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111• rnini fidanlan yeti~tirmek u;1n hinbir 
"tid özverenligin ( fedakt1rhg1n ) g<>zc 
•bnd1g1 hir ~·erde hir sigaran1n As1rlar-

lngiltere Donanmasr 
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• Atatürk'ün 
Te1ekkürleri 

dan h~ri GökJere ba~ salm1~ orn1a nla ri 

Malta Vt: K1br1s adalar1nda topla111yor. Malta 

~ yok etmesine can dayan1r n11? 
adas1na Jngiltere yeniden 1400 asker gönderdi 

- ..00.. -

lcaradan ald1iJm1z fU m1z1 korumak i~in haz1rJad1g1 
hizi pek ~ok sevindir# kanun layihasma süel kurum UJJUSLAR SOSYETESINDE DÜNKÜ MÜHIM TOPLANTI 

Jar vücuda getirerek orman-
lanm1zm muhafazas1 ile be
raber bunlarm ~ok def a yan
ma1arma sebeb olan ka~ak-
~1hk beläs1na kar!Jl da bir 
tetbir düfünmesi bizi, bu 
burdu Cennet gibi görmek 
istiyen bütün yur dda~larr se-
vendirmif, sevince bogmuftur. 

Bir damlay1 korumek ister· 
ken bir umman1 kaybetmek 
in1an1 fena balde ta1aland1-
nr, k1rar, sinirlendirir. 

l1te bizi bunlardan kurta
racak böyle bir 1 edbiri can 
ve g6nülde'n kartilamakten, 
alk11lamaktan kendimizi ala
mad1k. 

SIRRI SANLI 
2 [•J. [•] 

Habe~ 

Cenevre 11 [A.A) - Bay 
Laval 'm Mussolini ile tele
fonla görüftgü haber ahn
m1ftlr. 

Lefko§e ( K1bns adas1) 11 
[A.A] - fngilterenin Akde
niz filosuna mensup Devona
bire kruvazuru ile 13 torpi
du muhribi bu aym on birin
den on alhsma kadar kal
mak üzere Liniasol Jimaninda 
toplanmaktadirlar. 

Cenevre, 11 (A.A) - Ulu.s-
lar Sosyetesi assamblesinin 
ögleden sonraki toplanb1m
da Habe, delegesi T eklet 
Tavariste timdiki anla1maz
hkta Habe1ista01n durumunu 
anlatm1, bar111 bulandirabi-

1';'1 111.:,ii ~... ~ 
...... ~ llj;ill ..... 

delegesi 
------------- 00 • 

Uluslar kurumunda ltalyada 
bir f1rt1na uyand1ran sözler 

söyledi ! .. 
UJuslar Kurumu 

lecek hi~bir fey söylemiye
cegini temin etmit ve Habe
-'istamn ekonomik ve finan-
sal seviyesini yükseltecek her 
teklifi memleketinin nazar1 

itibara alacagm1 söylemi,tir. 
Habe§ delegesi, Habeii;s-

komisyon gönderilmesindel 
asrar etmi,, Habef toprakla-... 
rm1n kana bulanmamas1 i~inl 
bütün insanlar1n kalbine mü
racaat etmi1 ve Habe,istanm 
uluslar sosyetesine güvemm 
söyliyerek sözlerini bitirmi1-

• ' 

lNGlLiZ DONANMASI MAL TA ADASINDA 
:tana bir tahkik komisyonu-„ 

nun gönderilmesini istemif, 
esircilige temas ederek bu 
cinayetin ortadan kaldird-J 
masa i~in imparatorun büyl\k 
1släbat yapmakta oldugunu 
bildirmif ve eger harb pat· 
hyacak olursa renkli 1rkler 
Avrupa medeniyetine olan 
inanlarm1] kaybedeceklerdir,"' 
demiftir. 

Habe, delege1i ltalyan 
t ittihamlar1n1 tahkik i~in bir - r.;.~ ~·111 11;" 

~~ ~ lli1till 

tir. 
Ondan sonra söz alan · 

Avusturalya !delegesi Brucei 
meselenin harpten sonra ba
nfm müfterek hareketlerle 
tutmak i~in kurulmufl olan 
bütün binaya 1amil oldugunu 
söylemittir. 

Macar delegesi General 
Tanezoz Assamblenin dikka
kini silibs1zlanma ve as1m
bklar1n korumas1 meselesi 

, .... 
h~U 

(Sonu 4 ünclide) 
i:,11 II''~ ~ 
~ ~ lll1a 

Büyük Atattlrk lzmirin 
kurtulutu münasibetile Parti 
ve Urayca ~ekilen tazimat 

„ telgraflarma a1ag1daki ce
vaplar1 lütuf buyurmu1lard1r. 

Avni Dogan 
C. H. P. Batkan1 

lz!ßir 
C - Kurtulut günfinlln 

y1l d6nlimll münasibetile ba-
\ na kutr gösteriJen temiz 
duygulara tetekkür ederim. 

Rerisicumur 
K. Atatürk 

Dr. Behcet Uz $arbay 
bmir 

C - Kurtulut glinlir.tln 
yd dönümünden ötlrii banä 
karfl gösterilen temiz duy
gulara tetekkür ederim. 

Rei1icumur 
K. Atattlrk 

- -·-·· „ -
italya 

El<;iligi önünde 
„ • 

numa~·i~ 

Vartova, 11 (A.A) - Sos
yalist Gen~ik Birliginden 
bir gurup bugün ltalyanlbii
ylik el~ligi önünde harba 
kart• niimayi1te bulunmaya 
tetebbüs etmittir. Nßmayif-
'~iler hemen dajitdm11 ve 30 
kifi tev"if edilmittir. __ _.. •.. .._ __ 
.Sokakta 
Yatm11 
lki~etmelikte Ha1ta soka

gmda oturan Mu1tafa ojlu 
Arif sarhof olarak sokakta 
yatbgmdan tutulmu1tur. 

111!!!'11 11!!'11 ~ -~ ~ 6 ~C'I 

Konseyinin ilk top
lanbs1nda Habe' de
lege11inin lt lyaya kar 
,. pek agar diyevde 
(beyanatta) buluodu
gu ve bunun üzerine 
ltalyan delegelerinin 
salonu ··b1rak1b ~·k
tiklara yaz1lm1§h. Son 
gelen gazete1erde bu 
diyevin ag1r oldugu 
i1aret edilen yerlerini 
gördük. Bunlar1 ol
dugu gibi abyoruz : 

„Dün : Habe1 hü- 35 bin liral1k 
maral1 

büyük ikramiye 29845 nu
Kral1 

61tlmtl ile neti
~obil kuumdan 

IOlara paerkea.. 

kümeti, dil1man tara- lngiliz himayesini ltalyan boyundu 
fm ""yapbgm1 su~lan · rugunu tercih edecegini söyliyen 
d1rmaya kar11 yeni- HABE$ DELEGESI 
den protesto etmi,ti. ltalya ve cepanesi olsayd1 bu ta-
bükümeti ansazm bareket arruz yap1lam1yakb. 
etmek ve Habe, hükümeti- Eger medeniyet bu ise 

~ nin, soguk kanhgm1 kaybet- Habet ulusu böyle bir me-
• tirmP.k istiyordu. Bizi soymak niveti kabul etmiyor. 
istedikleri bir sarada namus
suz barakmaya da ~ahfiyor· 
lar. Bir Frans1z atalar sözü 
diyorki: Köpegini bogmak 
isteyen onukudurmu1 olmak
la su~landmr. „ 

" Bize karft söylenen kü
fürlere 1elince, Habe, hü
kumcti bunlara kan tam de-
gerini vermi§ bulunuyor.Ayni 
zamanda fUDU hallrlatmak 
istiyorumki ltalya, siyasas1 
1cab1 olarak "zaman zamak 
Avrupadaki kom1ularma da 
bu kilfil r lerin en ag1rlar101 
savurmu1tur. Habet. bükü
metinin edindiii kanaate 
1lre Avrupa devletleri gibi 
ldfayet edeeek kadar ailllu 

Habe1istandaki petrol imti
yaazlan meselesile ortabg1 
ve bilhaasa petrol ve ben· 

zin 101yetelerini teilte 
dlflren Miater Trikt 

Istanbul 12 (Ö.D] -Tay
yare piyangosunun ~ekilme

sine ba1lanm1tbr. Kazanan 
numaralar 1unlardir:I 

Büyük ikramiyeler 

29845 No. 
35,000 Lira 

9999 Numara 
10,000 Lira 
Bu numaralaran yatmit bet 

a1aj1s1na ve yetmit bet yu
kar1s1 olan biletler ikifer lira 
amorti kazanm11lard1r. 

1000 lira kazananlar 

29966 19649 
540 364 

500 lira kazananlar 
28192 1061~ 1153 

bilete isabet etmi1tir 
15031 l003fi 27352 
27842 1426 
25626 29327 7283 

150 Jira kazananlar 
22153 23838 18281 29651 
21876 25762 20268 2058 
11831 19446 20856 14903 
3469 10798 11926 2367 

28442 29 42 5345 29571 
11242 27569 29672 22243 
i 7820 19810 21382 
100 lira kazananlar 
2027 26738 29949 21983 

13805 16554 3884 37282 
9189 10215 162 13685 

18464 23203 11554 28279 
15329 22252 4383 4779 
7073 19367 3742 6660 
2380 10232 1862 9530 

20897 20166 18~74 28812~ 
29416 12189 13802 6035 
2277 5477 

50 lira kazananlar 
15986 5162 29960 5202 
21030 1799 18741 12~8 
24242 14048 18241 5[82 
2696 15484 12280 13061 

27674 24469 23503 29982 
6620 26~0 27787 3682 
8781 20567 12361 5457 

21979 26865 794 97 
15585 17649 24873 23161 
19360 16163 15130 15454 
'.t 2850 10523 15170 2684 
7420 8227 12071 19019 

22576 728 

TeJefon 

No. 

3882 



Sahife 2 

Türk sularinda 
. ·~~~~~-~~~~-„~~-~~~~~---~~ 

ln2iliz z rhl1s11t1 n s1l bat1rd1m? 
13unu denizalt1 gemisinin kahran1an kun1an 

dan1n1n agz1ndan dinleyiniz 
-5-

Denizin sath1 c1lah gibi 1 nu anlad1m. Gene sürü ile 
durgundu. Bu bizim 1~1- takip gemileri, koca bir devi 
miz i~in en fena havad1r. kü~ük cücelerin muhafaza 
Böyle durgun sular (Priskop) etmesi kabilinden muazzam 
u fazla göstermege hie; gel- hat harp efinesinm etrafm· 
mez. Dald1k ve muharebenin da dola§1yorlard1. 
göbegine dogru sokulmaga - Preskop i~cri ! ... 
ba~ladik. Yetmi~ kadem dainlige 

• Priskopta bir iki gemi gö- dald1k ve muhafaza hattmm 
züktü. Uzun uzadiya tetkike altmdan ge~erek deniz ejde-
imkän yoktu. Dü~mam gemi- rine yakla~maga ba~lad1k. 

Üzerimizde dolac:makta elan 
sinin pireskopu denizin mec- Y gemiJerin iskor gürültüsü da-
la s1thmda görmesi pek ko- imi bir ugultu ~eklinde kula-
layd1. Seri bir baku~tan son- gimiza geliyordu. 
ra pireskopu ind1rdim. (Teryomef) in ta kendisi 

Helas burnunun a~1klarm- olan gemiyi gördügümden 
da lngiliz harb gemile>ini beri dört bu~uk saattir 21-U 
gördüm. Büyük ü~ danesi e Priskopi mümkün oldugu 
ayan beyan fark o!unuyordu. kadar az bir zaman j~in de-
Filo kitabma bakmca resim- nizin mecla sathma ~1kanp 
lerden bunJarm (Mancistik) indirerek ve mütemadiyen 
s101fmm divlerinden oldugunu oradan oraya gidcrek torpito 

„ 

d 

anlad1m. Ag1r toplarla salo- ve endahti i~in mnnavra yap- , 
va) lar savriyorlar, tepeler hnyordum. 
arasmdaki Türk mevkilerini Trast kulesinde trast za-
tonlaca i§tigalli mermilerle bitimle b~n nefsimizi tutmu§ 
dövüyorlard1. duruyor, tahtilbahirimizin yu-

Yakmda bir hastane ge- kar1m1zdaki güzel harp divi-
meisi duruyordu. Düziinelerle ni denizin dibine gönderebi-
takib gemileri torpidobotJar lecek vaziyete gelmesini ta-
heran gelmesi muhtemel olan ldp ediyorduk. 
yabanc1y1 bekler gibi etrafta - Piriskop di§art!.. 
sinirJi sinirli do!a~tyorlardi. ingiliz impetorlugunu Ter-

Bütün bu te} akkuz bizim yomef gemisi ancak 300 yar-
Akdcnize girmi~ oldugumu- da mesafede burnu §arka 
zu haber almt§ olmalarm- müteveci pür ha~met duru-
dan m1 ne§et ediyordu ha- yordu. Eminim ~imdiye kadar 
kikaten haber almt§lar miydi hi~ bir tahtilbahir bu kadar 
bilmem, faka.t herhalde In- güzel bir hedef bu!amami§br. 
gilizJer harb gemilerini, Türk - T orpiJ, ate~!.. 
siperleri üzerine gülleler yag Emrini verdigim zaman yü-
c11ran bu devleri tahtelbahir regimin koplad1gm1 hissettim. 
hücumuna kar~t pek muha- ~imdi,' o korkunc, hareket-
faza alttna almt§lardt. siz sükun dakikas1„ lntizar 

Tarassud zabitime heye- ve merak demir pen~esile 
canJa : kalbimi s1k1yordu. Her teh-

- Bir tahtelbahire nadiren Jikeyi unutarak tireskopu 
müyeser olur bir vaziyette d1~ariya i;1kard1m. i§te! Tah-
bulunuyoruz. Dedim ve U _ tilbahirin burnundan aynla-
21 i ate~ler puskü.1en ü~ ej- rak giden beyaz köpük sü-
deahaya tevci ettim. tununu görüyordum. Dosdog- j 

- Priskop i~eri !„ ru gidiyor, azämetJi dü§ma-

D 
mm1zm tarn bordasma dogru 

iye bag1rd1m. Bir destro- sür'atla yol aliyordu. Birden 
yer ba§m1 bize dogru ~evir-. • bire denizden büyi~k bir du-
m1~ gel11yordu. Bizi görüp 

d 
man bulutu f1§k1rd1. Taras-

görme igi bilmem, fakat ben sud kules"nde evvelä iki cis-
bir darbe vurmadan (tahtel- mim \:arp1~masmdan müte-
bnhir var ! ) haberinin inti- vellit madeni ses ve hemen 
§ar etmesini istemiyordum. akibinde etrafa müthi§ titre-

Bir müddet preskobu \:I- ten bir infilak i~ittik. 
karmaga cesarct edemiyerek ( Arkas1 var ) 

1 

1 

etraf1m1z1 görmcksizin suyun ~-~----....;.--~--~-
altmdan gittik. Yolumuz ya- Alemdar ote •• 1 
r1m adamn ~imalinden ge~i-
yordu, saat alti bu~uk idi, ._\1 üstcciri: l 1ecib 1 
preskop bir harp gemisi da- Telgraf adresi : l 

( HaJkaa Seal ) 

Cürmü 
--Manzum 

Selim bey, bu §en yüzlü, bu iyi kalpli adam, 
Bir mükemmel ziyafet verecekti bu ak~am, 
Esgiden tamd1g1, iki arkada~ma. 
Kendi bu y1J basmI§b temam elli ya§ma, 
B!Jna ragmen ~ok gen~ti, ~ok güzeldi kar1s1 
Gözleri gök elad1, sap altm sar1s1 

* 
Günün yüzüne indi karanhgm pe~esi; 
Nihayet yakla~mi§h bu eglence gicesi: 
Salonda haz1rland1 büyük, müstatil masa, 
Bir kö§eye konuldu biralar kasa, kasa. 
Pml, pml parhyor kü~ük billor bardaklar, 
Dizilmi§ surahiler, i;i~ekler, tabaklar 

* 
Her §ey temam„ Nihayet?~ahndt birden kap1, 
Mutlak, davet edilen,„ misafirleriydi bu. 
Sonra Nihadla Vehbi rgirdiler i~criye, 
Kar§1lad1 Selim bey "nerede kaldm1z? „diyc. 

* 
Ge~iyorch! gecenin en ne~eli zamam! 
Ba~larm1 sarmt~h biralarm dumam. 
Ev sahibi durmadan, dinlenmeden i~iyor, 

Vehbi kemcn(:esile bir ~ark1y1 ge~iyor. 
Nihadla, Selim beyin ken~ kamn Ncmika, 
Gtilü~üb ediyorlar, incc sö:derlc, ~aka„. 

Gei;ti, büyük salonda, böyle iki ii~ ~aat, 
t~tiler, konu~tular, güldüler rahat rahat. 
Yakla§t ne~elerle, yemek vakb nihnyet: 
<;orba et sebze tath güzel pi~mi§ti gaye', 
Bu hususta hi~ yoktu aläkalar1 nezla: 
T1ka basa yidiler her zamank1ndan fazla. 
Dördünün de üstüne basm1~b bir agirhk, 
Bu sefer de gelmi§ti uyku zama01 artik. 
Rehavet indiriyor hep göz kapaklarm1, 
Dördü de özliyordu arhk yataklarm1!.. 

* 
Yap1lm1$ti Vehbinin yatak odas1 ayn, 
i~eri girib,' 'dedi: 1111yumahy1m gayn, 
Bu gece de yimegi fazla yidim dogrusu„„ 
Sonra i~ti kanarak iki ü~ bardak su„ 

·~ 1.:!.d 

Me$hud 
Hikaye --
Gömüldü birden bire yumu~ac1k yataga. 
Bir kacr dakika ge~ti ba~lad1 hurJamaga. 
Ugra~1rken kar1~1k korkulu rüyalarla, 
Sars1ld1, g1c1rdad1 birdenbire karyola, 
<;ünkü Vehbi kalkm1~tt: Midesinde bir sanc1 
Deliyor, kopanyor, y1rtiyor ac1, ac1, 
Canavar brnagile, onu pe~eliyordu. 
Vehbi arbk anlad1: Bu sanc1 geliyordu 
Ak~am ab~brd1g1 türlü türlü yemekten. 
~undan kurtulmak i'rin hemen indi dü§ekten 
lki böklüm olarak, il~rledi kap1ya. 
D1~ari pkmca, aksi te~adüf bu ya, 
Gen~. güzel Nemikayla bir anda kar~ila~b: 
Yan 'rtplak kadmm bu tela~ma ~a~b ! .. 

f: 

Kald1 zavalh adam sofada öyle bir an, 
Karanhk korudurdan kadm ge\'.hg1 zaman! 
Bu seterde yeniden g1c1rdad1 bir kap1 : 
Kadm1 kovahyan gen~ arkada~iydi bu ! . 
Vehbi kö~eye sinüp, y1yordu ~a~km l?a~km: 
110rada el atacak mutlak kadina ~apkm!„, 
0 anda korkusundan, yumrukla1 m1 s1kh: 
0 an da, f elim bey de, ar~alarmdan ~1kh, 
Atild1, karanhkta, tela~la pe~lerinden. 
Vehbi ayrilamad1 bir dakika ye:rinden: 
Kalbi gög~ü 1~inde ~iddetle vuruyordu, 
<;tL.acak bir vak 'adan titreyip duruyorclu: 
Oynayordu Nihatl , nemika ecehylc, 
~elim bey tutacakh ikisini eliyle, 
!:>onrn , gözleri döniip, vuracakti mutlaka. 
Kocas1 bu hususta hi~ götürmezdi §aka. 
<; nki k1skamyordu güzel kadm1 gayet. 
Bu gice olacakti muhakkak bir cinayet. 
0 anda bir ürperme vücudunu bürüdü, 
Onlan kurtarmaga ileriye yürüdü. 
Birden kar§tla§mca, kald1 hayret ederek. 
Duruyordu sofanm sonunda kadm erkek. 
Hepsi bir s1kmtiyJe, yüzlerini asm1§t1, 
Hepsi midelerine yumrugu basmi§h. 
Sab1rs1zhk i~inde, hep kurula, kurula, 
Yüz numara önünde bikliyorlard1 sira!.. 

•' hlMIJ 
,. 
b~I 

Nccdet Rü~tü 

Bul2arlar 
Durmiyo1· 

1Lozanda §arap 
. kongresi 

Arifi}1ede 
l"tiylcr Üi·pertici Bir 

T'ren Kaz~lSI Sofya - Ulusal propa
ganda kurumu siyasal ens
pektörlerinin Sofyada kur
duklart kurultay1 i~ bakan 
bay Atanasof kapamrken 
söyledigi bir söylevde de
mi§tir ki: 

Biz direktifi tarihten al-
mahy1z, o tarih ki bize hem 
sosyal ve hem ferdi faide
leri korumaktad1r. Bu da ku-
rumlar ve kuvvetlerlc 
cakhr. 

ola-

An1nn \'ern1ez dü~n1~ln1 
Hi~ §l"aphe yokturki 

Brak F ak 
Uumum deposu: 

bdva r (:onson Halefi 
2 inci Kordon 1 „ o. K~ 

·rdefon: :;;~o(• :$-1 

Istanbul - Lozan §arab 
kongresi 600-700 delege ile 
apld1. Bu kongre ~arap kon
grenin dördüncüsüdür. 

ilk önce kongre ba~kani 
söyledigi söylevdc baglarm 
~ok fena durumund~rn bah
setti bagc1lrlrm nekadar me
yus oidugunu gösterdi bunun 
ii;in ~areJer d.i~ünülmesini or
taya sürdü ve bu i;arc de 
ancal< üzümün kiymet mese 
lesidir dcdi. 

Ko11g1 enin komisyonlan 
baglarm, üzümlcrin, ~arapla 

rm yükselmesi i~in ~o~kun 
bir isteklc konu~maga La§· 
lad1lar. --

Di~ Dok toru 

H. Tahsin Tan 
2 inci Beyler S. Hamarn 

kar§ismda 37 numaraya gc~
mi~tir. Telefon 3774 

Adapazar. ( Özel ) - Bu 
sabah Arifiyede tüyler ürper 
tici bir trcn kazasl oldu. 

Haydarpa~ada Arifiye istas
yonuna geien tren, hareket 

memurunun yanli§ yol gös
termesi yüzünden me§gul bu
lunan yola ge~ti. 

<;arp1~mada §eftren ile iki 
ki~i öldü ve iki ki§i de hafif 
surcttc yaraland1. 

Adliye tahkikata ba~lad1. 

Harekct 
olundu. 

memuru tevkif 

D. D. Yollan Haydar~a 
i~lctme müfetti~liginden : 

Bugün (dün) 68 numarah 
yii katari Arifiye istasyonu
nn girnceg1 s1rada yanli~likla 

serbest olm1yan yola alma· 
rak dolu vagunlar yerine 

ha göste1 di. Gayet yava§ istanbul Alemdar oteJi 
hareket ediyordu, yanmada- Telefon: 22932 --"------------------------

mn ~imal sahili boyunca uza- Adres: Sirkeci zmir uhasebei Hususiye 
girmi~ ve bu yüzden bir fur 
gon vc bir kömür vagonu 
devrilmi~tir. 

nan Türk siperlerine agir Bu mükemmel otcl müs- mu·· du·· r u·· V u·· nden 
ate§ albna alam~h. tahdemininin gösterdikJeri 

Kataloga bakarak'geminin nezaket aynca takdire lä- No. Cinsi Mevl<ii Bcdeli sab1k1 

o~ hafif yarali vard1r. iki 
ki~i ölmü~tür. 

·;~~~~-~-~-~~~ .• „.~~~ 

I~ istiyebilir 
•• ? 

~ m1y1z. 
~nnmn· - - ____ 4„.;i:-.,._.r.~ 

Y ollarda gen~ k1z ve ~· 
dmlara söz atm1ya, tak11Pl1) 
ba~lad1lar. Bunun ne kad~ 
~irkin, ay1p, maskaraca ~ 
~ey oldugunu bilemeyiz sOf 
lemiye lüzum varm1d1? . 

Medeni memleketlerde ~1 

af olm1yan bir SU\: varsa 
da bu nevi küstahhklard11 

Bizim memleket gibi 1' 
dmlara hak vermekte, s: 
göstermekte birinci dereet 
varm1~ ve bunu dünyaya l<~ 
bul ve tastik ettirmi~ 
yerde böyle ta~kmhk}ar1 

yeri olamaz. 

Acaba ana ve babalard• 
ögretmenlerden evU\tlar1n• 
gencrlere bu hususta dailll 
bir ~ekilde ögüd ve bun 11 

~irkinliklari hakkmda h 
f1rsatta bir edip ve ,neza~~ ~ 
dersi vermelerini istiyeb11 

miyiz? 
----=>< cc:.--~ 

c fJ 

martes1 
·raff' veY1n1vc . . 

~dacaklar 
istanhul, [Özel} ~ Restll 

daireler ve kurumlarda ~'~ 
§an ücretli müstahdemferi~ 
cumartesi günleri tarn ye''' 
miye alacaklari hakkmda~. ltlll 

kanun dün Uraya teblig ed11 

mi~tir. Kanuna göre busllf 
kurumlarda ~ah~anlarin c.~. 
martesi ycvmiyelerine djjl 

hükümler yakmda i;1kac.B~ 
olan i§ kanununa konulac'' 

t 
gmdan §imdilik cumarte· 
yevmiyelerini tam alacakJJr' 
dir. Res'lli kurumlarda ~·lt 1111 
~anlar ise tarn yevmiyeleriO ~t 
alabileceklerdir. tib 

':l'i ~· 

Bu yil ~. 
Bulgarlar1n 

tütün sat1§latJ 
Sofya - 935 senesinin il~ 

ü~ aymda Bulgar tütünleri0' 

den 14,804,508 kilogr•~ 
dt§ ülkelere yoll nmt§br. ß 

1 
tütünlerden 932,375,~80 le' 
ya sablm1§br. 
Bu yisaba ll'Öre beher k1l

0 'b 
b „, 1. 

nun k1yrneti 56 leva 20 stl 1 

tim demektir ki bizim pi'' "I 
ile 65 kuruc: tutur. Bu hB1' •t

1
i 

~ 6' () 
göre aydan aya Bulgar t , 
tünlerinin degeri yüksehne~ 
tedir. 

--~-· .... _ _, __ 
Dan11zhk hoga I~• t' 
ilimizdeki köyler i~in alt' 

nacak dam1zhk bogalarm P', 
ralan baytar direktörlügüP' 
bu ay sonuna kadar köyl r 
den istenmi§tir. 

Teryomef sm1fmdan oldugu- yiktir. 1 - 6 35_ Kahvchanc ild~e§mcllk 110 
8:)fclfc1c1c1c:lc**lt • 1clt:lci*~~** • ~ • 1c x*:&J 46 Dükkän Namazgähta 30 

0 

zm • Mu asebei Hususi1e 
•)( E L H A M R A I Milli Küt~phanc >t 1 9 „ Hisnr camii arkast 40 
~ • S 1 n e m a s 1 1 16 Maga1a Biririci belediye C. 415 

« Viyana A~k eldes1· ~>+ ', 6/8 Kahve.bane Tilldlikte 650 
~ 50 Dükkän Ta§cilarda 140 

18 „ Alipa~a meydani 40 
Viyana musiki motifleri üzerine yap1lm1~ olan filimlerin )+ 17 „ Tar,crlar .;ar~1s1 40 

en mükemmeli, unutulmiyacak bir foim )t 14 „ 3 ncü Lara Osman S. 30 

« MAG DA ;$NA YDER ve VOLF ALBAH ~ 16 „ „ " 24 « BETTY MUSIS - JOHANN STRAUSS " 26 ·· Al ipa~3 mcl dan 1 40 
"' idarei hususiyc·ye ail olup yukand i ye vc cinsleri yaz1h 
::< --( Seans Santlar1 )-- j akarat 7/9/93) tarihind en ibbaren bir ay i~ind e pazarlik 
i( Her gün 3 - 5 - 7 - 9,15 )t suretile kiraye vcrileccktir. lstekli olanlarm Enci1menin top-
-t( Cumartesi T ALEBE sea11s1 · l 3 Pazar 1,30 ?,t land1g1 her Pazarlesi vc per§embc günleri saai 9 d."ln 12 
"l:tt:.,,~~ 'l~:'f:~f~~~'f!~'l'I~~: ye kadar Enciimcni 11iläyetc miiracoatlar1 ilan olunur. 2884 

müdür ügünden: 
36 Diikkän Kerner cäddesi 

3 Magaza Bel<irpa~a ham i<;indc 
2C: Dolap Bak1r Bedcstani 
32128 Magaza Bahkhane <;ar~1s 1 

10 Baraka Kar~1yakadaNesimiyc so. I• 
idarci hususiyeye ait olup yukandn yer ve cinslcri yst' 

akarnt 7 lJ-935 tnrihindcn itibaren 16 9 935 tarihinc ks0~ 
r 1 Ü gün rnilcldctle tcmdiden arhrma suretiJe kiraya veri}ect&JI' 
1 tir. f stekli oJanlarm ~eraili ögrenmek ic;in her giin H~~ 1, 
1 muhasebc müdüriyctinc ve pey sfümek isteyenlerindc 111' ~ 
1 giinü olan 16-9-935 Pazartcsi gf.nii depozitc vc yn hll~ 

mcklup ilc viläyet cnciimcnine müracaatlan ilän olunur. 1 
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€czacrba$l 

-

Kolonya ve 
esanslar1 

Her tasavvurun üstünde 
lätif ve sabittirler 

Bahar 
Altin dan1las1 
Yase111in 
Vnutn1a heni 
Senin i<;in 
FuJ 

1 )alva 
ol 

i\lanulva .., 
isimlerile yap1ltr. 

Taklitlerini almamak i~in 

F •d isim ve etikeerJ tine dik1<at 
ediniz. 

• DEPO 

S. F erid ~if a ecz 
--· ·------------~--~~~------

ayatin1n k1y neti i bi en er 
Sihbatmm esas1 olan mideJeriri bozmamak i<;in 

midenin }'.ard1mc1s1 olan di~lerini 

RADYOLIN· di§ macunu 
ve kendilerini her türlü ac1 ve 1zd1raptan 

her zaman kurtaracak 

Gripin gülla~lar1n1 
"~a evlerinde ve yanlarmda bulundurmag1 ihmal etmezler! 

u§' ' ~„ •• „„„ ••••• „ .• „ •• ~~~~'ll 
c• ·1 

senede 400 den fazla terzi yeti~tirmekle ! 
if tiha r eden 

; l<.arata§ Bi~ki Yurdu Ruhsar j 
:; Hüsnü Müessesesi ~ · 
,Js· lti Bi~ senede terzilik diplomas1 veren ciddiyetile tanm- ~ 
riO ~:· ~lr rnüessesedir. Bir bayan bir sene sonunda kendi ~ 

tihkine göre karyola tak1mlarma varmcaya kadar hem : 
':tl' l:dar1ni haz1rhyacak ve hem de terzilik san'ahm ögren- n 

tJ 
;I~ 

ritl' 
.~ 
ßd 

le~ 

14 olacakhr. ~ 
kol Dünya durduk~a ya§ay1cak olan bu san'at bilezigi~i ~ 

Unuza takmakta bir an tereddüd etmeyiniz. ~ 
,·ralebc kayd1na ha~lann11~tir. i 

~~liö::.t:ll„••••••••••-+••···~~t::öl:kt --~ .J 

Güzel Hisar 
Mefru§at magaza.s1 

MEHMET KA VUKf;U 
jlo tt . izn1ir Yolbedesteni No 1 ~) 
afl' ibin~·tnin, lceten, file perdeJerin enva1, perdelik file, Lül 

8 ,1 "I{! ik, ve karyola tülleri, krem ye§il, estor ve has1r per-
11e 'ti l'k Perdelik ve kanapelik kadife kreton, more ve fan
t~' lta Urna§lar. Perde sa~aklan ve baglar1, masa örtüleri ve 
e~' 't ab takamlari, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 

it k an, kana;;e, sofra mu§ambalarmm enva1. Bronz ve ce
llht 01~niz.Ier vargel vistor aga~lari, yolluklar vc paspaslarm 

f ali e if boylan . .Sezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid 

911 
iatlile~e ve mefru~ata müteallik e~ya rckabet kabul etmez 

~-=- rnagazam1zda satilrvaktad1r. 

~t ~l\:Jfc:lc1c:lc*:ltc**~i1':.'1c.)fc)fc'k,1t;:Jc.1c.1t.*.1c.~* 
J' >+ 

DOKTOR ~ 

( Halk1n Seil ) 

Yorganc1larda ~;~ No. i\l kine in1alathancsi 

·Mehmed Sabri ve 
Ahmed Hamdi 

Alelumum fabrikalar ve motörler ile dikim i§leri reka'1et 
kabul etmez fiatle s1hbatta ve saglam olarak yap1hr 

r-

Firmlar i~in hamur yogurma makineleri gayet saglam 
ve kolayhkh olarak ehven fiatla yap1hr i~ler mutlak günü 
gününe teslim edilir deniz i~leri vapur ve motör tamirah 
ve sefoine makine vaz'1 deruhde edilir. 

TAHLiLi IDRAR 
Kimyager 

günlü 
Abdüsselam 
Laboratuvar1 

Ak-

Sagl1k ßakanhgm miisadelcrile 2 inci Be 1ler sokagmda 
Beyler hamam1 yanmcla 72 numarah daireye ge~iriJmi§tir. 
Amerika, ingiltcrc, Fransa, Almanya ve isvii;rede Tcdkikab 
kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde idrar ve kan 
tahlilleri KÜRi enstitiisi'mde Smai ve maden tahlilleri üze
rine ~al•§an Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi
si yapmakta oldugu gibi saym etibbamn gösterdikleri lüzum 
üzerine hususi ara~hrmalar da yapmaktad1r. 

Laboratuvar hergün sabah yediden 
gece ona kadar a~1khr 

Telefon: 2205 

HUSEYIN KAYIN 
Mobilye Evi 

Her arad1.~1n1z ~1k, ten1iz, liiks 

eY esvasn11 bu rada hu labil irsiniz. . -

Rir defa ziva ret 
ediniz 

~ekeciler 

No. 26 

Baktri!.~l~gM,~ t~!Q ~!Jgm i msi~~~~8~!~~™~ 
I! hasta h kla 1· n1utehass1~·1 >+ IF„ ~ 

d~ ;~"'·h··· istnsyonu knr~1smda Dibek sokak ba~m- ~ &l Ankara Biras1 1 
a~, sayil1 cv ve muayenehancsinde sabah saat 8 den u.. 1 () / ,. ,.J · v • ,. l · 1 J "t 

varn saat 6 k d h t} k b l d ~ 1 rn1an yl1 1g1 1a )rl GlSI 111Clll1ll a 1 1 ~·· ya a ar as a arm1 a u e er. )+ . 
lahli~!acaat cden hastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair >+ ANKARA <;IFLIK ~ARABI . . ~ 
l~l'a at Ve mikroskopik muayeneleri ile vercmli hasta- )+ ~ . . ve. KA?~R PE~~IR~ ~ 
111bd;ap1Imasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+ fl Arsmlusal lzm1r Panaymm z~y~r.ebmzde A A A ~ « llluntazaman yapihr. Telefon: 4115 )+ oo· BlRASI pavyonundan mutlaka 1~101z. 1 
~ )+ ~ Pavyon nuroaras1 (214) 

12 EYLÜL 

lzmirlilere 
• 

V e lzmire gelenlere müjde 
izmirin cenneti ve yegäne aile bah~esi Bahribaba Park 

Gazinosu saym halk1m1zm zevkini ve ne§esini bir kat daha 
arhrmak i~in büyük bir fedakä:rhg1 daha göze alm1~hr : 
Me~hur radyo okuyucusu Bayan Fahire'yi ve Bedriye 

Sübeylä gili müstesna ses kralis:elerini ve bütün Türkiyece 
tanmm1~ yüksek saz heyetini getirmi~tir. 

Kemani Cemal, kemen~e Anastas, piyanist Anjel, 
klarnet Hasan, banju ~evket, hanende artaki 

()kuyucu hayanJar 
Fahire, Bedriye Süheylä, Faide, Belk1s, Bedia Selma 

Hergün varyete numaralar1 Gardinar artistlerinin 

Me§hur lVli§eller 
ve ne~e yaratan sahneler y1ld1z1 Bayan kü~ük Semihamn 

Eminesini göriinüz ve dinleyiniz. 

ZINET 
Mobilva 

Fabrikas1 
En lüks ve en saglam, en 

cazib yimek, yatak, misafir 

odas1 tak1mlarm1 izmir pana-
f yrrmda 128-129 nu-narada 

ve ismet pa§a bulvarmda 41 
numarah mobilya me,herin~e 

sahlmak üzere te§hir etmek
tedir. 

Mobilyaya k1ymet veren 
zevatm görmeleri käfidir. 

======================= 
Sanh sancag11n1z1 ~ere
filc n1ütenasib aln1ak 
vc takn1ak isterseniz 

~ad1rvan altmda 10 numa
rah dükkända 

BA:YRAK(.I 

~ükrü 
Ulu bayrak 

Ticarethanesinden aliniz. 
Burada senelerdenberi her 

boyda bayraklar model üze
rine ve gayet saglamdir. 

C. H. Parti bayraga da 
mükemmelen yap1hr. 

T optan ve perakente s1-
pari~ kabul edilir. Azäm1 ko
Jayhk gösterilir. 

T 
E 

R 
z 

M 
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E 
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Kemeralti 
Hükiimet 

ikt1sad1n 
~aresi bulundu 

istanbuldan geien müte
hass1s1m1z ] 50 rengi nereden 
buldu ve buldugu bu renk
lerle günc§in ve havamn s1-
cagile terden, tozdan harap 
olan ~eyleri yeni §ekline ge-
tirmek i~in bütün dü§Ünce
leri kald1rd1. 

Hayret verici bu i§te eski
ciligin yenicilikten farkm1 
~ünkü harap olmu§ bir elbise, 
~apka, yün, ipek, iplik ku
ma~lann ahlmas1 dü§ünülür
ken yeni hale getiren, siyah1 
bile beyaz yapan bir mucidin 
~1kmas1 ve Kemeraltmda 8 
numarada istanbul istim bo
yahanesinde bulunmas1 ikb
sadm biricik yard1mc1s1d1r. 

GA 1~ A NT' i 
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Osman Nuri 
EMIRLER <;AR~ISI No 22 

Turkuvaz bar1 
Bütün konf orlar11u 
ikn1~11 ederek bu 
alq;arndan itiharen 

a\:II rn1~br 
Muhterem halk1m1zm sa

b1rs1zhkla beklemekte olduk 
lar1 ve uzun zamandan beru 
mahrum kald1klan gece eg
lencelerine bu ak~amdan iti 
baren kavu§IDU§lard1r. 

Müessesemiz pek büyük 
fedakärhklar1 göze alarak 
Beyoglundak! barlarm en 
mümtaz artistlerini gedrme-
ge muvaffak olmu~tur. 

Muazzam varyetemiz görül
Kar~ismda , 0 ~~:,,::.\C~~:.\C,.C~i~'t='JC~'it~:\C~:.\C:.\C~:.\C~>f. II~~~~ ~1~1~~~~~i 

V~~~~ TÜRKI- 1• •1 ff kk } i~ilir. Temiz olmakla beraber s1hhidir. Son sistem otomatik makinalarJa yap1lan ISMAIL HAKKI Gazozlari t;~:~~ ~ 
'f ALNIZ Sm81 8 1 gazQZ an ve s1hhat bakammdan birinciligi kazanm1~br. lzmirin her dükkänmda kahve ve gazinolarda bilhassa 9 EVLlJL 

mege §ayesteclir. 

PANAVIRININ gazino ve me~rubat pavyonlarmda satihr. ISMAIL HAKKI Gazozlan yürege ferah, kum ve bobrek hastahklarma 1ifa verir. 
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Ankaradan ~ektuplar : 

Daglar1n, ta§lar1ndiliyokfakat 
ge~enlere neler söylüvorlar? 

habra sakhyau Eski§ehir, 
Afyon, U~ah, Manisa ve 

Ben izmiri daha yeni gör- 1 
düm. lzmirin ruhunu ve bas
sasiyetini belki bir izmirli 
kadar bilirdim; fakat i~ine 

batb ba§ma bir devrin ta
rihi gömülü f zmir ~ehrini gö
zümle tammam1~b .n. Pana
nay1r bana bu gözel firsab 
da verdi. 

Türk istikläl tarihinin en 
kabar1k yapraklar1 26 Agus 
tosla 9 Eylülün arasmdadir. 
Bu iki haftahk zaman i~inde 
ak11lara vc As1rlara dar ge
ien i~lcr oldu. Bir vatan kur
tuldu ve Kadifekalesine ye
niden Türk bayrag1 ~ekildi. 

Eski bir tabir vardir. Can-

. . 
lzmirin bu bayram „ giinlerini 

gördüm. 
On be$ y1l önce dumanlar 

ve h1~kmklar i~inde ~1zhrap 
~eken ve kurtulu$ gününü 
bekleyen o beldeler • bugün 
yepyeni birer ~ehir örtügü
dür. Tirende, buralan iyi bi
Jen hir arkada~1m her ge~
tigimiz kasaba hakk1nda ba
na izahat veriyor: 

- Bu gördügünüz köy, 
diyor, topraklara karJ§ffiI§b. 
Gösterdigi.., yere bak1yorum 
aga~hklar i~inde, güzel, yep
yeni ve sc\•imli bir kasaba 

s1z bir maddeden bahseder- var. 
ken -Dili olsada söylese
derler. Eger siz de tarihin 
bu hrtmali günlerinin y1ldö
nümünde Ankara-lzmir yo
lundan ge~erseniz daglarm, 
tatlarm o tariki nasil oku
duklar1m görür ve cens1zla
r1n seslerini duyard1mz. 

Ben, onbe~ y1l önce zaferle 
biten meydan muharebeleri
nin birbirini kovalad1g1 bu 
yerlerden onbe~ y1l sonra ve 
o tarihi günlerde ge~tim. 

Her kar1~ top agmda binbir 
~ 1"!'11 11'!'11 ~ „.!I ~ .~ ~d 

Dumlupmardan ge~iyor-
duk, Afyondan uManisaya gi
den ya~h • bir köylüye sor
dum? 

Baba, dedim, äbide görü
nür mü · burdan? 

Bir dakika mänäh mäncih 
dü~ündü: 

Hey ogul, dedi, senin de
digin äbide görünmez, sa
gmda solunda gördügün 
bunca daglarm ta~larm äbi
deligi yetmemiki? 

Kemal Zeki 

Panaylrlmlzln 
--~~~~--~--~0000----------------~ 

• 

( Hall.an Seai 1 

Akhaha 1 Türk hava turu 
Tekrar ~1k1yor 1 „„ 

Ankara 11 (A.A) - Dost 
bir devlet reisine dokunur 
karikatür koydugundan do
laya muvakkaten tatil edi
len Akbaba gazetesinin tek
rar ne.~rine müsaade edil
mesi ba§bakanhk~a onay
lanmt§br. 

-·~ 

ingiltere 
Donanmas1 

(Ba§tarafa 1 incide) 

üzerine ge~mi~, silahs1zlanma 
konferansmm ~ahl;mad1g1m 
kaydetmi§ ve bu yüzden Ma
caristanm dü§tügü güvens1z
ligin fazla devam edemiye
cegini söyledikten sonra, si-
läh hususunda hukuk müsa
vatmm tatbikini ve daimi bir 
azmhklar komisyonunun ku-
runnasm1 istemi~tir. 

Malta ( A.A ) 
bildiriyor: 

Röyter 

Neuralya vapuru buraya 
1200 askerle 140 sübay, top 
cegane ~1karm1§br. 

Adis Ababa 11 (A.A) -

Degerli Türk havacalari izmire 
ugrayarak hareket ettiler 

Istanbul, 11 (A.A) - Türkiye hava turu bu sabah ba~
lam1§hr. Sabahleyin alhda buradan kalkan~bir bölük lzmire 
varm1izbr ve muayyen turuna devam etmektedir.EAnkaradan 
ikinci bölük muayyen saatta buraya gelerek ab§larm1 yap-

• • 
ml§ ve sonra lzmire dogru yoluna gitmi7tit·. Oradan turuna 
devam edecektir. Gene bu sabah S1vastan kalkan ü~üncü 
bölük Ankaraya inmi~ oradaki tecrübelerini yapbktao sonra 
lstanbula dogru yola ~1km1~hr. Buradan da· turuna devam 

edecektir. 

Milli Türk Talebe Birligi 
Seyahat1 

Konya 11 ( A.A] - Bu sabah Istanbul MilJi Türk talebe 
birligindan 15 ki~ilik bir grup Ko11yaya geldiler. Halkevinin 
misafiri olan bu gruba bu ak~am Halkevinde bu ak~am bir 
~ay ziyafcti verilecek ve yarm sabah Adanaya gideceklerdir. 

11m111 
.~ .. 

Keridir ürün ve 
endüstrisi 

"'"''' ..~., 

Nüfus say1m1 
i§inde büyük 
f aaliyetler 

Ankara 11 (A.A) - Ge
ne) nüfus say1m1 haz1rhklar1 

yurdun her tarafmda c;ak ha
raretli bir ~ekide devam et-

' Kapanmas1 dolay1s1 ile dün 300 

Memleket i~erlerinde bulu· 
nan ltalyanJar ancak ~ü haf
taya kadar buraya gelebile 
ceklerdir. Bundan · §U anla
§Ihyor ki herh;ingi muhte-
mel bir batb bemcn ba~h

yacakhr. 

Kastamonu 11 [ A.A J 
Kastamonunun en verimli top 
rak ürününden olup ihracatta 
da önde geien kendirin ilk 
pazara geli~i d olay1sile ken
dir pazarmda yap1lan tören
en temiz beyaz Vl.. saglam 
kendir elyaflarile en iyi ken
dir elyaf 1 veren ~ucuklar 

arasmda sei;im yap1lm1~, bi
rinci, ilcinci ve ü~üncülügü 
kazananlarafitecim ve endüstri 
oda"'l tc rafmdan hediyeler 
verilmi~tir. 

mcktcdir. istatistik genel 

direktörlügünün bütün kaza 

ve viläyet merkezlerile na
hiyclerin ekserisinde yaphr-ki§ilik bir §Ölen verild.i INGILIZ 01~ BAKANININ 

SÖYLEVI Be~inci ars1ulusal lzmir : 
panaym dün gecc yar1smdan 
sonra kapanm1~tar.~Bu müna
sibetle panayir komitesi ta
rafmdan panay1ra-l ~i,tirak 
edenlerin ~erefinel panay1r 
garinosunda t300 ki~ilik bir 
ögle töleni vermi§tir. ~ölen
de ilbay Fazh Gülen~, M. M. 
komutan vekiJi Tug general 
Rasim, parti pba,kam A vni 
Dogan, devair ba~kanlan 
ekspozanler ve gazeleciler 
haz1r bulunuyorlrrd1 

~arbay1m1z Doktor .! eh~et 
Mz yemekten sonra ~ok al
kitlanan ~ok samimi bir nu
tuk söylemi§tir. 

Bu söyleve: 

" Sevgili misafirlerim, be
,inci arsiuJusaJ fzmir panaym 
bu gece saat bir_de kapam
yor. 

Ars1ulusal izmir panaym 
kapamrken bu degersiz §Ö· 

leni bir manase bet ittihaz 
ederek gerek ekspozanlara 
ve gerek buray1 te$rif ~eden 
arkada~lara 1zmirin ~ükranla
r1r.1 sunmak isterim.„ 

Sözleri ile Lba§hyarak bu 
panaymn yalmz bir lzmir 
panay1, bir izmir i~i olmad1-
gm1 bütün Türk yurdunu ve 
Turkiye ile ticaret i$1eri yap
mak istiyen d111 memleketleri 
a1äkadar • ettigini ve bunun 
1~1n hükureetimizin de bu 
paoay1ra büyük bir deger ve 
önem verdigini gayet belig 
bir ifade He anlath ve herkesi 
ikna etti. 

~anm1zm nutkundan sonra 
ekspozanlar namma Bay Saip 
Serter ~ok belig ve ~ok yii
rekten dogan aözlerle dolu 
bir söylevde bulundu ve al
k1§land1. Bay Saip Serter 
hükumetimizin gösterdigi yar 
d1mlar panay1ra i~tirak eden
leri hakkile te§vik ettigi i~in 
gelecek sene ekspozanlarm 
daha geni§ ve daha büyük 
bir aläka ile panay1ra ko§a· 
caklarm1 vociz bir ifada ile 
anlathktan sonra sözünü bu 
cümlelerle bitirmi§tir: 

"Panay1rm fahri baskam 
ve ba~bakamm1z ismet inönü 
ile ekonomi bakant Celäl 
Hayara epspozanlarm ~ük

ranlarini bildirmesini §Uba
y1m1zdan rica ederim.„ 

300 Lira 
U~mu§ ! .. 
Yomi~ r;ar~1smda 2 sny1h 

üzüm magazasmda bay Re§ad 
L~blebici oglunun yaz1hane
sinde ~ekmc~esine koydugu 
300 liras1 -rahnm1~br. Hirs1z 
zab1taca aranmaktad1r. 

Sagl1k 
Direktörü 

Cenevre, 11 (A.A) - in
giliz D1§ Bakam bütün dünya 
tarafmdan merakla bekleni
len tarihi nutkunu söylemi~iir. 

Bay Samuel Hoar Uluslar 
Sosyetesinde hi~bir zaman 
bu kadar zor bir safha ge~
medigini ve Lan~1 teblikeye 
koyan duruma kar§1 koymak 
i~in bütün devletlerin mü~
tcreken ~ali§mas1 läzun ge
lecegini ve ball devletlerin 
fazla silählanmas1 dolay1sile 
harb tehlikesinin arthgm1 
i~aret ederek demi§tir ki: 

" Masamazm et1 afinda ~ok 
bo§ sandaty„ vard1r. Bunun 
daha fa1la olm{lmasin1 arzu 
ediy'>ruz. „ 

Bundan sonra ingiliz ba
kan1 fngilterenin pakt teah
hütlerine her zamandan fazla 
bagh oldugunu ve ortadaki 
ihtiläflerin toprak zaptetmek 
meselesinden ziyade ekono
mik ve ilk maddeleri tedarik 
ctmesine sebep ve i~lerinden 
dogdugunu ve bunun ipn 
umumi ara~hrmalar yap1lma
sm1 teklif etmi~tir. 

Prag tak1m1 
kazand1 

Bayraklarla süslenmi~ ken-
dir demetleri yüklü araba
la1 la kendir ~ubuklar1 ve 
elyaflarm1 ta~1yan köylüye 
kendir ve urganla ili§igi olan 
san'atkär ve tacirlerin kara~
masile kasaba ic;inde gezinti 
yap1lm1§hr. yeni üründcn bi
rinci kendirin kilosu 27, ikin
ci 24 ve ü~üncü 20 kuru~a 

sahlm1~hr. 

Kendir 
Um um 
Prof esörü 

Tosya 11 (A.A) - K en
dir uzmani protesor Dr. Tc
lair ilimizin bühin kendir vc 
keten alanlarm1 ve bu arada 
Daday. Ara~ ve inebolu il
~eleriuin kendir ve kete n 
ürünldrim yerlerinde gözden 
ge~irmi§ vc bu ürünlerin to
humluklarm1 incelemi~lerdir. 

Ayrica bunlarda yap1lan 
dokuma ve iplerin saglamlak 
ve güzellikleri üzerinde üze
rinde incelemelerini ilerld
mi~t ir. 

Uzman tiirlii bölgelerden 
toplad1g1 nümunelerle ara~-

Rahatsizhgi yüzünden uzun Moskova 11 (A.A) - Prag tarma la rma devam etmek 
zamandanberi mczun bulunan karm1k tak1mile Kiof tak1m1 üzere burayn gelmi§ti. Ken-
§ehrimiz Saghk Oirektörü arasmda ya p1lan fud bol ma- disi buradan da kendir tohu-
doktor Bay Cevdet Saracoglu ~m1 s1f1ra kar§l bir s .iy1 ile mu istihsal sahas1 olan Gii-
iyile§mi~ ve lstanbuldan §eh- Prag kazanm1~ttr. mü~hac1 köyüne gitmi~tir. 

rimize gclmi§tir. .i'~~]'!::'"4~~••o•••••„ ••„•••~~-""".:!r~~~:e:-•":!l'"l\l 

ca~:.~ün ödevine ba~hya- ~ 20 iLKTE~RiN - Pazar ~ 

~@Jiil~~~~s~~~~s; ~ genel nüfus say1m1 ~ 
i V i y A N A B n L B n L n ! i Blltün nlusal kuvvetlerin kaynaji1 i 

L„ Martha Eggerth 11 nüf u~t;::~ ~ E K ALE T 1 
E i lt~tatistJk Umum Müdürlügü Ji 
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d1g1 kontrollar tamamlan
m1§hr. ~imdi görülcn eksik

lerin tamamland1gma dair 

haberlor gelmektedir. 

k i~Ieri Bakanlig1 bugün
lerde senelik mutat devir 

seyahah yapan vali ve kay
makamlara devir , ve tefti§
leri esnasmda her taraf tan 

say1m hazarhklarile de aläka
dar olarak say1mm hatas1z 

bir §ekilde yap1lmasm1 temin 
edece k bütün tedbirleri itti
haz eylernelerini emretmi§tir. 

istatistik genel . direktörü 

Celäl Aybar izmire giderek 
haz1 rliklar1 mahallen tetkik 

eylemi~ ve vali ile bir!ikte 
bu hn:.usta almacak tedhir-

lc ri görü~erek merkeze dön
mfü~tiir. -----oo-
Konyada 
Cinayat 

Konya [Özcl} - barada 
k1skanc;lik yüzünden bir cina-

yet olmu~tur. Topraklik ma
halJesinden 25 ya~mda kasap 
c;1rag1 Hakka umumi evlerde-

ki kadmlardan Firdevs adm
da birisilc ilgiJidir. Hakkmm 

arkada~lari bu ilgiyi coktan
beri c;ekcmcmcktedirle r. Bir 

a k~am Hakk1 ile sa rho~ olan 
arkada§lari Mehmed, Ziya 

ve Ahmed aras1nda bu ka
din yüzi.iod en sokak ortasm-

cla ba§liyan kavgn k1z1~m1§, 
sarho§lar b1~aklarm1 c;ekerek 
iicü birclen H a kkmm iizerine 

sald1rm1~lar ve Hakby1 bir
ka~ yerinden yaralam1~lard1r. 

Hastaneye kaldmlan yarah 
birka~ saat sonra ölmü§tiir. 
Katillerin ü~ü de yakalana-... 
rak hapise ahlm1tlard1. 

Panay1r1 
~HH Bin ki~i gezdi . 
Dün panay1r1 14,600 kif ' 

ziyaret etmi§tir. 

~ Panaymn a~ald1g1 22 
Agusto~ 935 taribinden tO 
Eylül 935 tarihine kadat 
1zmire gel~n yolcu sa'P" 
58,235 ki§idir. Kamyon ff 
otobüslerle gelenler bu sa' 
y1dan hari~tir. 

§ Panaymn a~1ld1g1 '1J 
Agustos 935 . .,tarihinden·lO 

Eylül 935 tarihine kadar pi' 
nay1ri gezenlerin yekOD• 
298,010 ki§idir. 

Namus ugu-
runda katil 
Tirede <;iflik köyünde bit 

cinayet ohr.u§tur. Veli oi~O 
Emin, agabeysi Mehmedtll 
kans1 Safiyenin namu1011• 

tecavüz etmek i.>tiyen "' 
evine giren ayni k~yd.~~ 
Mehmet oglu Mebmed1 111> 

yerinden ve Mehmedin enil' 
tesi Aliyi ü~ yerinden tabao· 
ca kur,unile yaralayarak al· 
dürmü§tür, Katil yakalaO' 

ilbay 
i~<;i Birlikleri11i 

Z\yaret Etti 
ilba'y Fazh Güle~ dün öj: 

leden so ra C. H. Partill 
ba~kam bay Avni Ooganll 

birlikte Esnaf ve it~i birlik' 
leri bürosunu ziyaret et111if 
ve alakadarlarla bir müddet 

Art1k yanma1' 
vok!. 

bit Duydugumuza göre 
Türk kimyakeri yeni "' 
önemli bir ke§ifte bulunmuf' 

tur. Bu ke~if türlü ena nie· · 
rine sUrülebilen bir sudut· 

Bu su, sürülen e§yay1 yaO' 
maktan korumaktadir. Af' 
rbpada bir~ok hükumetlet• 

uzun y11lardanberi böyle bi' 
su bulmak yolunda mü„ab•' 
kalar arm1slar, bir~ok kirt1Y

1 
• "-" . „ 

kerler y1llardanberi bufl 

ugra~m1$la rd1r. 

Türk k myakerini yeni li~ 
fi yap1lan tecrübelerde ~~ 
iyi bir sonun~ verrnittl'' 
Duyd~gumuza göre bu ,,t, 
bulu~u itfaiyeye de bildit•' 

cekhr, Cünkü ke~fedilen •: 
yangmm onunu alabileC1 , 

mahigettedir. Bu suyun 5tt 
rüldügü her hangi bir k6~, 
veya koma~ en kuvvetli bt 

taJ' 
alev kar~1smda katiyen I• 
tu~mamakta, alev dev•'° 
<!11.!rsa kararmaktad1r. ~-

llä~in tesiri sürülen rP~ d' 
deler üzerinde bir y1l 01U 
detle devam etmektedir. 

_............ 1 ~ 

Valc1t 
Nak1tt1r .• Jjl 

Vakat nak1t oldugu ta~ 
1
, 

de bu a c;ra n 1sraf cdilrn•1 f 
cek bir kimvadar. Vakat 1';~ 
betmeden, }Otu1madan, al f' 
madan pa:r.arhks1z tubafb':.
a1t her arad1gm1:r. mah tJ 
luk sergisinden ahnJZ. 


