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9anakkale Bogazimizi Tahkim 

No. 

3882 

BAY REFiK BA Y SAFFET ARIKAN 

kiyenin diger illeri derece- bugün yola pkmas1 ~ok muh-
sine getirilmesi i~in verilen temeldir. 
karann ~imdiden tatbikine Kültür ve Saghk Bakanla-
ba~lanmi§hr. ri_nm eylül on be§ine dogru 

Henüz büt're ~1kmad1g1 i'rin ayni maksatla Dogu illerine 
ü~üncü genel enspektör an- BA Y MUHLiS ERKMEN gitmesi mukarrerdir. 
cak lkincite§rin aymtn 15 ~ine Bu gezide sulama ekim ~ark illerinde tatbik edi-
dogru filen i~e ba§hyabile- ve Z1raat bankas1 i§lerini lecek islähahn en k1sa bir 
cektir. Fakat Tahsin Uzer gözden ge~irecek ve ilerideki zaman i~inde verinlleri gö-
Eyliil ortasmda te~kilät böl- hareket tarzm1 tesbit ede- rülecektir. 

[•:l ::;:: ~;~ :~: ~~ m;~ ::;~ s ~:;:: ~\;~ ~~ :~ 

Bogazlar tahkim ediliyor 
Siyasal vaziyet bu hareketi bizim i~in mec

buri k1lm1§t1r; devletlere de bildirdik 
istanbul 31 (Özel) - Bo- oJdugu gibi <;anakkale Bo-1 

gazlar1 ba~tan ba~a tahkim gazmda da haz1rlikh bulun-
karan verilmi~tir. Siyasal mam1z elzemdir. Acun ban~t 

aläkadar devletlere bildir
mi~tir. 

Malum oldugu üzere Lozan 
muahedesi, Bogazlarin bizim 
~ Sonu 4 üncüde ~ 

oooo~~~~-----

Can bazltk m1, ho\1kabazl1k m1 
yapacak?. --. _..,._..,_. --

J)avid, paraya tapan bir adan1 degiln1i~ 
istiven olursa para vcrn1e.~e haz1rnu~! 

Gayet • düzgün bir Türk~e sikligi anla~1lm1yan ve agzm1 
konu~an David yine matbaa- a~1pta söz söylemiye ba1la

m1za ugr1yarak baz1 sözler 
söylemi§tir. Dosdogru durdu· 
gu zaman yüzünden hi~ bir 
suretle akhnm dirhemce ek-

d1g1 ande mahiyetini ortaya 
atan bu garib ve dimag has
tas1 adam büyük bir cidi
yetle bir yaz1c1m1za ~öyle bir 
~ikäyette bulunmu1tur: 

- Size biraz gücendim, 
sözlerimi aynen yazm1yorsu
nuz. Bilirsiniz ki bu sözler 
~ok mühim ve k1ymetlidir. 
Bunlardan birka~mt yazmaz 
veya degi~tirmek isterseniz 
dünya politikas1 altüst olur. 
Sonra bundan ben bir mes
uliyet kabul etmem. Ben 
kimseden korkmam, siz de 
benim gibi olunuz, kimseye 
metelik vermeyiniz. 

Sözün uzayacagmt hisse
(Sonu 4 üncüde) 

mi? 
----'-----------~•oo • 

Harb eyice gerekle§iyor, Italyan1n 60 tahtel-
--

UMUMI HARPTA <;ANAKKALEDEN BiR GÖRÜNÜ~ 
vaziyet böyle bir hareketi i~in de böyle bir tedbir lä-
bizim i~in mecburi k1lm1~hr. -z1md1r. 
Emniyet ve sükiinumuz na- Hükümetimiz Bogazlarm 
mma her cephe ve hududda tahkimi hakkmdaki haberini 
~~~~~"""" •• """"~~~s::+!!I~ „ ÖNÜMÜZDEKI ~ 

i 20 ilkte§rin - Pazar günü : 
1 Genei nüfus say1m1 günüdür . . ~ 
: Say1m, ~ok geni~, ~ok kapsal bir i§tir. Ba~arihnas1 : 
ft her birimizin üzerimize dü~en yükümü son de~ece öz~n~e ~ i yapmam1za baghd1r. Dogru sonu~lar alab1lmek 1~m • 
: hepimiz gücümüz yetdigi kadar ~ah1mah ve ugra§mahy1z. i 
tt . BA~VEKALET ~ 
~ lstatistik Umum Müdürlügü ~ 

E.til~~]C;t;.:::l"""""··-"""""~~J;;;;::t;::iilJ;;:t;:I 

bahiri Maltay1 abluka altma m1 abyor? 
_______ ..,_.._.,..---.,.-'IP-- ~ ~-... 

~--

Mussolininin top sevkiyatm1 

istanbul 31 [Özel] -Harb nad ettigi i~in Mussolini bu \ 
arhk tamamile gerekle§mi~ te§ebbüsten rucug etmemek-
demektir. Sinyor Mussolini, te ve müsbet veya menfi ne 1 
Habe§istan seferi i~in yap- olursa olsun bir netice bek- 1 
hg1 haz1rhklan bitirmek üze- lemektedir. 1 

redir. <;ok büyük masraflara Sinyor Mussolini iki oglu-
ve ~ok büyük vaitlere _isti- nu ve damad1m da harb sa-

hasma götürmekle kat'i ka
rarim ve harb neticesine 
olan ümidini göstermi§ ol-
maktad1r. 

Sinyor Mussolini, harb ta-
liinin italya lehine teveccüh 
edecegi kanaabndad1r. Ve 

- Sonu 4 üncüde ·-



Sahife 2 ( WaJkm Sesi ) 31 Atit'JSYOS 

Safiye sultan 1Di$arida Türkiye Roman gibi! 
IKINCI KISIM 

---------- -„ - -•• • ----------- „00++-----------
•• 

- 17 -
Türki}'e Tar1m Urünleri Ihra- davas1 2'Üden bir mem· Kan 

' Venedikli kad1nlar ' ' alide Sultanin ete.~ini j cat1n1n Arzettigi imkanlar lekette siyaset •• 
acaba ne i<;in öpmedilcr ? .. 

Sultamm1z emir buyu- 1 s1zd1 ! 1 
ruyorJar, herkes rahat olsun Hamamda Nurubanu sul- 1 

-bamam alemi henüi ba§la- tanla birlikte davetli bulu- 1 
1 m11br artik, dedi. nan yüksek konaklara men- 1 
1 Esrarengiz müzik tekrar sup hanmefendilerin bir~ey 

1 1 batlami!jb, k1zlar hafif bir nazar1 dikkatlerini celbetmi~ti: l 
rüzgirle havalanan kelebek- Bu yeni efrenciler, Valide 
ler gibi ~rekete geldiler. sultanm etegini ni~in öpme- 1 

1 Sir k1sm1 tüller ipnde csiri mi§lerdi ? Usul ve adet... 1 
bir rakkas ba~larken, bir Sinyora Bafo, Lükia ve Es- 1 
k1sm1 da tül örtülerini oJduk- terin Nurubanu sultanm etek 

1 lan yere b1rakarak, havuza lerini öpmelerini icabettiri-
atladtlar ve bir bedh bare- yordu. 

1 ket i~inde bin bir civdbya Bu dikkate ~ayan halin 
birden ba§ladalar. sehebi, hamamdakiler i~in 

Sinyora Bafu, Lukiya ve oldugu gibi her kesi ve her 
hatta Ester hayretler i~inde vak1t i~in mehul kalmt§hr. 

' adeta ga§i o)mu§lardi?. Bü- Osmanh imperatorlugunun 
1 tün bunlar bir rüya ise ... Ne bu en ha~metli bir zama-

den ~imdiye kadar bukadar Kanuninin Frans1z kralma 
i muhte~m bir rüya daha gör maläm ve bir eyalet beyine 

memi§lerdi. hile kullamlm1yacak derecede 
Musanna ve büyük havu- läubali tahkiramiz mektub 

üun i~inde ve kenarlarmda yazd1g1 zamanlar, pek yakm 

Türkiye d1§ teciminde ye
mi§ ve hernevi cenup mey
veleri (Narenciye) lhracab, 

büyük bir yer ahr. Türkiye
nin en büyük mü§terisi olan 
Almanya, 1932 yilmda 1589 

milyon RM degerinde 26. 709 
ton ve 1933 y1lmda da 1.67b 
milyon RM degerinde 34.912 
ton kut u üzüm, incir, taze 
ü'züm, kabuklu fmd1k, ceviz 
ve kabuksuz fmd1k almi§tlr. 

Son iki y:ldanberi, Türkiye 
tarmm nazik durumunun ha-

flfledigi idda olunabilir. Bun
dan az bir zaman evvel hü
kumet, köylülerin bor~larm1, 
yüzdde ü~ faizle onbe§ yJlhk 
bir vadeye baglami§br. 

Umum borcnn yekünu kat 
riben 20 milyon Türk lirasm1 
bulmaktad1r ki, bunda 40 
milyon RM yapar. ~imdi ta
kip edilen gaye, tarim ürün-

lerinin fiatm yükseltmektir. 
Bugün bir köylü 100 kilo 
sultanm i~in 6 l'ürk liras1 

· yani 12 PM ahyor. 
Eger bu yüz kilo sultani'i 

elde etmek i~in 800 - 1000 
kilo taze üzüme ihtiya~ ol
dugu dü§ünülecek olursa, o 
zaman bu alb liramn ancak 
maliyet fiahm kar§1hyabile
cegi -anla§ihr. 

lngiltere ile Türkiye ara
smda yap1lan bir anla§ma
dan sonra, ingilizler, Türk 
incirleri üzerinden alman 
gümrük vergisini yüzde 30 
nisbetinde indirmi~ler ve 
ayni zamanda, sultani, incir 
ve kabuksuz fmd1k almay1 
taahhüd eylemi~lcrdir. Bu ytl 

, 20,000 ton miktarmda sul
tanin sablacag1 ve incir ve 
kabuksus fmd1k ihracahnm
da yüzde 50 nisbetinde faz
lala~acag1 tahmin olunuyor. yirmi kadar her biri birbirin bir devirde, ü~ Efrenci ka- 1 

den daha güzel kiz vardt. dmma etek öptürmek fev- ---------------F----------
• Neredc ~ah~bg1 bHinmeyen kaläde bir hädise idi. Acele rans1zca 

ve görülmeyen yamk sesli Kuvvetli bil zanna, ve M •• d 1• J DerS 
ve garib muzik birden bire vckain bundan sonraki inki~ uza ye e e 
kJvrak ve oynak bi"r nag-me §aflma göre bu hamam sefas1 1... k J l S t iyi bir metotla Lise ve 

·k· k I "b d J • ... ev ·a <.h c ... a ·~ haline geldi; k1zlar kah tül- 1 l ma sat a terb e i m1§ Ortu mekteb talebesinc ve 
l · b b idi. 1 Eyüll 935 Pazar gunu tahsildc olm1yanlara1 Frans1z 
enne ÜS ütün sar1larak, 1 - Venedikli kadmlara, 

baz1 baz1 da bembe ve be- ögleden evvel saat 10 da lisanma hevesli olanlara ~ok 
II bilhassa vücudünden büyük iyi ~artlarla lisan ögreten 

yaz tü eri birbirine kar1~h- 1.sti·fadeler temi·ni· tasavvur Tramvay caddesi mektup~u F 
k b' k b d ransada tahsil görmü~ bir rara 1r ra sa a~la tlar. olunan Luki·ya _ mu··stakbel yoku~una varmadan evvel 

B b :J' muallim ders vermektedir. 
b u üyük havuz, büyük Safiye sultana - osmanb hü- salhane mevkiinde 405 nu- Arzu edenler hergün 12 den 

1 dir ~i~egin ke'sime benziyor- kiimetininin ha~met ve ser- marah hanede Jozef Levi'ye 6 ya kadar görü~ebilir1er. 
u. Penbe ve heyaz tüllü vet ve daranm1 en kuvvetli ait fevkaiäde lüks mavundan Adres : Gazi bulvar1 civari 

t luzlar da büyük bir ~i~egin bir zaviyesinden göstermek. mamul modern ü~ h:apili ay- Sen Polikarp klisesi yanmda 
penbe, beyaz varaklanmm 2 - Lukyaya hem bir sa- Saadeddin Dilbilgen 1-13 
and1nyordu. Havuzun i~inde- ray sultani hem de sultan ha- nah dolap, tuvalet, iki adet 
kilc.r de ~i~egin etaminlerine mma müstakbel häkimiyetini komidinosu, lavumam iki a- G A }~ A N l' i 
benziyordu. Bu suretle kar- en mü aid bir zemin ve za- det karyola maa somyesi, 
11dan bakanla, hafif bir rüz- manda arzetmek! markiz ve pe~kirli, cevizden 
girla varaklar1 sallata11 mu- ~emsi pa§a, san'ahnda mamul kirm1zt kadifeli salon 
azzam ve renkli bir ricek hakkile mahirdi, istikbal plä- f 

.,. kanepe takam1, gayet zari 
k&11u1nda bulunduklarmi sa- nm1 gayet saglam temelJere 
myorlardi. istinad ettirmek icrin c;:ok gü- ve nadide be§ avnah kabine, 

1 b·r pla·n vu··cuda get1· büfe, kare yemck masas1, al-Göze bukadar ho§ görü- ze 1 r-
b mi§ti, Bunun~ündürki Luki- ti adet iskemle, mu§amba 

nen u manzara ba§mda bir yanm Nurbanu sultana bel-
d k J - k kanepe maa iki lrnltuk, elck-

e u ag1 tarn minisile o - kide konaga geldiginde veya 
pyan bir muziki ~ok güzel davet edilirken giyaben tak- trik avizeleri, gayet §lk ha-
buldular. Fakat bu öyle bir dim edildigine §übhe caiz s1r kanepe tak1mi, maa ma-
naime ve ahenk idi ki, no- degildir! sas1, oval ku§lu ayna, levha-
tas1n1 tesbit belki de imkän- ( Arkas1 var) lar, bronz kornizler, iki ka-

SULU HANDA j
~anh sancag11111z1 ~ere- ' p1h ceviz aynah dolap, kü-

f .1 l J k 1 rük camh dolap, §emsiyelik, 
1 e n1ütenasi) a n1a ? "" 

ve t akn1ak isterscniz pcrdeler, küpik orta masas1, 
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Sahilde 
Sat1l1k arsa 

Bir gün, bir~ok kafah adam
larm bulunduklar1 bir yerde 
§Öyle bir sual sorulmu§ : 

- ~imendiferi olm1yan Av
rupa devleti hangi devletidir? 

Sorbun üniversitesinin bir 
profesörü: 

- Bizi ahmak yerine n· i 
koyuyorsunuz? Bu devlet 
Avrupa ve cihanm en ku~ük 
cumuriyeti olan Andor dev
Ictidir! cevab1m vermi§tir. 

Suali soran kahkalarla 
gülmü§ ve: 

- Aldandm1z muhterem 
profesör. Avrupanm ~imen
düfei siz devleti, kan davas1-
nm en ziyada görüldügü 
memJekettir! Demi~tir. 

Mecliste bazi diblomatlar 
oldugu i~in sual sahibi, bun
dan fazla izaha\: veremcmi~ 
ve profesöriin heyretini gi-
dermek i~in de §Unlan iläve 
etmi~tir: 

- Anlayamadm1zsa, biraz 
daha izahat vereyiin: Mc:n
lcket hulyavi manzaralarile 
me~hurdur. Hükümdari ise 
daha hulyavi ... vyle bir hü-
kümdar ki, " kendi kendini 
halk etmi§ „ ve " me,;kiine 
kadmlar vas1tasile ~1km1~ ! „ 

Bu memlekette son gün-
lerde ~1kan isyanm hakiki 
mahiyeti ve manasm1 anhya-
bilmek i~in 1924 tarihlerine 
kadar ~1kmak läz1md1r. 

1924 de bu memleketin is
tikläli ismen mevcud idi. 
italya ile Yugoslavya bu 
memlekette nüfuz kavgas1 
yapmakta idiler. 

Bu memleket öyle bir mem 
leket idi ki, rejimi cumuriyet 
idi. vyle bir cumuriyet ki, 
ne kendisine mahsus paras1, 
ne büt~esi, ne muntazam bir 

skeri yoktu; fakat ... bir par--·-
Nakil ve tayin 

Mera§ inhisarlar direktörü 
iken bu defa Edirnede Uzun-
köprü kazas1 inhisarlar di
rektörlügüne naklcn tayin 
cdildigini sevin~le haber a1-
d1gim1z Bay Hüsnü Erkiner 
izmirlilerin yakmdan ve ~ok 
severek tamd1kJan degerli 
i~yarlarmuzdad1r. Kendisine 
yerii evdevinde de muvaffa-
k1yetler dileriz. Y erli mallar 

Pazar1 
maa iki sigara masas1, gra- Bayrakhda §imendifcr is-

~ad1rvan altmda 10 numa- k b • 
rah dükkända mafon 60 adet Sabibinin Se- tasyonuna pe yakm ir mev lkt1sad1n 

Memleketimizde dokunan 
her türlü yerli keten ve do
kuma sofra tak1mlar1, fantazi 

yüz havlu ve hamam takm1-
lar1 ve bornozlar1, yatak yüz
leri, ekstra ~ama§1rhk, ipek 
iplik hezler, patiska ipek 
masur, karyola örtüleri, ya-

tak, yorgan ve karyola ~ar
§aflari, mendiller, kaput ve 

astarlar, pijamahklar, zifirler, 
elbise ve eteklik i~in pöti 
kareler ve aramlan her eve 
liz1m olan ~ok ~e§itler. 

10 gün zarfmda ayni mal 
ayni fiatta ba§ka yerde olur 
sa paray1 iade eddriz. 1-13 

Burla 
Biraderler 

== 

Pavyonunu mutlaka ziyaret 
ediniz 

Frigideirc, TeJefenkcn Radyo 
A. E. G 

Pavyon numaras1 : 
77 -78 - 79 - 80 - 81 - 82 

· 1·k"l 1· ·1· l"l kide deniz kenarmda yüzü BA 'YRAl{(~l s1 p a 1 e, ng1 1z mamu a m 

~ü.krü. ~ dan iki adet bronz birer bu- on alti ve derinligi altml§ alh raresi bulundu 
mctre olmak üzre bin yt.iz metre ~ 

~uk ki§ilik kesme karyolalar ter biinde bir kit'a arsa gayet istanbuldan geien müte-

ul b 
ve keten somyeleri, Singor ehven fiatla sahliktir. istc- hass1s1m1z ] SO rengi nereden 

U ayrak diki~ el makinesi, duvar sa- yenler Odunpaz r Sara<;lar buldu ve buldugu bu renk-
Ticarethanesinden aliniz. ah, yaz1hane koltugu, divan, sokag1 4 No. Abdü!halim ti- lerle günc~in ve havamn s1-

Burada senelerdenberi her elektrik gcce Hirnbast, vazo, carethancsine miiracaat cagile terden, tozdan harap 
boyda bayraklar model üze- karthk, aynah, askihk, hah --'""!":""~-~-~!'"""""---- olan §eylcri yeni ~ekline ge-
. t -1 d. J)is l)oktoru tirmek i~in bütün dü§Ünce-rme ve gayc sag am ir. ve seccadeler, müzayede su- • 

C. H. Parti bayrag1 da ff T h • T leri kald1rd1. 
mükemmelen yap1hr. retile sahlacakhr, Sah~ pe- • a SID an Hayret verici bu i§tC eski-

T optan ve perakcnte s1- ~indir. F1rsall ka{:1rmaym1z. 2 inci Beyler S. Hamarn ciligin yenicilikten farkm1 
pari§ kabul edilir. Azäm1 ko-, Türk müzayedc salonu kars1smda 37 numaraya ge~- ~ünkü harap olmu§ bir elbise, 
iayhk ~österilir. müdüriyeti 30 31 mi§tir. Telefon 3774 §apka, yün, ipek, iplik ku-

::;::ldc:lc:lc:lc:lc1clt:k.X:lt~!1'.'1c.*.*.ltltlt'1c.'1c.*.'1c.1cr+-_~ ma~lann ahlmas1 dü§ün ülür-

ZINET 
Mobilva 

Fabrikas1 
En lüks ve en saglam, en 

cazib yimek, yatak, misafir 
odas1 tak1mlarm1 izmir pana
y1rmda 128-129 numarada 
ve ismet pa§a bulvarmda 41 
numarah mobilya meiJherinde 
satJlmak üzere te§hir ctmek
tedir. 

Mobilyaya k1ymet veren 
zevahn görmeleri käfidir. 

« ken yeni hale getiren, siyah1 
+( E L H A M R A I Milli Küt~phane ~ bile beyaz yapan bir mucidin « . S l n e m a s 1 >+ ~1kmas1 ve Kemeraltmda 8 

« Sevmek Ya~amakt1r >+ numarada Istanbul istim bo-« 9$ )4. yahanesindc bulunmas1 ikh-
~ Fransizca sözlü. Ba§ rolcrde : )t sadm biricik yard1mc1s1d1r. 
41( JOAN GRAVFORD - FRANCHOT TONE - GENE )+ !SWRlill..,....._. _____ _ 

:H lt Kazmirci 
'" --( Seans Saatlar1 )-- "' 
-t( Her gün 3 - S - 7 - 9,15 )4. ASIM RIZA BIRADERLER 

~ Cumartcsi TALEBE s<.:a11s1 1 - 3 Pazar 1,30 ~ Pav~yonunu. bir d~fa g~-
i( . )+ zerscmz zengm kazrmr ~C§l· 
i( . F l A T L A R )+ di bulacak ve biiyük men-
i( lkinci 30, Birinci 40, Balkon 50, Hususi 60 kuru§tur ~ faat elde elde edeceksiniz. 
[•l~~~~~~~!~)$~~~)$)$1•J Paviyon A. 

Jamentosu vard1 ki, yirmideo 
fazla f1rkaya ayrilm11b. 

Kabine reisi de Moskova 
da T ro~ki ve Zeynovyef ile 
konu§mU§, komünistlige mey
yal ve katolik bir papas olaD 
eski Balkan serserilerindeu 
Fon Noli idi. Bu memleket
te bir de Ahmed Medhi bey 
vard1, ki bu da maa,s1z bir 
zabit, fakat henüz 30 ya'" 
larmda, güzel, §lk ve ihtira• 
sahibi bir adamd1! 

U1numi harb esnasmda Vi
yanada askeri mektebte ders 
görüyor ve ekseriya "e)de 
edilmesi kolay kadmlar" ara' 
smda büyük zaf erler ternin 
edi or. 

1920 de, -bu s1rada tall1 
25 ya!lmda idi- bir suikast 
sayesinde memleketin dahliye lii~ 
naz1ri olmu~ ve tesadifin btJ Bir 
penbeligi ile gözleri kama§ao t 'dc 
gen~ Ahmed Ruhi bey: . ki11 

- Ben de Mussolini gibt 
memleketimin bir du~esi ola· 
cag1m!. Diyivermi,tir. 

Mussolini olmak?.. dilt . dik 
kolay geien bir§ey .. Napol· ~ 
yon olmak istese sanki ne ~ 
läz1m gelir?. i§te meydaP1 11 

i§te at!. Hatta .. Büyük iskeo· ~ 
der olmak daha kolay. is· oy 
kender de buralarda yetit' ij 

memi§ miydi ?. 
Ahmet Methi bey, hayal' y 

l . . k . . b" • .n~ "' erme er1,me 1~m UJ"" itJ 
paraya, kuvvetli partizanlat• ~h 
ihtiyac oldugunu dü1ünmil~ 
mü, dü!lünmemi§ mi? bil1111' 

~oruz. . 
Fakat P'an Nolinin poliP 

bu gen~ zabiti takip etme 
te o)dugundan bir gün k~ 
bir tevkif müzekkeresile k• 
§tla§IDl§, firara mecbur k 
m1,br. 

Firar ettigi bir Burel 1' 
yüdür ve burada tali keo 
sini bir dadm s1fatile b 
IDU§tU. 

Burada bir bey vard 
ad1 de $evket bey Varla~id' 
Bu beyin güzel bir k1z1 v 
dir, bu kiz ~ak zamand 
beri Ahmet Methi beyi se 
mekte :fakat a§k1n1 izb 
i~in f1rsat bulamam1,br. 

$evket bey aynizamaO 
memleketin en zeogin ad• 
ve sab1k ba§vekildir! 

$evl<et beyin k1z1, 
zabitin böyle siyesi bir 
ku yüzünden bu tarafl 
ilticay1 f1rsat bilmi' ve gell 

- Kral olmak istiyot 
sana her ~are ve vas• 
temine hazmm! diye b• 
göndermi§tir. 

Ahmet Medhi bey 
bundan daba mükemmel 
sat olamaz. 'f eklifi 1'' 
etmi§, heman YugolaV~~~ 
ge~mi~. ~evket pey keO 1~' 
ne ruütemadiyen para •. " 
göndermi§, bizzat kendi5l 
Yugoslavya hariciye „ 
r1m eiyaret ctmi~ ve 
zabitin bimayesini ter11i" 
mi~tir. 

1914 Känunucvvelinde 
•lt 

med Medhi bey - tetb• 
z1ms~! - Napolyonun fr' 
den Paris üzerine yiirO 
gibi memlcketin hudud 
a~ml~ vc payitahh ui 
) ürümü§lür. 
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(HalkmSul) 

Panav1ra 
gelecek 9 E.v/u··1 ! 'J ~ Ta~ra n1isafirlerine 

Büyük Kurtulu~ Ba)'ran11 ~erefine li mühim bir inüjdc 
- Y '-? ~ Arsmlusal 9 Eylül panay1 

~ifa Eczanesi ~ münasebetile oteJimi tezyin 
Y ' ve her türlü s1bhi noksanla-

31 A~USTOS 

BOC LE 1 
öldürmek • • 

lCln 
' 0~ Eylülden 9 Eylül aktamma kadar tuvalet ~e§itleri, i r1m ikmal eyledim. Panayir 

~11Y• ve mustahzarat ve re~etelerde fevkaläde ten- ~ münasebetile ta§radan geie-
t Yapacakbr. IJ cek muhterem misafirlerimin 
Ztnirliler ve lzmirdeki ta§rahlar bu büyük farsah ~ bir defa mutlaka Ke~eciler-
~'lllamabdular. ~ de Laie sinemas1 kar§Jsmda 

BLA FLAK 
s-_ F. erit kolonya esans ve mustahzaratmda o/o 10 ~ Sel~uk otelini ziyaret etme-
Ptri 1 niz käfidir. Otel i:.cretleri 

n Bayer . 30 Gözlük ~e§itle~inde o/o 10~ 25 kuru§tan 5 kuru§a kadar 
tik donlar1 Radyum 40 Sulfata komprime 9 ~ ve \:e§me kaphcalarma git-

" DlU§amba11 " 40 " 11 §ekerli 12- ~ 1 mek arzu edenler Ke~eci-
. k lllalt kosf „ 55 ~alsi ostelin igneleri 190 j) lerde Sel~uk oteli müsteciri 

ftr~as1 ekstra „ 10 lngiliz sodosi kutu 12- ij ve <;e~me kaphcalarmda bak-
•k bag1 Avrupa 200 „ meyve tozu K. 100 ~ kalb y Kämile müracaatlar1. 'Lk • • • ~ Hergün ipn Barut hamn-
1{ a t : S. F er1t ~1f a eczanes1'1 dan otobüsler kalkmaktad•r. 

Um um 

ALINIZ 

deposu - Edvar Conson Halefi 
2 inci Kordon No. 88 

Telefon 3306 
HÜKÜMET SIRASI ~ ' Telefon: 2876 

~ ~--_:;--·~~.i::o~:mn:lll!lll~sm•m•l'nllwm•em«ä~a~'~IEEEg~~~~~:!Zil~Dlllmll~llm~11ft'lt!ll'!l~ml:~lililm:E:tn:IZ!iiiW2m'illllmE'.'lmlllll1'!9'„11[11~„„mll!!„„ 

riikiiikßi~kiY::d:i~m Güzel Hisar 
! Ji· ~1ün1essisi: ZEHRA HASAN 
11 ~ diki~ bilmiyen bayanlar birinci ~ubcye kabul edi-

aO '41 r senede bi~ki diki§ ögretilir ve Maariftan musaddak 
lk· ttname verilir. 

'bi 'Dei §ube tatbikat s1n1fma; terziligin en ince noktalarm1 
~1!1bek üzere, birinci §Ube mezunlari ile o derecede diki§ 
' lllakas ve bi~kiyi ilerletmek isteyen bayanlara 9 ay 

.
1 

d~da. pratik makas, kadm ve erkek elbiseleri bi~ilmesi 
• 1e 1kil111esi ögretilir makasdar yeti§tirilir. ve diploma ve-o. . 

ne ~~i ve dikit arzu eden bayanlara - hususi olarak - ü~ 
aO• iyda göstermek suretile talebeler de kabul edilir. 
ei:: ICo T ALEBE KA YDINA BA~LANMl~TlR 
. • ij 'dolunmak arzu edenler kadrolar dolmadan bir an 

itif b.;„ ltlßracaat etmeleri. 
:-"iünleri olan bayanlara bir ~ok yerleri ~ar§1y1 dola§tp 

al' 'f dan bir defa Yurdu ziyaretleri rica olunur. 
• ..... dun atelyesinde cibaz tak1m1, karyola tak1m1, perde-

lafi A.lflenir. Hergün siparit kabul edilir. Diki~ dikilir. 
il hica hazir yatak tak1mlar1 ~ok ucuz bir surette satlhr. -·-a>i' 

~eo Y er k1raathanesi . 
\i IDizin en ne 

r yeri olan 
tbane Dev-
Demiryollari 

"- lllda ~en Y er 
thanesi mü-

. ~en yap1lmak 
t a~dm1§br. 
tcirleri Bay 

tr Lütfü' lll" ve 
) ~ ve idareci 
. iirteza bütün 
~. Ve mülhakat 
~ bu nezih ve 

. l k~r~athaneyi 
tt1n1 rica eder „„._ 
tl"emmel son 

i,, 'tt.. tadyo ve te
lll ~tni plik din-
'" V "'k ~I h' e mu em-

lllit •r tara~a ve 
t hava almak 
tiniz · · k tr ) me,ru..>at 1~me isteyenler 

k1raatbanesine gelmelidirler. 
mutlaka bir defa ( ~en 

izmirde 

Mefru§at magazas1 
MEHMET KAVUK~U 

izrnir )' olbedesteni No 1 n 
Etamin, ketcn, file perdelerin enva1, perdelik file, tül 

cibinlik, ve karyola tülleri, krem ye11il, estor ve has1r per-
deler, perdelik ve kanapelik kadife kreton, more ve fan
tazi kuma~lar. Perde sa~aklan ve baglan, masa örtüleri ve 
sofra tak1mlar1, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 

Taban, kanape, sofra mu~ambalarmm enva1. Bronz ve ce-
viz kornizler vargel vistor aga~Jan, yolluklar ve paspaslarm 
muhtelif boylar1. ~ezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid 
malzeme ve mefru§ata müteallik e~ya rekabet kabul etmez 
fiatlarla magazam1zda sablmaktadir. 

============r.:==~==s~-=-=-~--::=--e:m:~===-z=o~:-= 

Hayat1n1n k1ymetini bilenler 
S1hhabmn esas1 olan midelerini bozmamak i~in 

midenin yard1mc1s1 olan di,Ierini 

RADYOLIN di1 macunu 
ve kendilerini her türlü ac1 ve 1zdiraptan 

her zaman kurtaracak 

Gripin gülla~lar1n1 
Ja1ma evlerinde ve yanlarmda bulundurmag1 ihmal etmezler! 

:k.:k.:lc:*:1c1c:lt*:ldc:ldc~i~:A:~~:k.lbt~>+ 

IDRAR TAHLiLi 
Kimyager Abdüsselam Ak-

günlü Laboratuvar1 
Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokagmda 

Beyler hamam1 yanmda 72 numarah d~ireye ge~irilmi,tir. 
Amerika, ingiltere, Fransa, ~lmanya ve Isvi~rede 'f edkikab 
kimyeviyede bulunan PASTOR enstitüsünde idrar ve kan 
tahlilleri KÜRi enstitüsünde Smai ve maden tahlilleri üze
rine ~ah~an Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi
si yapmakta oldugu gibi saym etibbamn gösterdikJeri lüzum 
üzerine hususi ara~brmalar da yapmaktad1r. . 

Laboratuvar hergün sabah yed1den 
gece ona kadar a~1khr 

Telefon: 2205 ________ ...,. ____________ ._._. ________ ....,, ____________ .-~ DOKTOR ! 
~ A. KEMAL TONA Y ~ 
~ BakteriyoJog \"C buJa~1k ilc salg1n ~ Ticaret Etmiyorum 
-t( hastahklar n1ütehassJ~l )+ Evvelce "Nalbant Z. Mehmet Hulusi„ unvam ticarisile iz-
<)( )t mirde icray1 ticaret eylerken 14/1/931 tarihinde tetili tediyat 
LJ Basmahane istasyonu kar§ismda Dibek sokak ba§m- u. 
-0 t't' ederek ticari muamcleye son verdim. Haien münhasiran 
.JJ .da 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den u... l 
-" W tasfiye i~lerile ugrn~tig1m1 vc bir güna ticari muamelät a •• ak~am saat 6 ya kadar hastalarm1 kabul eder. „ ic d · 
+( )f. alakadar olmad1g1m1 gördügüm lüzum üzerine ilän e er1m. 
+( Müracaat eden hastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair )+ Nalbant Zade 
+c tahlilät ve mikroskopik muayenelcri ile veremli hasta- )+ Mehmet Hulusi 
4K lara yap1lmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )t ...... -.._...._ ... !!~-"!!'-~....--~~----~---"'!.""!'!!""! 
•X sinde muntazaman yapihr. Telefon: 4115 ,)+ • 
« ~ 
,"("Jf,~~~~~~~~!~~~~~.,,.'Pf.~)+ 

HÜSEYIN KAYIN 
Mobilye Evi 

Her arad1,i{1n1z ~1k, tcn1iz, lüks 

cv esvas1111 btU"ada bu]a hilirsiniz. 

Kabaday1 
Bill ur 



Sahife 4 

Milletler 
Cem·yeti 
Artik ortadan 
KaJkn1ahd1r .. 

The Dcyli Mai) - Bir c1-
hetten MiJJetler cemiyetinin 
manevi ~ahsiyet ve haysiye
tini korumay1 dü§ünürken 
ltalyay1 da tatmin edebilecek 
suJhun idamesine medar bir 
uzla~ma F ormülünü buJmak 
üzere Pariste toplanan ü~ 
-Devlet konferans1 dün i~ti
malar1m resman a~mi§ bulu
nuyor. Bu ü~ devlet konfe
ransmm vazifesi pekte kalay 
degildir; zira maliim vaziyet 
dolay1sile Millerler cemiyeti
nin yüzünü agartabilmesi 
mümkün degildir. 

Bu müessesenin gün ge~
tikce lüzumu olm1yan bir faz
lahk ve anla§mazhklara bir 
kaynak oldugu daha iyi gö
rülmsk1edir. Büyük Britanya 
nam ve hesabma MiUetler 
cemiyeti ne yapm1§br? Ge~
mi~te bu müessese bize Ja
p<'nyanm dostluguna mal ol
mu§tur; §imdi de o, itaJya
mn bizim i~in beslemekte ol 
dugu iyi niyetleri ortadan 
kaldirmaya fazlasile ugra~
maktad1r. Sinyor Mussolini 
demi~tirki, di1inden bmaga 
~adar müselläh olan F a§ist 
ltalya iki basit §1ktan birini 
ifade edebibir, 0 , ya kiy
metli bir dost ve ya ~iynen
mek bilmieyen bir has1mdir. 

MiJletler Cemiyetinin müs
bet i§ler hususundaki ademi 
iktidari, onun mükerrer mü
maneat ve müdahele gayret
lerine ragmen, ü~ y1I süren 
Paraguay - Bolivia ~ete har
binin önüne ge~ememi~ ol
masile, isbat edilmi§ oluyor. 
Hakikaten, bu hal, onun cid
den lüzumsuz ve hatta gü
lün~ bir te§ekkül oldugunu 
meydana vurmu§tur. 

Tü - ulg r 
-Ba§taraf1 birincide
Bulgar d1§ i§leri bakam 

hududa kadar T evfik Rü~tü 
Aras refakat etmek üzere 
Sofyadan ayrilm1~br. Türki
yenin Sofya el~isi de hududa 
kadar bakana refakat ede
cektir. 

iki bakan Gardaki görü§
melerden sonra baama mü~
tereken §U diyevde bulun
mu§lard1r: 

Türkiye ile Bulgaristan 
arasmdaki dotslukmünasi
betleri norma_J seyrini takip 
ctmektedir. lki memleket 
basmmdan baz1 gazetelerde 
son zamanlarda ~1kan menfi 
yazilarlarla hu yaz1lara sebeb 
olan gayri dostane tezahür
ler her iki mcmleketin görü§ 
ve arzularma uygun bulun-
mamaktad1r. iki devJetin iyi 
anla§1lm1~ menfaatlar1 her iki 
ulus arasinda dostluk ve iyi 
kom~uluk münasebetlerinin 
inki§af ve tarsinini emret
mekted1r. 

iki taraf münevverlerinin 
kar§1hkh olarak gerek Bul
gar ve gerek Türk efkän 
umumiyesinde bir dostluk ve 
eyi anla~ma h avas1 yaratma
y1 tercih etmcJeri §ayam te-
menni olur. 

Eyi niyet beslemektc olan 
her iki taraf ~a bütün §ika
yet sebeblerini ortadan kal
d1rmaya ve biitün menfi te-
§ebbüslcr rnani olmaya inu
vaffak oolacaklarm1 ümit et
rnckteyiz. 

( Halkrn Scsi I 

Yeni kararname 1 M.dilli 
Kruvazörü 
y·üzdürülerek tan1ir ------------------------------oo~----------------------------

D1§ memleketlere gideceklerinl 1ni edilecek? 
emlak ve paralar1 

istanbul ( Özel ) - Ba§ka memleketlere hicret edecek 
olaolarm Türkiyedeki mal ve mülklerinin tasfiyesi netice
sinde elde edecekleri para ve sermayelerini harice ne ~ekil 
ve ~erait dairesinde transfer edebilecekleri hakkmda hü
kümleri hälä mer'i butunan 11 say1h Kambiyo kararname
sine bagh ihtiya~ listesini tadil eden kararname aläkahlara 
bildJrilmi§tir. 

Asgari kazan~ta 
zamm1 

buhra 

istanbul (Özel) - Finans bakanhg1 viläyetlere bir tamim 
göndererek asgari kazan~ vegisine tabi olan mükeJleflerin 
vergilerine buhran zamm1 iläve edilmesini ve 1934 y1h i~in
de i~e ba~hyan ve ticarct mücldetine göre kazan~ vergisi 
tarholunmu§ mükelleflerin asgari kazan~ vergisinin ticaret 
müddetine göre k1stclyevn suretile ahnmas1m ve sahip ol
duklan madenleri dalyan ve voli mahallerini kiraya veren
Ierin asgari vergisinin de 934 y1b beyannamesinde yaz1h 
kira bedelinin yüzde be§i üzerinden hisap cdilmesini bildir-
mi~tir. 

1i::i 
lllidtl 

'""'Q 11!d1 

Istanbul 31 (Özel] - Ati
na gazetelerinin verdigi bir ha 
bere göre Umumiharpte<;anak-

kale önünde torpile ~arpa-
rak batan Midilli kruvazörü 
yüzdürülecek ve Sivastopol
da tamir edilerek donanma
m1za ilhak edilecektir. 

Ayni gazeteler, yine <;a-
nakkale önünde batm1~ olan 
ingiliz ve Frans1z harb sc
finelerinin yüzdürülmesine 'ta 
h~1lacagm dan bahsedilmck
tedir. 

istanbuldaki aläkadar ma
hafilin böyle bir te~ebbüs

J ten haberi yoktur. 

Serbest 
1 

Mesle te 
1

Kazan~ vergisi 
istanbul ( Özcl) - Senenin j 

Hay a limanrnda, 
·-~~~~~~~~--- 1 

muhtelif aylarmda i~e ba~la
m1~ olan ve ticarct müddcti 
bir seneden eksik bulunan 
serbest meslek erbabmm 
maktu vergisinin idarehane 
ve muayenehanelerin gayrisa 

Im n 
. Tayy • ec1 
l_ysan kolilc i ~liyen tay

ya re ile 1 B~ 1netre 
u~·tt1 .. ; 

Berlin 30 (A.A) - Tayya
reci Duenbil, pervanesi insan 
kuvvetile tarik edilen bir 
u~ak ile Frankfurt yakmmda 
Rebstok alamna bir metre 
yüksekten 195 metre mesafe 
katetmege muvaffak olmu§
tur. -----... ·-----
Tarihimizi 
Oirenelim 

- Ba§taraf1 1 incide -

cag1z. 
Türk Tarihi Kurulu, yürek 

lcrimize tarih sevgislni, eski 
Türk medcniyetinin sevgisi 
a~1Iarken bunun diger baz1 
icablarm1 daha ileri silrüyor: 
Medeni ve tarihi amtlar1m1z1 
tahrib etmcmek, " antika 

" 
dedigimiz ~eylerden elimize 
g ec;;en büyiik kii~ük her~eyi 

hükumete vc Tarih Kuru
muna göndermek, eski eser
Jerden herhangi bir ~eyi, hi~
bir zaman yabancilara sat
mamak. 

31 AGusros 

David 
(Ba§taraf1 

den yaz1c1m1z konu~tll 
k1sa kesmek i~in Da 
sormu§tur: 

- Neden fzmirde agt•J. 
da bir kü~ük h1yar ta~1 

yorsunuz? 

- Onu, kendi bayrall) 
eJbiselerimi geydigim za 
ta§Irlm. Tütünle kendillli 

hirlemektense bir taze h1 ~ 
agz1mda bulundurmag1 
kat daha hayirh buluyorU 

- Buraya canbazh~ 
etmege geldiniz ? 

- Bunu nereden bili> 
sunuz? 

- istanbul gazeteleri 1 Bi 
z1yorl~r. ~il 

- Onlara da fena bB •öy 
k1z1yorum. Y az dedigim §J Ylt 
leri yazmazlar, yazm dec:Ji~'. ~c 
~eyleri yazar.lar Evet ii/ har 
de cambazhk yapacag1!11 lc) 

- Ne gibi cambazhk? 

- Onu yapmaga baf ~~ 
d1g1m zaman görürslinÜZ· 

llla 
- Y oksa para kazant11 hir 

i<;in yeni icad bir hokkab• 
hk m1 yapacaks1mz.? 

- Ben paraya tapan 
adam degilim. Benim mi1Y0 

Jarim vard1r. Kim iste )t 

bana bir arzuhal yazsin, lp 
tedigi kadar para vere~ '-II 

ttt 

Müzayede ilt ~t 
)a 

Fevkalade faa iyet• 
leri nedi ? .. 

sebeb-
i fi irad1 üzerinden alman nis-

bi vergi gibi ticaret müdde
tine göre k1stelyevm olarak 
hesap cdilerek almmas1 Fi
nans Bakanhgmca kararla~

tmlmi~ ve aläkadarlara bil
dirilmi§ tir. 

Ögretmen Afet, milli eser 
ve vesikalan ecnebilere sat
manm bir cinayet ve ihanet 
oldugunu pek hakh olarak 
söyledi. Eski Türk medeni
yetinin, itiraz kabul etmez 
delillerini yabanc1lara satmak 
onlardan ulusun büyük isti
fadesine mäni o)mak, Türk
lüge hakikaten bir ihanettir. 
Biz, onlara dayanarak uzak 

.fevkalade sa 
~t 

istanbul 30 (Özel) - Son hafta i~inde Kudüsiin Hayfa 
limanmda fevkaläde bir faaliyet göze ~arpmaktad1r. Liman 
ingilizler tarafmda Asri bir ~ekle kondugu ve iyi tahliye 
vas1talarma malik oldugu halde geien vapurlar yüklerini 
bo§altmak i~in s1ra beklemektedir. 

Gelen e§ya bilhasa kereste, maden kömürü ve petroldur. 
Hayfa limanmdan bukadar <;ok e§yanm hangi ~öl memlekete 
sevkedilecegi merakla sorulmaktad1r. 
~ III'!~ 
~~ lliMid 

göfmenleri 
---------------- 00 • 1 

Tür 
Roma11yadan vergi vermeden 1 

~1kacak ar 1 
Bükre~ 30 (A.A) - Anadolu Ajansmm özel aytan bildi-. 

nyor: 
Naz1rlar meclisi Türk gö~menlerinin ana yurda giderken 

bei türlü verg ipen muaf tutulmalarm1 ve bendi!erile beraber 
götürecekleri hara, mal ve evlerinc veya ~iftliklcrine liiz1rn 
olan hayvanatm ihrac1 i~in milli bankaca müsaade almala
rma karar verdigini bugünkü Romen gazeteleri yazmaktad1r. 

s 
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t r f 

•• 
1 ver .T 

abu 
Bükre~ 30 (A.A) 

diriyor : 
Anadolu ajansmm özel aytar1 bil-

Türkiye el~isi Süphi Tannöver, Ba§bakan Bay Tataresko 
tarafmdan kabul edilmi~tir. Ve Türk gö~menlerine a1t bütün 
rneseleler hakkmda kendisile görü§mÜ§tür. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~ 

Barl$ ümidleri 
Habe§•st z 1-

m 
Adis-Ababa 30 (A.A) Habe.}istanm soravh t;.even-

lerinde bar•§ hakkmdaki ümitler gitgidc azalmaktad1r. 
Ulus disiplinle sava§a haz1rlanmaktad1r. Ancak ccphane
nin tükeneceginden korkuyorlar. Bununla bcraber yiiksck 
yarlalarda yaptlacak y1pratmak sava§ma 'rOk g iivcniliyor. 

lmparatorun etrafmdakiler harp ba~ladiktan sonra dah.t 
kolay cephane ddc cdilegi kanaahndadarlar. Yalmz h.1rp 
i~in lüzum)u olan bir milyar kur§unun nas1l ödcncccgi dii
~ünülüyor. Bir meydan muharebesi yap1ld1g1 lakc\il'dc bugiin 
eldeki cephanc ~ ncak ü~ giin sürebilccek dcrcccdedir. 

atalarmuzm diinyaya mede-
be~ niyet nurunu yayd1klarm1 

"$ , ispat edecegiz, ulusal y -
Harb1 _YC i\larkoni I varhg1m1zm tarihten de eski 
Londra [Özel) - Musolini oldugunu gösterecegiz. 

nin daveti üzerine tam~m1~ 1 Onun ir;indir, ki devle-
älim ve mucid Markoni Ital- tin ve ordunun esrarm1 ec-
yan Ba~bakanile gorü~mü~tür. 1 nebilere satmak nas1l ihanet 
Bu münasebetle Markoni ga- ! se, medeniyet seva§mdaki 
zetecilere ~unlan söylemi~tir: 1 silählar1m1z demek olan eski 

"- Harb pkarsa kcndimi l cserlerimizi yabanc1Jara sat
Musolininin emrine ämade I mak ta öylece ihanettir. 
bulunduracag1m.„ Türk Tarih kurulu i)e Türk 

Gazeteler Markoninin ital-
ya ile dogu Afrikas1 arasm
da muhabereyi temin etmek 
hususunda büyük hizmetlcr 
yapacagm1 kaydetmektedir
Jer. 

ee 
l\1cn1urlan 

• 1ye 
hakk1nda 

ka nun 
Ankara (Ö z<'I) - Belediye 

memurlarmm vai.iyetlerini , 

gazetecileri arasmdaki mu
sahabenin sonucu ~udur: 
Türk basm1, her ulusal i~

te oldugu gibi, Türk julu:m
nun ge~mi§i kadar büyük ve 
önemli olan bu sava~ta da 
ödevini yapacaktir. 

• 

A. D. 
---...snru,,..,,.-=.....,,,. ..... -

• rey1 
·? m. 
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tesbit eden kanun kamuta
nm bu devresinde ~1kacakttr. 
Kanun beJcdiye memurlannm 
tekaütlüklerinde verilecek 
maa~lan da ihtiva etmektedir. 

oiazl 

bu hususta: 1 - Markoninin 
mahud kc~fine, 2 - italya
nm 100 tahtelbahrine, ve · 
3 - Hava kuvvetine dayan-

r maktadir. 

Tab 
0 • 11yor 

Y olculuk dolay1sile ötl ,f1-
müzdeki Pazar günü sab' t1tti 
leyin saat 10 da Göztepe tid 
864 numarah vali konag1~ dt 
birinci katmda bir~ok mob ~o 
yalar bil müzayede satila' 
br. 

Sablacak mobilyalar 01t 

mnda gayet lüks aynab bß 
dört kö§e a't1hr: yemek iS' 
sas1 ve hezeran iskemlel )' 
maundan mamul 9 par~B~ d11 
oda tak1rm, gayet lüks 0 ~o 
mah konsol ve büyük ayJI ~ 
s1, bir mermer sütün, ü~ fJ td 
tazi iskemle, Blonde! ma') 11 
Fran_1z piyano, 5 adet ~ 
dir, 3 adet aynah dolap t

0 
o 

ve ~ift kap1h, 2 adet iki hi 
rekli birer bu~uk ki§ilik l<' 
yola ma somye, bir ~ok lt i 
modinolar, bir adet yaz1 ~ ~ 
kinesi, bir kutüphane, ka 
fe yüzlü bir kanepe iki l< b· 
tulc, sigara sehpalar1, toP' J.t 
lak masa, bir büst, ~em~if la 
lik, oymah \consol, bir ki~i~ t~ 
karyola, beyaz dolap, so ~\I 
\'e saire bir ~ok mobilyal 1 

bil müzayede sablacakt1r: hll 
F k iat irsah a~1rmaym1z. ,

1 
Firsat artirma snlonu AV 

~m1k telefon : 2056 

Bioks 
Fennin en son usulle~ 

i mal edilmekte olan ye di 
tertip Bioks di§ macunl', ;o 
Ucuzluk Sergisinde reklj ' 
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irademiz altmda kalmakla 
beraber tahkim edilmesini 
amirdir. Muahedenin bu hük
miine riayet cdib durduk? 
Hak sarihimiz olmakla bcra
ber Bogazlari tahkimalstz ' 
b1rakttk, fakat bugiinkü va
ziye l. gc\:Cll scnclcr vaziyct
lcrine hi~ bcnzemcz. 

istanbul 31 ( Özel) - ital
ya kabinesinin son i~timam
da verdigi kararlardan biri
sinin Malta ve Cebelittar1k1 
abluka oldugu anla~1lmakta
d1r. 

i<;in 12 kuru~ sabl~~kta .. '~ ~\& 
1 zamanda tecrübe 1~m nurJl

1 
u, 

neler meccanen verilll1e~ 
di§lerine merakhlara eht t• 
mi!etle ta:siye ~ \1 

Bogazlarcla kudrcl vc kuv
vctimiz Adalardenizilc, Mar·· 
mara vc Karadcniz asayi~inin 
cn büyük ämili olacaktir. 

<;ok tehlikeli bir hareket 
olmakla berabcr, bu haberin 
clogru olmas1 muhtemeldir. 
Malen gazetcsi 60 italyan 
tahteJhahirinin Malta etra
fmda manevra yapacag1 ha
bcri nazan dikkah calibtir. 

En ~ayam dikkat habcr, 
isµanya vc Cebclittank hak
kmdaki ~ay1alard1r. 

ispanya hiikfnneti italyan 
tahtelbahirlerinin Akdenizin 

bu k1s1mlarmdan tehli1'.J 
bir harekctindcn §Üphe ctt~ 
i~in c nub sahillcrini ehe t ~· 
mi) ctli surctte tahkiPl t: ~ 
mi~tir. il' 

italyamn Habe§istana ff'~ 
· himmat naklcdcn her h311 

( ~ 
l . r· . 1 ,.e Jir sc mey1 zapla rnrat 
digi söylenmektedir. 


