunun Lenrer zenciri kop· 
zerini memleket elli sene· muş ise de karadan uzakla
denberi görmemiştir. Fırtına ıarak tehlikeden kurtulmuş · 
Suriye'nin sahil şehirlerinde tur. Şel iaz kumpanyasının 
büyilk tahri9at yapmıştır. limana gelen itir vapuru teh· 
Berut'ta .&eniz kenarındaki likede kaldıitndan gaz fıçı· 
baraka ve küçük evlerin lannı denize dökmüştlir. Bir 
hepsi yıkılmıı, birçok yel· Bula-ar gemisi ile bir Hol-
kenli gemi, mavuna batmış· ki d'kl · 
tır. Rıhtım üzerindeki ithalit landa remiıi yii en 1 era 
anbarlarının bepai su altında sıi11lan denize boşaltmıtlar
kalmıı, ticaret malları dalı•· dır. Berut sahilleri yüzlerce 
lar arısında denize ırit· sıiır öl&sile dolmuştur. 
miıtir. Trablusıam ve Saydadan 

Dalgalar demiryoluna ka- alınan haberler, orada da 
dar çıkmış ve ticaret mah büyftk has~ rat oldujunu an-
dolu üc va<ronu dt"virmi~ lsa•ıvnr 

.::-_;.;;:;..;...~;,.;_----··"~~·~··~··--4'~·--------~---

Almanya, arsıulusal çalış
ma birliğine amade imiş 

-----------
Orta ve Şarki avrupada, sulhun esas 

tarından biri Romanya devletidir 
Pariı'te çıkan ( Entransi· 

jan) gazetesi, Paris müza· 
kereleri hakkındaki aşağı· 
daki makaleyi yazmıştır. Bu 
makaleyi, dikkate ıayan bul
duğumuzdan aynen tecrüme 
ve aıağıya naklediyoruz: 

Bir iki hafla evvel Paris · 
te toplanmış olan muhte· 
lif devletlerin başkanları ile 
siyasallarının görüşmelerine 
liyik oldukları bütün ehem
miyet izafe olunmalıdır. Bu 

milzakerelere Avrupa'nın sulh 

çerçevesi içinde kalkınma· 
sına, yani, umumi emniyet 
meselesine müteallik bulun· 
maktadırlar. 

ltalya • Habeşistan ihtilafı 

yüzünden Milletler cemiyeti 
paktının 16 ncı maddesinin 
tatbikini ica b ettiren tefsir 
tezadları reviziyonizm aleyh· 
darı olan devletler arasına 
karışıklık saçauıbr. Almanya, 
Avrupa'daki bütün nifak ve 
ıık•kın kendisi için bilhassa 
istifadeli olduğunu anlamış· 
tır . Bunun için Almanya orta 
ve şarki Avrupa'daki nüfu
zunu genişletmek maksadile 
büyük bir diplomasi müca· 
delesine girişti ve Ren neh
rinin ıol sahillerini yeniden 
askerleştirmek hususundaki 
plin1nı tatbike başladı. 1934 
yılında ve 1935 başlangıcında 
icrasına baılanılan bütün 
d;plomatik gay retia Afrika 

facıası ylizilndeo terkolun
ması icabetti. Bunun için 
Alman diplomasisi faaliyetini 
Eondra, Belgrad, Varıc.va, 
Viyana ve batti Roma'da 
gayet faydah bir surette 
inkişaf ettirmekte serbest 
kaldı. Küçük itilaf ve Balkan 
andlaıması devletleri dış si· 
yasasının temelini müşterek 
emniyet teşkil ettij'i lıalde 
Balkan'larda endişe verici 
allmetler zuhur etmeğe baı· 

ladı. Paris'te kral Karol, 
Titulesko, Litoynof ve Fran
sa zimemdarları arasında 
yapılan ilk fikir teatileri 
bazı üzüntülerin izalesine 
yardım etmişlerdir. 

Fransa, Fransız-Sovyetler 
paktını tasdik edecektir. 
Avrupa'da elim hidisele 

zuhur ettiği takdirde kartı· 
lıklı yardım hlikmü yakında 
tamamen, kendini göstere· 
bilecek demektir. Çekoslo
vakya-Sovyet paktı bundan 
dolayı bütün kıymet fve 
ehemmiyetini ' iktisap edecek 
ve Romanya dahi, Sovyet
lerle bir pakt yapmak busu· 
sunda ötedenberi tasarladığı 
projeyi husul sabasına isal 
imkanını elde edecektir. 

Orta ve Şarki Avrupa'da 
sulhun esaslarından biri de· 
mek olan Romanya 1abii si
yasasına dönmek ıuretile Ber· 
lin'ic, Romanya'nın sempati· 

detsiı: kapatıhıut 

Suriye'nin bil 
lan Şam baro•• 
taaile komiıerlil1 

nezaretine bir 
vermiılerdir. 

Bunda, komiıe 
emirnamelerle tı 
kiinde buluaaıa k 
siyi tepelediği b' 
ve Suriye lehinde 
edilmesi iıtenildl 

Avukatlar be 
ri r i teyid için cll 

nn g-rev yapmıtl• 

Derzor'da: 
Derzorda da • 

kurulmuıtur. Tef 
birçok askeri 1111 

sevkedileceklerdir· 
Hidisede ıebicl 

kitinin cenazeleri 
verilmittir. 
Akıamın beıia 

ıokaklarda kim• 
maması kumandı 
edilmiştir. 

Derzodaki ni 
General Bukmal• 
Hidise üzeride . ~ 
yare ile avdet •• 
külmeaine teesıaf 
beyan etmiıtir. 

* • • Şaıa'da çıkan •f 
.... t •• i 15 ıubal 
ıu satırları yaz 

.. BugBnkU bı 
ber Saro evvelce, 
kelerin ve manda 
memleketlerin bt 
bir mllstemlekelef 
ihdaıını teklif et 
vakit ieçirmede• 
itlerini ıörilımek 
toplantı yapılaca 

mittir. 
Burada neler k 

nı bilmiyoruz. Y 
muhakkaktır ki, 1• 
manh l imparatorlu 
dıkları arazide ta ki 
siyaseti çoktan te• 
ve bunu muvaff aki)' 
etmiş oldukları f 

Fransız komiserleri , 
leri veçhile F raoı• 
ye'deki vaziyetini 
tirdikleri halde f 
merkezinin ciddi 
işi ele almaması, f 
yaset adamlarının 
değiıiklikler hakk• 
- Demımı 4 ncıi 

lerini celbetmek b 
faaliyetini zımni bit 
akim kılmaktadır· 
Goering, RomanY1 

manya araıında .O 
ması melhuz olan 1 
ınaya müsbet bit 
vermek için Bükret'• 
tasathyordu. Hitler'llf 
silinin bu ıeyabati 
zuu bahsolamaz . 

Şimdi blltün bu 
bertaraf edilmit 
ğundan emniyet 111 
yeni esaslar üzerİD~ 
tetkike almak mu•• 
Fransa - Sovyetfer 
Almanya 'oın bu iki 
ten birinin tecavUı 
dan veımemek 

aktedilmit olup 
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Yumurta ib racatımız Ôkıtorenlcr! l\lut· - N. v. Fratelli Sperco Vapur Aceııtası 
~-------.._...~~-------

11 er sene 900 milyon adet 
yumurta letiştiriyoruz 

.. Elde mevcut istatistiklere olarak senede 40-130 yumur-
gore; memleketimizdeki ta· ta elde edilmektedir. Tavuk 
vuk mevcudu 15 milyon kü· başına düşen vasati yumurta 
s~r.dur. Tavukçuluk, bütün istihsalatmı 60 olarak hesap 
v~l~yetlerde köylümüzün çift- edersek yıllık yumurta istih· 
çılıkten gayri tili bir meş- salatım11ın 900 küsur milyonu 
galesidir. Bununla beraber bulduğunu görürUz. 
bazı vilayetlerimizde bu san- 1934 yılında takriben 20 
•.ta bilhassa ehemmiyet ve- milyon yumurtadan fazla is-
rtlmekte ve bunun neticesi tihsalitta bulunan viliyetle-
olarak tavuk mevcudu diğer rin tavuk mevcudu ile tavuk 
vilayetlere nazaran daba fazla başına randıman ve yumurta 
bulunmaktadır. istihsali aıağıdaki tabloda 

Tavuklarımızdan vasati gösterilmiştir. 
Tavuk Tavuk başın Yumurta 

Vilayeti adedi düşen yumurta adedi istihsali 
Manisa 799 000 11 O 89 000 000 
Afyonkarahisar 485 000 93 48 000 000 
Kara 320 000 124 40 000 000 
Sivas 693 000 48 34 000 000 

laka (OknmPntol) 

ôksora k şekerle· ~ 
rini tccrnhe edi-~ 
ıiz .. 

\1e Pnrjcn ~abupm 

en nsınn bir mns-
hil şekeri olduğu-
nu unutmuyımz. 

Kuvvetli nıOslıil 

~ 
~ 

~ 

VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAls 
KUMPANYASl 

l)er Zee .. ORESTES .. vapuru 22 

& Co. 
OEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

•• HELGA L. M. RUSS " 
vapuru 17 şubatta bekleni
yor, 22 şubata kadar AN
VERS, ROTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN limanla
rına ,yükliyecektir. 

şubatta beklenmekte olup 
yükünü tahliyedtn sonra 
BURGAS, VARNA ve 
KÖSTENCE limanları için 
yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihle• 
rile navlonlardaki değiıiklik· 
lerden acente mesuliyet 
kabul etme~. Fazla tafıillt 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tabliye ıirketi bina11 
arkasında FRA TELLi SPER· 
CO vapur acentaıına mllra· 
caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004 • 2005 • 266J 

"ALAYA., vapuru 2 Martta 
bekleniyor, 6 Marta kadar 
ANVERS , ROTERDAM , 
HAMBURG ve BREMEN 
limanlarına yükliyecektir. 

" UL YSSES 11 vapuru 24 
şubatta gelip 29 şubatta 
ANVE I S, RQTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM
BURG limanları için yük 
alacaktır. Si 

(Jlivier ve şnre.ki 

Limited vapur 

ARMEMENT H. SCHULDT • 
HAMBURG 

''TROYBURG" vapuru 25 
şubatta bekleniyor, AN-
VERS, ROTERDAM, HAM: 
BURG Jimanlanna yükliye· 
cektir. 

SVENSKA ORIENT 
LİNİEN 

"VINGLAND" motörü 20 
şubatta ROTTERDAM, CO
PENHAGE , DANTZIG , 
GDYNIA, OSLO ve IS
KANDIN A VY A limanları 
için yük alacaktır. 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor• 
don. Tel • 2443 

THE ELLERMAN LlNES:LTD. 
"LESBIAN,, vapuru 8 ıu· 

bat LIVERPOOL ve SVVEN· 
SEAdan geJip tahliyede ltu
lunacaktır. 

Kastamonu 394 000 78 31 000 000 
Bolu 378 000 72 28 000 000 

istiycnler Şdlıop _...,.,., •• DEN NORSKE MIDDELHAV

1'ERLAND., motörü 28 şu· 
batta gelip ROTTERDAM, 
COPENHAGE, DATZIG, 
GDYNIA , GOTEBURG, 
OSLO ve ISKANDINAVYA 
limanları için yük alacaktır. 

"EGYPTIAN., vapur1 10 
şubat LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten ıelip tahliyede 
bulunacak ayni zamaada 
HULL iıin yük alacakhr. Seyhan 775 000 34 27 000 000 

lımir 447 000 58 26 000 000 
Balıkcıir 517 000 50 26 000 000 
Samsun 215 000 117 25 000 000 
Ankara 621 000 40 26 000 000 
Erzurum 351 000 68 24 000 000 
Kütahya 385 000 61 24 000 000 
ZonguldHk 442 ono 50 22 000 000 
Gümüşhane 228 000 94 22 000 000 
Konya 535 000 42 23 000 000 
Tokat 33i 000 59 20 OOO OOO 

Hakiki istihsal yerlerini Jar içine samanla yerleştiril-
teşkiJ eden klSylerin çoğunun mektedir. 
nahiye, kaza ve vilayet mcr-
kerlerile olan irtibata gayet Yumurta tüccar ve topla 

yJcıları nahiye, kaza ve vila· _ 
seyrektir. Bu irtibat baz.ı 
yt rlerde haftanın muayyen yet merkezlerindeki çerçi ve 
günlerinde kurulan pazarla- yükçüleri ekseriya İstihsal 
ra köyllllerin satılacak eşya mevsiminden evvel kendile-
ile birlikte toplu bir halde rine bağJanmalctadırJar. Bu 
gelmeleri ıuretile temin edil- çerçiler köyleri birer dola· 
mektedir. Fakat ekseriya bu şuak tuhafiye, hırdaııvat, ma-
irtibat lüzumlu olan her ne· niafatura vesair bilcümle 
vi eşyayı toplama merkez· zaruri eşya veya doirudan 
lerindeki bakkal ve tüccar- doğruya para mukabilinde 
lardan alıp at, katır, merkep mevcud yumurtaları toplar
ıırtlarında köylere getirerek lar. Her çerçi muayyen bir 
yumurta mukabilinde dağı- günde muayyen bir köye 
tan ve yahut doj"rudan doj'· uğrar. Ekseriya bir köye 

Sıhhat Organ 

haplnrıııı M{lruf ,.. ~ 
ceza tlcpolnrnıdnn TJ. 
vt• eC7.uuelerdcıı 

arasınlar. 

Kiral1l{ hane 
Göz.tepe'de Halid Ziya 

bey sokağanda (16) numaralı 
ev kiralıktır. Taliplerin mat
baamıza müracaatları. 

Satı 1 ık n! otöı· 
12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markalı az. kullanılmış bir 
~,otör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 

ilan olunur. 

• 
Ali Rıza 
1\fücellithaııesi 

Y eui Kavatlar çar~ısı 

No. 34 
ruya para mukabilinde yu· haftada bir sıra gelir. Bu 
murta toplıyan çerçi ve scretle çerçiler toplanan yu- • 
yllkçü denilen mutavassıtlar murtaları mühim fasılalarla köy ile ihraç iskelesi arasın-
nıarifetile elde edilmektedir. toplanma yerlerine indirirler. daki mesafeyi kısaltmak li-

Köylerde çerçi ve fyükü- Yumurtaların tazeliğini ıımdır. Bunun için de köy· 
cülerin topladıkları yumur- muhafaza t.dcbilmek için lerdeki yumurtaları her gün 
lalar umumiyetle, bildiğimiz köylerden toplama ışını toplıyarak bunları en seri 
teker sandıklarından daha mümkün olduğu kadar ioti- bir vasıta ile toplama yer-
derin olan ve her biri 700 zama sokmak ve bu ıuretle lerine sevketmek gerektir. 

800 yum urla ala bil ce k ha- •Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllHlllllllllllllllllllllllll• 
cirnde bulunan tahta sandık- __ -_lzn1ir yürı nıensucatı-_ 
Romanya ve Sovyetler Çc· 
koslovakya paktları da pan· = = 

r.~;ı:::!~::. ~:~~ •• ~~·u~~ :Türk Anonin1 şirketi= 
•kını güçleştirir. - -

Almanya eğer tehlikeli --=_§ ızmir l'ilıı .Mensucatı Tnrk A. ~· nin Halka· _ 
emeller besliyor ise Sovyet- pııınrdaki kumu~ fahrikası mamulnhndun olan _ 
lcrin teşkil ettiği orta Av- § UlCVsinılik ''C kışhk, zarif kumnşlnrla, battaniye, = 
rupa yalnız Sovyetler·Polon- ~- ol \ ' C yfin çorapları, bu kerre yeni açılım Dirioci -
Ya hudutlarında . maruz. ol· 
ınakla kalmıyacak Tuna § kordondn Cumhuriyet IUC)~ODI civarında 186,. 
havzası hudutlarında da bu ~ uumaradoki (~ark Halı 1'ilrk Alloninı şir-
set ile karşılaşacaktır. ~ keti) ma~nw ındn satalnınktadır. Mezkur fuhrika·i-

Bu takdirde Orta Avrupa -
:: 11111 nH'lnnct \ ' C zerafct itibarile herkesçe mnlum ".C Şarki Avrupa emniyet -

aıstemleri birbirile intibak § olnn ınnmulntuıı muhterem mn~ıcrilt·rimizc hir 

halınde bulunacakludır. § dt fn dnhu tm iyeyl bir ' 'uzifc biliriz. 
Paris te yapılmakta olan, -

devam etmek üzere bulunan § Toptan satış yeri: Birinci kordon No. 186 

K
ve Krltl Boris'in, Yugoslavya S Şark halı Türk Auonim Şırketi 

rallık naibi Pol'un Prens -
Staıbembe.ra'in ve Tevfik S 
Rü ~ Perakende salış yeri: Yeni manifaturacılarda 

ştü A 11 muvaaalatla· § 
rtndan onra genişliyecek ~ mimar Kemalettin Cad. Sağır zade biraderler _ 

olan konuşmaların umumi := -
cnin111 budur. := Kuzu oğlu çarşısı "Asım Rıza ve biraderleri = 

Bu yeni diplomasi hareketi ~ Veni manif aturacılarda mimar Kemaleddin Cad. = 
harpten sonra yapılan dip· = = 
lolllaıi haıekctlerinin en bü § Yünlü malJar pazarı F. Kandemiroğlu 
üi Ü o' J i un .ı ~ u p h oktur. ~Hllllllllllllllllllllllllllllllllll:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

SUNJE (D·S. A-S SPANS
KELINJE) 

OSLO 
"BANADEROS,. vapuru 

4 martta bekleniyor, ISKEN
DERIYE, HAYFA. DIEPPE 
ve NORVEC limanlarma 
yükliyecektir. 

AMERICAN EXPORT LINE 
"EXPRESS,, vapuru 28 

şubatta bekleniyor, NEV • 
YORK vtr BAL TIMOR için 
yük alacaktır. 

JOHNSTON VV ARREN Ll
NE · LIVERPUL 

"GUENMORE" vapuru 23 
şubatta bekleniyor, LIVER
PUL ve ANVERS'ten yük 

çıkarıp BURGAS, V ARNA 
ve KÔSTENCE için yük 
alacaktır. 

.. Vapurların isimleri, gel
me tarihleri ve navlun tari· 
feleri hakkında bir taahhüde 
girişilmez." 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

DOKTOH 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

'"inci Beyler Soka[:ı 
Telefon 3452 

J 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ALBA JUL YA,, vapuru 
23 şubatta geJip 24 şub.stta 
MALTA, MARSIL YA ve 
BARSELONE için yük ala
caktır. 

"PELES., vapuru 23 şu
batta gelip 21 martta 
MAL TA, MARSIL YA, ve 
BARSELONE için yük ala
caktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

.. ROUMELIAN,, vapuru 
14 şubat LlVERPOOL ve 
SVVENSEA'dan gelip tab· 
!iyede bulunacak. 

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

şubatta ıelip LONDRA için 
yük alacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerin• 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

·-. -
- -·- .. 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezaııesi 
Yalmz taze temiz ve ucuz illç •e lu· 

valet çetitleri ıatar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın baliı Morina Balık yağı 'u 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzDlmi.tUı. 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi NOzhet 

s-ıH_H_A_T EzANESI 



- - -
Alman gazeteleri, Almanya'nın Fran-

sa ile harb etmiyeceğini yazıyorlar 
müdafaa için 

edildikten 
Yapılmakta olan harh hazırlıklarının, hep 
olduğu ve eski Alman müstemlekeleri iade 

sonra Almanya'nın yalnız sulh için çalışacağı söyleniyor 
letanbul 25 (Özel) - Almanya'nm yapmakta olduğu 

harp hazırlıklarından bahseden Bcrlin gazdeleri, Fran· 

ınr.larm beyhude kuşkulaıımakta olduklarını ve çOokO 

Almanya'oın , istikbalde Fransa ile harp etmek iste· 

vukubulmakta olduğunu yazıyorlar. Ayni gazeteler, 
Almanya' ya eski mOstemlekcleri iade edildikten sonra 
sulhun temini ve Avrupa'da bir intizam tesisi için var 
kuvvetile çalışacağıoı il4ve etmekte ve Almanya~nın 
yaşaması için eıki mOstemlekelere ihtiyacı olduğunu 

mediğini, hazırhklarmm, sırf bir mftdafaa kaygusuyle kaydcylemektedirler. ------· .... ·.• ...... ·------
Katkasya' da Almanya düİıyanın en kuvvetli 

26 Talebe öldn hava ordusuna · sahip olacak 
Moskova, 24 (Radyo) -

Moıko•a üniversitesinden 26 
talebe Kafkaıyadeki Kasko 
daiını tırmanırken kar tipi· 
ıine yakalanmıtlar ve telef 
olmuılardır. Bunlardan iki
ıinin cesedleri lbulunmuıtur. 

London Berri; Alman zimamdaranı logiltere ve 
Fransa için kötü fikirler beslememektedir diyoı· 

- ·--~~ 

Bir kaza 
Olga Galiçya ya· 

ralandı 
Bu•apeıte, 24 (Radyo) -

Eıki Maarif naurı Gaviato· 
aua karısı ve prens Galiç
ya'aın anası Olga Galiçya 
bir otomobil kazası geçirmiı 
•• a;ır surette yaralumıı· 
tar. Sıhhi durumu tehlike· 
ticlir. ------Verduoda bayram 

Harb meydanında 
tftren yapıldı 

Verdun 24 (Radyo)- Ver· 
dua meydan muharebesinin 
20 inci: ysldlnümll, muhare~ 
benin cereyan eylediii mey· 
danda zevatın buzuruyle ve 
bly&k t6renle kutlulanmııtır. ___ _.. ...... --

Karnaval 
~ 

Yortularıoı krallarda 
takibediyorlar! 

Pariı, 24 (Radyo) - Kar· 
naval bayramları ıonderece 

ıumullü olmuttur. Donanma 
efradı da (Vil Franı) da bir 
çiçek muharebesi yapmıılar
dır. Birçok prenslerle lsveç 
•• Norveç kralları karnaval 
bayramlarını takib eylemek 
lbere (Niı) e gelmitlerdir. 
Yortular buıBa bitiyor. ---.... -··---• 1apon 
Elçisi neden çekilmiş 

Bankof 25 (Radyo) - ltöy· 
ter Ajansından: Japon elçisi sıhhi 
Hbeplerden dolayı ~ekilmiı· 
tir. Buraya, Tokyo dıt ba· 
kaab;ı servis ıefi sefir ola
rak tayin edilmiıtir. Bu hl· 
cliae, japonyaaın Bankofa 
•erdiii ehemmiyeti göster· 
mektedir. 

lıtanbul 25 (Özel) - lnsıiltere 
Ha•• bakanı London Berri 
beyanatında: 

- Alman zimımdaranı, ln· 
giltere •e Fransa için fena 

fikirler bealememektedirler. 
M. Hitler ve Göring'le yap· 
hiım gör69meler bende bu 
intibaı bıraktı : 

Demiı ve Almanya'nın 

Yanya hapishanesinde 
lıtanbul 25 (Özel) - Atiaadaa haber veriJiyor : 
Yanya hapiıbaaeıinde mahkum Arna•ut M6slümanlarla 

Yunanlılar araaında saatlarca ıllren kanlı bir arbede ol· 
muıtur.Bu arbede esnasında tabanca, ustura ve bıçak kıdla-
nılmııtır. Mabkümlarchn birçok yarahlar vardır. Bu arbede· 
den bilistifade hapishaneden kaçanlar yakalanmııtır. ............. ~------

V aşingto'oun 
Yıldôotlmfl hazılıkları 

Vaıingten 24 (Radyo) -
Bntnn Amerika ıebirlerinde 
milli kahraman Vatinrtonun ~ 
doğumu yıldönilmli töreni 
için hazırlıklar t yapılmakta· 

dır. 

•• 
Zengibar Sultanı 

ölüm halinde 
Londra 24 (Radyo) - Zen· 

ıibar Sultanının sıhhi du· 
rumu naziktir . 

P tebisit neticelerj 
Bal, 24 ( Radyo ) - iki 

ıebrin birleıtirilmesi bak· 
kında yapılan tarihi plebiıit 
ıona ermiı ve herkes, bir
leıme lehinde rey vermiıtir. 

Çin haydutları 
Bir çocuk kaçırmışlar 
Şana-hay 24 (Radyo)- Fran 

sız bölaesinin en nüfuzlu 
adamlarından olan Teaklan· 
dan oilu haydutlar tarafın

daa kaçırılmıştır. M. Tenk· 
land, birkaç bankanın mil· 
dOrü, birkaç hastanenin de 
meclisi idare azasıdır. Hay· 
dutlar 2 milyon dolar fidye 
istemektedirler . Hiçbir iz 
bulunamamııtır. 

Tork ressamlığı 
inkişaf ediyor 

• Ba,ıarafı 2 inci sahijede
bir re11amdır. KDçllk tablo· 
larınclau .. Ayasofya,. ile 
11Peyzaj., ı çok iyidir. BO
yUklerden ancak "ziraatcıhk., 
tablosu sadeliti •e bayatı 
keskin anlayııile nazarıdik· 
kati celbeder. Fakat kom· 
pozisyon cihetinden zayıf ve 
renkleri hamdır. 

Tilrk peyzajlarının busuıi
yet nefasetini Bursalı Şe· 

fik'in iki kırmızı toprak 
peyza jlardarından görür6z. 

Tilrk ressamlığının ön 
sırada hasİas ve manalı 
reaimlerile Edip ile Elip 
Naci bulunmaktadırlar. E. 
Naci 'nin peyzajlarının oriji· 
nal bir kompizisyonu vardır. 

Belli baılı ve b&y6k 
tablolar arasında Ziya
nın .. Atilla., ıını saymalı

dır. Yalnız maalesef eıe· 

rin plastik ve kompozisyon 
esasını - hemen hemen bü
tün Türk re11amlarında olan 
kusur • renklerin ham ol· 
maıı bozmaktadır. 

--~~---·H·~~~-

Turıud'un "Köylil kadın· 

ları., biraz sitilize edilmiıtir. 
lbrabim Halil'in .. Caphede 

katlınlar" dramatik pozlarla 
doludur. 

Yeni Tlirk resıamlaiı par
lak 1ıali9meaiae hazırdır: ls
tidad bolluiu, hayatin tabii 
anlayı91, büyük kompozisyon 
tablolarana karşı istek, bun· 
lar Türk re11amlarında ek· 
ıik olmayan vaııfJardsr. 

K ru v azö r l erin tonajı 
Loadıa, 24 (Radyo) - DeyJi TeJıraf'ın baber verdiiine 

ılre, deniz konferanıı kruvazörlerin tonilato hacmini eski
sinden 2 bin noksan ve 8 bin ton olarak tahdidde mutabık 
kalmııtar. Amerika'nıa, Fransız teklifini kabulü blltlln 
cleleıaıyoaJarı ıukutabayale utratmııtır. 

• 

E. Vikıorof 

tayyareciJiğinden baba ile: 
"- Almanya'da bavacıhk 

ıilr'atle ilerliyor. Birglin ge· 
lecek· ki, o iÜ• çok yakın· 
dar • Almanya dOnyanın en 
kuvvetli ha•a ordusuna sa· 
bip olacaktır.,, demiıtir. 

Yafa'da Fransız 

konsolosuna bom
ba atıldı 

Ba,ıaraji 2 inci sahi(ede 

ıisiılikleri Fraaıız siyasetinin 
tebellllr etmesine imkin ver· 
memittir. Fransızların da Su
riye'de, 1abil ile dahili itine 
alan tek bir bDkümet kura· 
rak bu hnknmet vasatasile 
nlifuzlarını yaıatmaları ve ik
tisadi tetebbtı.leriade balkın 
mlizaberetini aramaları za • 
manı gelmiıtir . ., 

Yafa (Özel)- Yafa'da Fran 
ıız konsoloıhanesiae bir bom· 
ba atılmııtar. Konsoloı ve 
ailesi yemek yerlerken alt 
katta mtitbiı bir infillk ol· 
muı ve ev halkını korku 
içinde bırakmııbr. Her taraf 
aranmıı ise de kimse bulu· 
namamıı. Yalınız konsolos· 
hanenin damına bab11lmıı bir 
hançer bulunmuıtur. PoJis 
tabarriyata baılamııtır. 

Kuıadası Sulh hukuk ha· 
kimliiinden: 

Orman idaresi tarafından 
kuıadasıaın Davutlar nahi
yesinden hasan otlu bOseyin 
Mutlaaın Turıutlu nahiye· 
sinden iımail •ilu mehmet 
ve Aydının imam köyBnden -ali otlu mebmet aleyhine 
açılan tazminat dava11nın ya· 

pıl•akta elan duruımaıında 
ilin yelula yapılan tebliiatla 
ıelmiyen dava elunanlardan 
Muilab mehmetle Davutlar· 
lı blHyine H.U.Pll. kanunun 
391 ve 400 Dadı maddeleri · 
ne dayaaarak rıyap kararı 
telıtliiine karar verilmiı ol
makla yerlerinin belli olma
maıı yüıliaden ayni kanunun 
141 inci maddesine göre du· 
ruımaDın açık bıralnldıiı 
26-2-936 çarıamba ınnn ... 
at 10 da Kuıadası ıulh hu-
kuk hak yerine ıelmeleri 
ııreji bildirilir. . 479 

Ot1ız Tabutlu A 
Moris LöblanınEn Meraklı R 

'I'efril.-a sa 

. ikinci kısım: MOcize taşı! • 
Vorski bunu söylerken ıuç · tamamen bitmiş ol 

suz köpeğe şiddetli bir tekme GUo doiarken 
vurdu. Köpek buna raimen te bulunacağız. 
biraz uzaktan olmak ıartile - İt bitmit ola 
bu alayı takibe devam etti. vicdanımız üıerhı• 

Nihayet perili Dolman'• var cinayetin ağsrhj"ı 
dılar. Vonki : kecek. Fakat. 

- Durunuz! dedi. Otur.. - Fakat? 
Hili tereddüt ediyorsun 1 - Ya define, 

- Adada yabancılar var. olacak?. 
Bizi aramaktadırlar. Buna - Hazine mi: 
eminim . mü iti?. Demek 

- itleri yoksa arasınlar . ıeni meşğul edi,forf 
Biz itimizi gene bitiririz. suıta biç merak • 

- Ya vapurla ıolirler ve seni daha timdid•• 
kadınla çocuj"un dOn akıar.o bil! 
kaçmak istedikleri taraftan _ Bundan emi• 
adaya çıkarlarsa ? - Bu da ne d• 

- Biz aadecf\ karadan re· 
lecek bir tecavüzden korka· 
rız? Deniz cihetinden bizim 
için hiçbir tehlike yoktur. iki 
ada arasında köprü de kal· 
madıiına göre, karadan da 
korkumuz kalmamıtbr. 

- Ejer hücrelerin gizli 
methalini buldularsa, töneli 
takib ederek buraya kadar 
kolayına gelirler. 

- Bu gizli methali bul· 
dular mı yoksa? 

- Bilmiyorum. 
- Farzeclilim ki methali 

ve töneli bulmuı olıunlar. 
Şuraclaki kıımı talarib edin· 
ce ben kurtulmuı olmaz mı 
yeter? Bu yıkılan kısmı aç· 
mak onlara en aıaiı yarım 
ınn lizım ıelecektir. Halbu· 
ki bizim iıimiz rece yarııı 

Kuıadaıı sulh hukuk hl· 
kimliğiadea: 

Orman idarui tarafından 
S6kenin yeni maha1Je1ia • 
Kızılhisarla Satılmıt o;lu Hil· 
seyin, otlu oıman konak ma-

hıllesiaden Oıman oğlu Kadir, 
otlu Oıman çeltekçi mahal· 
lesinden Bayram oilu Necib 
Niide'ain ·çiftlik k6ylladea 
Ali o;lu Abdullah Kızılhiıa· 
rın ökıliz mahallesinden Ha· 
lil otlu lbrahim HllHJİD ve 
S6kenia konak maballe1ia
den Kııılbisarlı Mehmet oilu 
Sefer aleybiae açılan tazmi-
nat davasının yapılmakta olan 
duruımaııada dava oluaan
lardan Satılmıı otlu Hilıe
yindea mldaıının yerleri 
lıtelli olmadıiınclan H. U. M. 
kanunun 141 ve 142 inci 
maddelerine tutunarak du
ruımanın açık bırakıldıiı 
26-2-936 çarıamba giinll ıaat 
10 da Kuıadaaı ıulla hukuk 
hakyerine ıelmeleri ıereii 
illnen biltlirilir. 481 

Kuıadaıı Sulh Hukuk ha· 
kimlitinden : 480 

Orman idaresi tarafından 
Saz deiirmeni mevkiinde bah 
çevan Azrail oilu Hasan ile 
itçiıi Muıtafa aleyhine açı· 
laa :tazminat di•aıının ya· 
pılmakta olan tluruımaıında 
ilin yolayle yapıla• tebliıatla 
ıelmiyea dlva olunanlardan 
Mustafa H. U• M. kanununun 
398 ve 400 anca maddelerine 
dayanarak ııyap kararı teb· 
liiine karar verilmiı olmakla 
yerinin belli olmaması yllzün
den ayni kanunun 141 inci 
maddeaine ıöre duruımanın 
•çık barakıldıiı 261"2-9~6 Çar· 
ıamba ıtlnll saat 10 da Kut· 
adaaı Sulh hukuk bakyeri•e 
ıılmeleri ıereji bildirilir. 

rada keyfim içiD 
rum, bu pis iıleri 
mi yapıyorum? 

Gene yola düztll 
iki damla yağmur 
şimıek çaktı, ırak 

Biraz sonra Vo 
- Nihayet matl 

geldik! Otto, ma 
ipleri ba•a veri D 

Burada blly&k 
vartlı. Üıerindeki 
tenekecle V. d' ti. 
yazılı idi. 

Vonki arkadatl• 
Deva"" 

Kemalpııa icra 
iundan: 

Mlinire ve batic• 
tarının fAyıaa tahtı 
larıada olup tak,I 
olmama11ntlaa dol 
ıayede furuhtile 111 
lesine mahkemece 
rilea kemalpaıa k• 
kukum ıokajında 
20 aumaralı kap 
rirince lıtir miktar 

haYluda bir hela '' 
fevkani bir bayat 
oda ve tahtanı 1,,ıe 
ralı iki bap dDkkllll 
mil 500 lira kıymeti 
hanenin •IUkiyeti 
tırma suretile ıatıht• 
birinci artırma 26·'· 
ıembe ıllal ıaat 
kemalpafA icra dair 
pılacaktar bu arbr .. 
bedeli tahmin olua•• 
tin yüzde yetmit ıb 
lursa ın çok artıraol 
yapılacaktır akıi ta 
çok artıranın taabb 
kalmak ıartile ıatlt 
ılln daha uzahlar~ 
arhrmaıı 11-4-936 c 
ılnll saat onbirde 1 
tır bu artırmada .. 
ne olursa olsua kJ 
bakılmayarak en çok 
ihalesi yapılacaktır 
menkul Ozerinde 
bir mllkellefte bak 
bulunanlar yirmi 20 
f ıada reımi vesaik il• 
icraya mllracaatları 
akıi balinde baklaıt 
ıicilince malum ol 
paylaımadan hariç 
mllfteridea aynca 1 
buçuk alana ait f 
10-3-936 tarihinde• 
her ıiln açık bulll 
caktır taliplerin yDıd 
buçuk teminat akÇ 
banka itibar mekt11bll 
takıim 4 7 doıya • 
ile kemalpaıa icra 
tuaa mlrıcaatlara 


