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lngiltere Kuvvetini Göstermege Karar Verdi 
Ce1a1 Bayar i ? e misafirler 
t.ski1ehirde 

ll, CELAL RA V AR 

~kitebir 18 (A.A) - Eko
~1 bakan1 Celil Bayar ile 
.: 1Di1afirlerimiz bu gece 

t 24 te Eskitehire gelerek 
Yonda ilbay ve 1eker 

direkt6rü tarafmdan 
ddar. Geceyi vagon-
ge~iren mi11&firler, 

yin aaat 9,30 da 1e-
' f1brika11na geldder. Bu
~ ilbay, 1arbay, parti bat· 
~ . kendilerini kar11lad1. 
"- firler iki saat kadar f ab
~ '1 1ezerek, direkt6r Na
~ill · izahlann1 dinledfü r. 
~ tn iizeri fabrikanan ver-
N '6Ie• hulundular. Ög,„ •onra ba1ka sanayi 

llllann1 gezdilar. - _, ___ _ 
1 Pttolo~ofla 
ta111et lnönü 
·aras1nda 

"1 BAy MOLOTOF 

'~ltova, 18 (A.A) - Ga
'91l1 l<ayseri bez kombi
i'"'ti~ •~dma töreni miina
'" e Bay Molotofun lsmet 
't141b e göndermi, oldugu 
'-.~ , telgraf1 ile Türkiye 
~lliin1n vermif oldujiu 

Yazmaktad1rlar. 

·relefon 

No. 

Avrupa ve Amerikayi 
Altüst eden yeni Lorans 11eler becermi§? 

------------------- ~00 

Habe~ ln1paratoru ile neler konu~n1u~, neler yapnu~?- ltalyanlar i<;in 

i Bergamada kur
tulu$ bayrami 

diyor ki: «Evvela galib gelsinler, sonra gürü~i.irüz!» Ben tenasüha 
inan1nn1, Lora ns gön1üln1ii~tür, f aka t eJan ya~1yor!- 'fürkiye 

hakk1nda ncler söylüyo1·?- 1 rakta neJer yapm1~?- lngiJizJer altin 
~·uvas1 Transovah nas1J de gevirn1i~1cr?- Habe~istana vcrilen 

paralar- ha~1netli lng iliz Jiras1n1n kudret ve azan1eti ! 
• .oo„ 

ETRAFINA TOPLA.NAN ATiNALt GAZETECiLERE "BENDEN HABE~ISTANDAN 
ALDIGIM PETROL iMTiYAZLARl HAKKINDA MALÜ~AT ISTEMEYiNIZ, <;ÜNKÜ 

BU t~E DAIR BÜTÜN HATIRALARIMI, BÜTÜN SÖZLERIMi, KÜ\:ÜK VE HAKIR 
SA YILAMIYACAK BlR MEBLAG MUKABILINDE AMERIKANIN EN 

BÜYÜK GAZETESiNE SATMI~ BULUNUYORUM. 11 

" ELEFTEROS ANTRO- - Neden? - Irak krahndan almaga 
POS„ gazetesinin muharrir- - <;ünkü oradan ald1j'lm muvaffak oldugunuz petrol 
lerinden L. Pmyetoglu anla- petrol imtiyazma dai bütün imtiyaz1 nas1l olmu1tu? 
byor: hatira ve maceralar1m1 koca- - Hakikaten oradan al-

( Loransof Sib ) lakabm1 d1g1m imtiyaz petrol i1lerin-
alan ve Hahe1istanda ald1g1 de ilk muvaffakiyetimi te1kil 
son petrol imtiyaz1 ile ad1, eder. 
san1 bütün dünya1 tutan intelijanis servi te,kilib 
Mister Riketi Atinanm en • i~inde ~ok tamd1j'ln1z Yarm1? 
büyük otellerinden biri olan - Mlralay Loren iyi bir 
( Büyük Britanya ) nm zarif dostumdu. 
barmda yakalnd1m. Beni kar- - Onun on defa ölqp on 

clefa dirildigine ne dezsiniz? tidan g6rür görmez gazeteci 
oldugumu ~nlam11 ve bana 
beklenilmit bir tekilde gut
rayt ( geceniz hayar olsun ) 
daha görü1mege, selimlat· 
m1ya vakit bulmadan ne i~in 
bize [gutnayt) dedigini ken
disinden sorunca fU cevaba 
verdi: 

- K1ymetli vaktm1z1 hava· 
dan, sudan, rüzgirdan bah
setmekle kaybetmemenizi 
temin i~in bu suretle hare
ket ettim. 

- Fakat biz, sudan, ruz 
gärdan degil fakat petrol ile 
Adis-Ababadan babsetmek 
istiyoruü. 

- Mümkün degi. 
~ ~ „„ 
llWll ~ lliliill 

man bir meblag mukabilinde 
Amerikanm en büyük gaze
tesine sattam. Bunun i~in 
size sözliyecegim her kelime, 
her cümle i~in büyük zarar
lara girebilirim. 

- Ohalde bize dört sene 
ön~e gittiginiz Türkiyeden 
bahsediniz. 

- Dört y1l i~inde dalia 
o kadar ~ok bidiseler oldu 
ki bunlari hablamak o kadar 
birfey olmasa gerektir. 
[•] [•l [•l s 

Tarihcimiz 
' ee A 

Ogretmen Bayan Afet'in 
Degerli Söylevi 

- 0, ölse de bizlere ge
~en onun ruhu daima it gö
rec<: ktir. 

Lorensin Habe1istanda 
pek büyük roller oynad1g1 
söyleniyor. 

- Oralarda ve ba§ka yer
lerde ~ok degerli tohumlar 

(Sonu 4 ünciide) 
~~----

Be1ler i1ini 
bitirdi 

BE~LER KOMITESl 
( Dünkü Say1dan Devan1 ) Habe1e Uluslar Sosyetesi 

Bizim 1rk1m1zdan gelenler Ierini meydana ~1karmak ve ad1na bir ltalyan mandas1 
ba11lara baz1 yere as1I adla- korumak en büyük vazifedir. teklif ediliyor. Smirlardaki 
rm1 ta11mam1§hr. Fakat tet- Bunun i~in büyügümüzden tadilita mukabil lngiliz ve 
kikler gösteriyor ki herhangi ald1g1m1z direktiflerle ~ah- Frans1z Somahlerinden birer 
dl!vir ve medeniyet ne olur- 11yoruz, bunun i~in büyük par~a Habe§e verilecek. 
sa olsun bu devirleri ve me- uzmanlara ibtiyac1m1z var- Röyter ajansmm ögrendi· 
deniyetleri Türkler yaratmit dir. ~unu da söylemek iste- gine göre Habe1istana mil-
br. Bütün bu medeniyet eser - Sonu 2 incide - liyet gösterilmeksizin finan-

----~~--~~~ ·~~~~-~~--

Cok Canl1 Ve ~anl1 Olarak 
Kutluland1 .••• 

TÖRENE i~TiRAK EDEN EFELER1MIZDEN 
Bergada (14 Eylul) kurtu- j den ha1metli ve herkesiD 

lut bayram1 ~ok 1anh ve gögsünü iftiharla kabartan 
§erefli bir törenle kutlulandi. bir ge~d J'eami yapb. 
Sabableyin saat dokuz bu- Bund~n sonra okullanmt· 
~ukta ilk top patlaymca 1anb z1n, Tayyare, Hililiabmer, 
bir siibaym kumandas1ndaki bankalar ve sair kurullann 
süvari müfrezemiz §ehrin ittirakile yap11an muntazam 
haricinden ko§arak hükumet bir · yürüyü§ü müteakib C. 
konagma gelerek yüce bay- Halk Partisioe gidildi. 
rag1m1z1 ~ektiler v:e bunu Bu §erefti ve tanh türene 
müteakib bando, halkm an- Adah Mehmed Efe, Köprü-
lablmaz sevin~ ve k1vanc1 lülü ~erif ve Bergamah Kara 
arasanda lstiklil mar1m1 ~al- Ali <;avu1 ta ittirak etmitler 
d1. Top~u ve piyade alay- halk tarafmdan hararetle al-
lari liva kumandanhg1 önün- k1~lanm1tlard1r. 

a ~ a a a a a • 
ingiliz !lna donanmas101n duru 

mu lngilizleri de Hayrete 
d .... d .. ' 

U§Ur U. • • • 

i;ammmm••„••„„ .... „ •• mm~mll\\ sal ve ekonomik mÜ§avirler 
~ 1.n;t) Genei Nü.f us Say1n11 ~ almasim ve Habet - ltalyan iNGiLIZLERIN (BAHRAM) DlRETNOTU 
~ ~ sm1r1 ile Habe§istanda oturan Londra 18 (A.A] - lngilizlerin Home Fleet dedikleri ana 

~ 20 ILKTE~RIN Pazar ~ italyan ve diger yabanc1Jaran - filonun büyük bir k1smmm Cebelüttar1ka gelmi1 olduguv na 
güvenligi i~in bir tak1m ted-

: Eskiden devletler ulus i~in degil, uluslar devlet i~in i birler tavsiye etmektedir. dair buraya geien telgraflar siyas~l ~evenl~rde hayretle 
: kaidesi hakim iken, devletler say1ma önem vermezlerdi. Komite Haheiistana lngiliz kar11lanm1§br. <;ünkü ana filennn lsko~ya a~1klannda ma-
~ Kaziye tersine döndügü zamandan beri devletler say1m ! Somalisisinin bir par~asile nevrada bulundugu samhyordu. 
tt gibi ulusa iyi hizmet yollanm gösteren i§lere ha1vurmaga ~ Zaila limamni ve Fransiz Akdeniz filosuna kablan gemiler Bahram, Hooa, Renovv 
~ batlam11lardir. i Somalisinden de bir par~a diretnotlar1 ile Courageous ucak gemisi birinci ve ikinci 
'1 B A ~ V E K A L E T ft vermek teklifinde bulunmak- saf harb kruvazörler fi10Jar1, U~ torpido muhribi filotillua 3882 i istatistik Umum Müdürlöjü i tadar. • . . . enizalb emisi filotilluamn bir k11m1dar. 
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Türk sularrnda Ven~zelos 
Ve Yunan 
Rejimi 

Tarihcimiz 
' 

~ •••••.. „ ... „ •. 
!: 

! SEN FI~RAl_JAR 
~ 

1-n2iiiz zirhbsm~ nasd babrd1m? 
r....-.... Atina (Özel] - Venise· 

los Hürriy3tper partisi lideri 
Sofulise gönderdigi yeni gön 
digi yeni bir mektupda par
lamento binasmda <;tkan son 
hädiseye dair dü§ündüklerile 
cumuriyet~i partilerin genoy 
i~in almalar1 läz1m geien ted 
birler bildirmi§tir. · 

Ba$tlraf1 l inci yiizde 
rim ki, tarih üyelerimizin hep : bir <rok eserleri toplam1§ gö 

liinm~~·· }·~.;~i!!i!ll_... 

Haydi berabet 
Vaktile dilencinin biri, bit 

konagm kapun önftnde dur•• 
U§aklarm yanlerma sokult" 
rak: 

i Bunu denizalti gen1isinin kahran1an kuman 
dan1n1n agz1ndan dinleyiniz 

ai canla ba§la ~ah§makta- rüyoruz. Hatta bu eserlerin 
d1rlar. topland1g1 yerler yerler dar 

Asil Türk tarihinin ana bile gelmi§tir. - 11 
TORPiL ATIYORUZ l 
Son sür'atle gemiye iyi 

1 ni1an alabilmek bir vaziyete 
1 !I girmege ~ah§1yoruz. 

1 Saat 3,10 da 500 metre 
1 mnsafeden torpil abyoruz. 
1 Torpil 3 metre derinliginden 
~ seyrini takip ediyor. Torpil 
(; kumanda köprüsünün arka
f smdaki du§ merkezinc isa· 

• bet ediyor. Mutad vechile 
! müthi§ bir traka, kesif bir 
c 
„ duman ve sünu direklerden 
yük"~ge u~an enkaz par,..a
lari. .. 

Anla§tlan torpilin infiHikm1 
1 • ikinci, dahili bir infiläk (ka-

1 zan, kömür, belki de barut) 
1 takib ediyer. Kumanda köp
• riisü ve torpilin isabat ettigi 
1 k111m tamamile pan;alamyor 
" ve yangm bathyor. 
„ Y ALDIZLI HARLARLA 

LUZITANYA YAZILI)DI 
Gemi derhal devriliyor ve 

sancaga batmage ayni za~ 

• manda provadan batmaga 
,J ba1lad1. K1sa bir zamanda 
t kapaklanacaga benziyor. Ge-
1 mide büyük bir telä§ hüküm-

1 c ferma, aceJe iJe sandallar ~ö-
„ ztilüyor ve indiriliyor. Ag1z 
!1 aj1Za doJmu§ olan sandaUar 

acele ile indirilirken ba§1 ve 
) ya k1~1 önce suya girerek 

alibura oluyorlar. iskele ci
betindeki sandallar1 Jäy1kiJe 
1öre • iyoruz. geminin prova-

, s1ndaki yald1zh harflarla 
, (Luzitanya) yaz1h oldugunu 
> görüyoruz. Bacalar siyah bo-
1 yanm1~tJ. Sancak ~ekmemi~ti. 
r gemi saatta 70 süratla gidi
J yordu. 
• Canlarm1 kurtarmaga ug
> ratan bu deniz yolcularmm 
1 arAS1ndan "rgemiye ikinci bir 

. ~ torpil ·daha atamazd1m. 
' ~ Alman donanmasmm eo me~-

1 hur denizalh kumandanlarm-
1dan olan(Mal.-s Valantinemez) 

1 vakay1 §Öyle anlahyor : 
"20-U nun (Loz"tanya) y1 

i babrm1§ • oldugunu seyahat
' 1 tan avdetinden az sonra, bir 

J gün ~ok iyi dostum olan 

1 kaptan (,Suvayf) a tesadüf 
1 ettim. Konu~maga ba§lad1k, 
9 hana günün dedi-kodusunu 
~ tetkil eden gark hadisesini 

bütUn tafsilitile anlath : 
1 KUVVETLi USKUR 
t SESLERi 
, "Vilhelmshafn„ a avdet et
t mek üzere yola pkmt§bk. 
c Mant denizine yakla~makta 
1 idill.~Deniz 'w.Ok sakindi ve 
1 kesif bir sis vard1: bir ~ey 
G babrmak imkäm yoktu. 
1 Bundan batka bir döstrovi
~ yer bizim haberimiz bile ol.: 
~ madan üzerimize ~1kabilirdi. 
~ ~u ~eb~ble priskoptan a~a
J 11 y1rm1 metre derinlige dal 

1 d1m. Bir bu~uk saat sonra 

1 
gayet kuvvetli uskur sesleri 

1 iti mege ba§lad1m. Bu us
J kurlar bir destreviyere aid 
1 olamazd1. on: metreye ka-
1 dadar ~1karak priskJpla etra 

epey müddet küfür ettikten 
sonra sisin a~almaga ba§la
d1gm1 farkettim. Mavi sema
yi görmege ba§lamt§hm. Ge 

miyi satha ~1kard1m, denizin 
yüzünden yolumuza devam 
ediyorduk. 

Yüze !r•khg1m1zdan birka~ 
dakika sonra ufukta bir di
rek ve baca kalabahg1 gö-

züme ~arpb. Evvelä, bunla
rm bir ka~ gemiye a id oldu
gu zadmna dü§tüm, sonra 

aladam ki yakla§makta olan 
bir tek büyük vapura aittir
ler. Bir endabta bulunabile-

cegimi ümit ederek derhal 
dald1m. 

Eski bir ticaret kaptam 
olPn pilotumu ~aguarak pri.s
koptan bir kere bakmasm1 
söyledim. Tam bu esnada 
geminin tam üzerimize gel
mekte oldugunu gördüm. 
Eger tarn züerimize bindir-

mek isteseydi bundan daha 
eyi bir istikamet alamazd1. 
Bu h1zh geli§ uzun sürmeye
cekti, beklemege ba§laduk. 

AMAN Y ARABBi 
LÜZiTANYA l 

Ate§ emrini verd1gim za
man vapur dört yüz yarda 

mesafede idi. Torpil isabet 
etti, iptida hafif bir infiläk 

i§itildi, bunu ~ok §iddetli bir 
traka takib etti. Pilot yamm
da idi; gemiye bakmasm1 

söyledim. Priskoua gitti, k1sa 
bir sukunetten sonra hay
k~rd1: 

- Aman yarabbi Lüzitanya! 
Priskupa ben ge~tim. Ge

mi inamlmaz bir süratla ba-

tayordu. güiertesinde büyük 
bir telii§ hükum sürüyordu. 
Fazla dolan cankurtaran san-

dallara yerlerinden koparak 
denize dü~üyorlard1. Y olcular 
ümitsizlik i~inde gügerte 

üzerinde ko~u§uyorlard1. Er
kek, kadm bir~ok ki§iler 
denizc athyarak devrimi§ 

cankurtaran sandallarma dog
ru yüzüyorlard1. Bu bütün 
ömrümde görmü~ oldugum 

en feci bir manzara idi. 

fsyan hadisesinden dolay1 
be§ seneye mahküm olup 
Oropu hapisanesinde bulu
nan eski Äyan ba§kana Go
natas Amerikadaki Yunan
hlara gönderdigi bir beyan
namede Yunanistanda krlh
gm tekrar kurulmas1 mem
ket i<;in feläket olacagmdan 
genoyda cumuriyet~ilere yar
d1m etmelerini istemi~tir. 

p rol kral1 
etr dan 

Bay1l1m1§ ! 
Habe~istanda 'ald1g1 petrol 

imtiyazt dolay1sile, son gün
lerde, ismi 1 etrafmda: biri;.ok 
dedikodular yap1lan esraren
giz Rickett, bütün ömrünü 
petro)a vakfetmi~, petrol ug 
runda ya§am1~ Gbir adam ol
d ugu halde ... petrol veya ben 
zin kokusu duyunca .... baygm
bk ge~irecek kadar fena 
olurmu§. 

Japonya 
Uluslar Sosvctesinc „ 
avdet cdecek n1i? 
Lodra, [Radyo] - Avus

turya ile Japonya arasmda 
ekonomik münasebetleri tet-

kik etmekte olan japon dip
lomatlarmdan Bay Katsuji 
Debu~i gazetecilere verdigi 
bir diyevde ezcümle demi~
tir ki: 

"Bir müddet sonra yap1la
cak müzakereler neticesinde 
Japonyanm Uluslar Sosyete
sine avdet etmesi pek muh
temeldir. Öyle zannediyorum
ki japonyanm bu kurumdan 
~ekilmesinin sebep)eri de o 
zaman anla~dmt§ olacakbr. 

Körler 
Görecek 

Kiyek Akademisi, körle-
matbaa yazm1 0>1umalarm1 

Manzara seyt edilcce gibi de- temin eden bir cihaz vücude 
gildi. Yirmi metre derinlige getirdigini ilän etmi~tir. Bu 
dahb süratla uzakla§mak cihaz, gözbebegi, göz ada-

"'hatlari üzerinde durmak is- Böyle önemli bir te§ebbüs 
tiyorum: Bugünkü rejimimi- eserleri bir arada toplamak 
zin oldugu gibi medeni eser i~in bir vesile oluyor ve 
ler_: tarihi arhk §Unun bu- memleketimizin her tarafm-
nun taribi demek ~degil, da bu eserler bir araya top 
Kültür tarihimiz demektir. lanmt§ hizimle beraber Av-
Dünün tarihi i~inde de biz rupahlar i~in bir tetkik mev 
Türkü bu cephede aramak, zuu olmu§tur. izmir diyami-
Avrupamn bugüne kadar yecegim, bütüu Ege havzas1 
gösterdigi §ekilden ba~ka bir ounun en iyisini yap1yor ve 
§ekilde tammak istiyoruz. yapacakbr. 
Herhangi devirde olursa ol- Türk tarihi ara§brma ku-
sun Türk daima k1ymetli rumu namma: ricam arkada§-
eserlerini esirgememi§tir. Biz lanm1zm ve burada bulunan-
bunlar1 nerede olursa olsun Jarm_halka tarihsel eserleri 
bulup meydana ~1karacag1z, ::korumak a§km1 :ve bunun 
~1kanlan ve ~1kard1klar1m1z1 i~in daha büyük bir h1zla 
saklamaga ~ali§acag1z. ~ah§masm1 saglamakbr. 

Bunun sonucu olarak ta izmirden yarm gidecegiz. 
as1l tarihimizin ana hatlari F akat giderKen gene Eg e 
meydana 'rikacakbr. mmtakasmm en_zengin olan 

Bu husueta kurulumuzun bir tarih kaynagm1, Berga· 
vazifesi hakikaten büyük ve may1 görece~iz, Bu da bize 
§amildir. Hhkümetten bu hu bir~ok istifadeJer bah§ede-
susta gördügümilz yard1m cektir. 
büyüktür. Bilhassa en büyü- Ögretmen Afet söylevinin 
gümüz ve hami §efimizin bu yerinde yar§arbaya tevec-
bize yapbg1 yard1m 'rok bii- cüh ederek demi§tir ki: 
yük ve en.büyüktür. En . bü- - Burada [yaphklarm1z1 
yügümüzüm gösterdigi izler ve bize gösterdiginiz konuk-
üzerinde yürüyoruz. Istanbul severJigi en~büyügümüze söy-
gazetecilerinden de rica etti- Jemeg1 vadediyorum. Burada-
gimiz gibi bu tarihsel escr- ki bütüa arkada~lar1m nam1-
le~in korunmasmda her te- na tekrar te~ekkürü bir vazi-
§ekkülün, herkesin vazif esini fe biliyorum. 
yerine getirmesi ve] göster- Söylev sürekli bir §ekilde 
mesi läz1md1r. ~lk1§lanm1§ ve §Ölen sona er-

Bunun yap1ld1gm1 izmirde mi§tir! 
gördük. lzmir; bn itibarla di- Kurul üyeleri; bugün Ber· 
ger bölgelere bir örnek ·o)- gamaya gidecek ve Ertugrul 
mu§tur. Birka~ sene evvel yab Dikili iskelesine giderek 
izmire geldigimiz zaman saym konuklar1m1z1 orada 
burada bir ~ey yoktu, bugün bekliyecekfr. 

8 :1i.: [•~ [•] ~~ ~~ jlfn'll 
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Yunanistanda italyan1n 
Jandannalar birbir

lcrile <;an)1~t1la r 
Atina ( ÖzeJ ) - Pilos

tan alman haberlere göre 
orada asayi~i mahafazaya 

memur iki jandarma müfre
zesi arasmda kanh bir ~ar

pl§ma olmu~ bunlardau birisi 
ölmü~ ikisi yaralanmt§hr. 

J:rndarmalarm l.iirbirine gir
melerine sebeb rejim hakm-

Y unanistana verdigi 
cevab 1«1fi görünrniyor 

Atina (Özel) - Bir ka'r 

gün evvel italyan donanma
smm haber vermeden Yunan 
sularma girmesi üzerioe1 Yu
nan hükiimeti ltalyadaki se· 
fir vas1tasile italya hüküme
tinden bu hususta izahat is
temi§ti, 

ltalyan hükumeti Italyan 
gemi suverisinin iddia ettigi 
gemilerin f1rtma yüzünden 

- Agalar! Görüyorsunus 
ya: Ne üstümde var ne b•" 
§imda„ <;mlpplag1m. Ay•" 
gm1z1 öpeyim, eski bir sel" 
reden, paltodan ne varfl 
ihsan ediniz .. Der. 

Agalar: 
- Esvabc1, pa1a efendiJDil 

le belaber gitti; cevabtOI 
verirler. 

- Öyle ise be§ on parl 
sadaka veriniz. Alleh rizdJ 
i~inl 

-Haznadar konakta dejil,. 
- Karmm a~. Bari biral 

yiyicek inayet eden. 
- Vekilharc pazara gitti• 
- Bir bardak su olsuf 

vermez misiniz? 
- Kiler kapah. Ktipte dt 

su kalmam1§ .. 
Dilenci §Öyle hepsini tepl" 

den brmaga kadar süzd\ik"' 
ten sonra: 

0 halde böyle kap1da 11• 

diye duruyorsunuz? HaydiyiO 
beraber dilenelim!. der. 

Her~eyin Zamant 
\T ar ! .. 

Bohora~inin kaynanaaa aa. 
mü§tü. Haham geldi, dua 

1 okundu, nihayet:=cenaze ba 
z1rland1. Fakat Bohora~i or 
talarda yoktu. Aile dostla 
rmdan , hiri merak etti, oll 
arad1. 

Bubura~i, yeni s1par11l 
sandaklara yerle§tirmekl• 
mefkulbu,„ 

- Gulur adam deyi11iP 
be Bohura~i? Kaynanan öJdO 
yötürüp mezara )Ömecfk\~· 
Sen burada i~ yörüyorsun! 

Bohora~i, ciddi bir tavur"' 
dostuna ~1k1§b : 

- Ne zannediyorsun .,., 
her§eyin bir zamam var. E•" 
vela i§, ondan _,onra eilenc•1 

---oo---
Takas 
Komis}1onu 

:i 

Takas korr isyonu dün J:J" 
leden sonra Tecim odas1ßcl' 
toplanarak görü§meJeide bO"' 
lunmu§ ve icap eden karar: 
Jan alm1§br. 

~!!'!""'!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!~~~~ da yapbklan §iddetli müna
ka§alarm dogurdugu infial- g'rdi~ini ccvabm1 bildirmi§ ))j~ ])oktoru 
d1r. Jandarmalardan <;ekeriz 
isminde ve koyu kraliyet~i-

ise de, Yunan umuumi efkä- H. Tahs1·n Ta„ 
ra bu cevab1 makul bulma- V 

emrini verdim. leleri ve gözlerin diger k1-
i§te, kumandan $oifin vak- simlari vazifelerin gören bir lerden biri silähm1 c;ekerek 

adan az sonra anlatt1kJan mikroskop ve elektrik cere- iki jandarma neferini yara-

makta ve bunun bir kasb 2 inci Beyler S. Ham•'° 
mahsus tahtmda yap1ld1gma kar§ismda 37 numaraya ge'"' 

bundan ibaret idi. Mesele yanlanndan te~ekkül etmek- lam1§tir. Mukabil · gümede 
hakkmda sair bir~ok rivayet
ler var ise de en yakm olan 
§ekil ~übhesizki kumandan 
~oifin anlatbg1d1r. 

tedir. Hem sag1r ve dilsiz bulunan bir jandarma bu de 
hem de kör bir kadm üze- fa tabancasm1 ~ekerek <;e-
rinde f yap1lan tecrübelerin kerisin üzerine ate§ etmi§ 
muvaffak1yetle neticelenece- ve onu öldürmii§tür. 

SON gi iddia ediliyor. -·----•• 
Oz :;;111c1c1c1c1c1.:.1dc1c1d'-1c1cbt******lt • ***8 

« E L H A M R A I Milli Kütüphane )t 
~ . s i n e m a s l ~~ ki taplar 
"' G··nah " ~ Yeni kitanJaryeti~1ne<li on 

Büyük muvaffak1yetle devam etmektedir. Gece 
9, 15 seansmda hütün mevkilerde tenzilat 

l3irinci 2.1. l~alkon :~:>, lususi 50 

» g;i ic;in, bu senc de eski 
>+ kitaplar okutuJacak 

kani bulunmaktadar. mi~tir. Telefon 3774 

~~~~~~~~~~~~~~z~~E~~ 
~· T' Ä Y Y ·:rR ·E ·· Si~emas1 T;~eJi0 
~ •• ~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

- Bugün iki büyük filimle 
iLK PROGRAM 

Sokaklarda Alt1n 
Albert Prejean - Daniel Darieass - Baron Filsin 

büyük §arkah komedileri 

ASK CICEKLERI 
Ba§tanba~a dans - muzik - güzellik ve a~k filmi . 

yüzlerce güzel k1z ve mini minilerin revüler• 
fa bakmd1m biiyük bir kru

~ vazör gördüm. Tam üzerimize • 
~ . t" 'S - ' l ·1 ·1 

G eceleri sinemadan sonra her tarafa otobüs vard1r. 

Ankara, (Özel) - ilk okul 
kitaplarmm bu sene öz Türk
~e olarak bas1lmas1,· vaktm 
darhgandan yeti§ilemedigi 
i~in, bu sene de eski kitaplar 
okutulacakllr. Öz Türk~e 
kitaplar, peyderpey bas1la
cakhr. 

m J) 1 K l{ A 'T: 
gemit 1. 5 on sur at e 1 er1 e-

I lyerek sis ir;inde kaybolmak 
üzerde:idi. 

~ UFUKT A BiR DiREK VE 
~ BACA KALABALIGI 
; Bu firsab ka~1rd1g1m is:in 

Gelecek program : 

VIYANA B .. LBÜLÜ 
~1 1\ 1~ ~r A E Ci E R 'T 

~'J/l'Jl'Jl''P~~„„ ~~ ,,,,~ 

~ Fiatlarda tenzilät yap1lm1~br. 
~ Birint:i ~~o, halkon 40, hususi .)O kuru~tur 
m --( Seans Saatlar1 )--

~ Hergün 15 te Cumartesi, Pazar günleri 13 te bartlar 
~111!~-~~~~tNa 
~~~~~~ 
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( Halk1a Sul ) 

''•' „ •' • „ .;11 ,).llJll.,;:l~~~~~llJ;.'llOll~„.;,.-.;,q~ot;.,~+"'~'!.···· 1 1 lliu dllllli'i1I dl llt111dlli iill kl1iilllliiiill'i dll1ui"llOIJ.;';ilß~ ......... ~IJUdlliJUidbbiillllii:ill. 

''~ Saglam midesi olm1yan1n t!1 
~&311. j~l Hayah <;ürük bir ten1el üstündedir. l!j 

~...,~ 1; Saglam mide iyi vc temiz yemek ile elde edilebilir. ~~ 
~ Bunuda· ~ 

l~S K.emeraltmda Ala1ehir I~ 
~·~ Lokantas1nda r~1 

2 ve 20 komprimcl1k ambala'l.:irdll bu!unur. 

Ambalaj ve kompnmelerin uzerinde halis· 

ligin fimsali olan '· markasrn1 aray1n1z 

Süleyman 
Fe rid 

Kolonya ve 
esanslar1 

Her tasavvurun üstünde 
l lätif ve sabittirler 

Bahar 
Alt1n dan1las1 
Yasen1in 
Unutn1a beni 
Senin i~in 
Ful 

l)a]ya 

1\lanulva 
w 

isimlerile yap1hr. 

Taklitlerini almamak i~in 
. F •d isim ve etike-erJ "'tine diklcat 

ediniz. 

M. DEPO 

~:i Bulabilirsiniz. Bu lokanta en iyi ve temiz yemFkleri t~ 
f•l ~ok ucuz fiatlarla mü§terilerine takdim etmek muvuf- [•l 
~i;il fakiyetini de kazanmt§br. ::~~ 
r+) Adres: Barut Ham Sokagl Kö§esinde [•l 
.~1;i11+1111.;,111~11;~1~q1•;q11;q1i;ii"='~~':O:O··~fP.:"''~p;11.r;i1~i;i1".:.111~11;q1P•mi;i1"'•~ 

- -111„nllhnlllll .illb104'~l1n.odliu•ll II uJ h1u1llll•uill!MllllinlllbW k„.1110Uiu1dlli,arlliiuJJ1"1u1dllodtlllO:illb1n11fbo,dlb1udlllu.itlk1111dllh11d_ ;a 

Yorganc1larda ~3 No. ~lci kine in1alathanesi 

Mehmed Sabri ve 
Ahmed Hamdi 

Alelumum fabrikalar ve motörler ile döküm i~leri reka1let 
kabul etmez fiatle s1hhatta ve saglam„olarak yap1hr 

Furuncular Okusun 
Fmnlar 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 sefaine makine vaz'1 deruhde edilir. 

19 !VLfL 

lzmirlilere 
• 

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

Gazinosu saym halk1m1zm zevkini ve nefesini bir kat Cialaa 
arbrmak i~in büyük bir fedakärbgt daha göze almitbr : 

Me,hur radyo okuyucusu Bayan Fahire'yi ve 'Bedriye 
Süheylä gili müstesna ses krali~elerini ve bütün Türkiyece 
tamnmt§ yüksek saz heyetini getirmiftir. 

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

Okuyucu bayanlar 
Fahire, Bedriye Süheylä, Faide, Belk1s, Bedia Selma 

Hergün varyete numaralar1 Gardinar artistlerinin 

Me1hur Mi§eller 
ve ne§e yaratan sahneler y1ld1z1 Bayan kü~ük Semihan1n 

Eminesini görüoüz ve dinleyiniz. 

ZINET 
Mobilva 

Fabrikas1 

• 
lkt1sad1n 

~aresi bulundu 
istanbuldan geien müte

hass1s1m1z 150 rengi nereden 
buldu ve buldugu bu renk
lerle güne§in ve havan1n 11-

cagile terden, tozdan harap 
olao §eyleri yeni ,ekline re-
tirmek i~in bütün dü~ünce
leri ka1dird1. 

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

GARANTi 
A 
L 
T 

1 
A 

V 
L 
1 
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0 
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D 
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0 
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E 
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A 

A~ 
1 

L 
E 

Osman Nuri 
EMiRLER <:AR~ISI No 22 

•1 Hakkl J i~ilir. Temiz olmakla beraber s1hhidir. Son sistem otomatik makinalarla yap1lan JSMAiL HAKKI Gazozlar1 temiz)ik 
~ .... „ azoz ar1 ve s1hhat bak1m1ndan birinciligi kazanmt!Jbr. Izmirin her dükkininda kabve ve gazinolarda bilbassa 9 EYLllL 



lzin alrnadan 
-----------------0000------------------

Y unan sulanna giren italyan 
z1rhl1lar1 hakk1nda Yunan ga
zetelerinin yapt1klar1 ne§riyat 

Atinada ~1kan hükiimet 
taraftar1 Proiya gazetesi 13 
tarihli say1smda §Unlar1 yaz1-
yor: 

" Haber aid1g1m1za göre, 
buradaki italyan el~isi f1rbna 
dolay1sile bir italyan torpil 
gemisinin Fleva ile Suniyon 
arasmdaki 1ss1z Arsida ada
c1gma yana§bgm1 01§ bakan 
hga bildirmi~tir. 

Bu adac1k Flevadan 7 bu-
~uk ve Suniyon burnundan 
da 8 mil uzaktad1r. 

[ Sumiyon Atina ve Pire
nin bulundugu yar1madad1r.] 
Dün geceye kadar bu torpil 
gemisinin oradan ayr1ld1g10a 
dair hi~bir haber ahnama-
m1~br. 

Yunan hUkumeti italyan 

~ ~ ~ ~ 

Poliste 
Evlenn1eklc aldatm1s „ 

Servili mes~itte Abbas aga 
mahallesinde Hüseyin kiz1 
Pakizeyi nikähla alacagm1 
söyliyen Muzaffer kizhg101 
kirletmi~tir. Muzaffer yakah
narak tahkikata ba~lanm1~hr. 

B1<;ak 'fa~1yanlar 
Pe§temalc1larda Ahmet og

lu Abdullahta bir ustura, 
Mehmed oglu Tayfunda:bir 
kama, T epecikte Salim ve 
Alide birer b1~ak, <;orakka
p1da Mustafada bir sustah 
~ak1 bulunmu§tur. 

'füf ek alnu~ 
Servilimescitte Hac1 Ali Ef. 

caddesine Mustafa oglu ~e
rif tavuk kümesine sansar 
girdigini söyliyerek evindeki 
av tüfengi attigmdan yaka
lanma~hr. 

13ir id<lia 
E~refpa~ada Tarablusgarp 

sokagmda oturan Ahmed 
kiz1 fi'atma Menemenin Kak
hg köyüne giderken evini 
ve e§yas1m Ahmed nammda 
~irine teslim ettigi halde 
lzmire dönü§ünde 900 lira 
kigat para, bir be§ihirlik, 4 
altm Jira, 2 f ngiliz alhm ve 
bir altm dublini, [ ~ald1gm1 
Ye emniyeti suiistimal etiti
gini ~ikäyet etmi~tir. Zab1ta-
ca tabkikata :ba~lanmt§hr. 

gemilerinin önceden izin al
madan sahillerimize yana§
malarm1 hemen protesto et
tigi gibi Cenevrede bulunan 
heyetimize de italyan harb 
gemilerinin hareketlerini ve 
hükiimetin buna kaq1 yap
tig1 te§ebbüsleri bildirmi§tir. 

Bu, • f1rtmay1 bahane ede
rek önceden izin almaga lü
zum görmeden Y unan sahil
lerine yana~an gemilerin dör
düncüsüdür. Dört gün evvel 
bir gemi Pilese ve iki gemi
de ~ira ve itaki adalarma 
adalar1na gelmi§lerdi. 

BuJ1al genel bir \:arp1§
mamn tehlikelerile bizi ~im
diden tehdit demek digilse, 
sebebi an1a§1lam1yacak bir 
muamma demektir.„ 
~ · 
~ 

Avrupa ve · 
Amerika 

- Ba§taraf 1 1 incide -

ekmi~tir, biz_ de o tohumla
rm verdikleri mahsulleri top
hyoruz. 

S1ras1 dü§tügü i~in f1rsat-
tan istifade ederek ondan 
sorduk. 

italya Habe~istam i§gal 
ede.1se, sizin petrol imtivaz. 
ne olacakbr? 

- Hele italya, gelsin, gir
sin, muzaffer olsun, sonra 
bu i§leri görü§ürüz. 

- ingiltere hükiimetinin 
bu imtiyaz1 fesh ettigine ne 
dersiniz? 

- Altm yuvas1 T ransuvala 
yedi yüz ingiliz ile hücum 
eden doktoru da ingiltere 
vaktile tekdir etmi~, hapisa
neye hkmt§b. Dört y1l sonra 
da bu adam ingiliz hükii
meti tarafmdan o zengin ül
kenin umumi ilbay1 tayin 
edilmi§ti. 

- Müsaade ederseniz size 
son bir sual. 

- Buyurunuz. 
- Zaharofu tamr m1s1mz? 
Bu hususta kati cevab ver 

mek istemiyen mister Riket 
§U ka~amakh SÖZÜ söyledi: 

-- Siz de bilirsiniz ki ben 
~ok insanlari tanmm. 

•• 
G~n~n Onemli Telgraflar1 
f ngihzlenn Akdenize gönderdikleri Harb gemilerinin sa

y1s1 144 dü buldu. fngiliz „donanmas1 ) Yunan sularm1 da s1k1 
bir n.ezaret altma alm1~ bulunuyor. 

§ ltalyanm T rablusgarb~~nmrlarma:dökdügü 70 bin askerle 
375 u~ak M1s1rda§yeni dedikodulara meydan a~ml§hr. 

§ Maltada yapdan hazrrhklar, haJkm Adadan göcmek 
is~emesi gösteriyor ki, ingiltere ltalyan - Habe§ anla~maz
hgm~ ~ar~1dan bir seyirci olmaktan ~ok uzak bir vaziyet 
almagaz karar vermi~tir. 

§ Bir. i~~iliz~g~zetesi :. bay Mussolininin vaktile „ Habe§ 
mesel~es1. 1~~n~fng1ltere ile, "konu~malarda bulunurken hu;yeri 
askeri b1r I§gal altma almak] fikrini !gizlememi§ oldugunu 
yaz1yor. 

§ Almanlar italyan - Aabe§ seva§mdan bir f1rsat elde 
etmek istediklerine dair baZJ gazeteler ortaya athk ar1 mü
talealarm yanh§ bir siyasal balondan ba§ka bir§ey olma
d1g1m iddia ediyorlar. 

§ ltalyanJ~r, ~~11ler komitesinin Habe~istanda ~ itaJyamn 
UJuslar cem1yehnm kontrolu altmda islähat yapabilecegi 
hakkmdaki teklifioi kabul etmemi§lerdir. 
~ Sofyada tevkif edilen 24 komünistin ifadesine göre,I 

yapilacak ihtilälin tahminden ~ok geni§ ve §Umüllü oldugu 
anla~rlmaktad1r. 

(HtAuaSuiJ 

Y aln1z Silah 
Kuvvetile! 

Roma 18 [A.A) - Bakan
lar kurulu önemli finansal 
kararlar vermi§, takat Be§· 
ler komitesi kararlar1na ce
vab vermemi§ti,·. Bunun se
bebi önergeler metninin vak
tmda gelmemesidir. Kurul 
Cumarlesi~günü yenidenitop
lanacak ve bugün beklenen 
diyev o toplanbda verileek
tir. 

Pikkolo gazetesi yelmz si
lähm verebilecegi tarz1 halli 
Cenevreden beklemek yan
h§ olacag1 kanaatinde 1srar 
etmektedir. 

(Taymis) gaze
tesinin ald12"1 

haberlere göre 
Londra 18 (A.A) - Tay

mis gazetesi Cenevreden ög
remyor: 

Baron Aloisi bay Laval ile 
bir görü§mesinde be§ler ko
mitesi önergelerinin italyan 
delege heyetini Cenevrede 
daha fazla tutacak hi\: bir 
§eyi ihtiva etmedigini bildir
mi§tir. Bay Laval cevabmda 
bu önergelerin kesin bir ko
ruma tarz1 olarak degil bir 
görü§me temeli olarak telek
ki edilmesinin läz1m gelece
gini söylemi§tir. lngiliz dele
geler heyeti böyle bir zibni
yeti kabul etmi§tir. 

Gazete bu önergelerin bir 
ka~ gün önce samls._nm ter
sine olarak yalmz italyaya 
müsait olan k1su~Jan i~in bir 
tadilat §eklinde telekki edi
lecegini yaz1yor. 

Cumartesi günü italyan 
bildirigi be§ler komitesinin 
uluslar sosyetesi statüsü fik
rini bozmamak karanm te
yit etmi§tir. Rapor münde
recab ltalyan ve Habe§ ce
vaplar1 gelinceye kadar gizli 
tutulacakttr. Bununla bera
ber ayni zamanda hem Ha
be§istamn okonomik bir yar
d1m elde etmek arzusunu 
ve hem de komitenin man
hki bulacag1 ltalyan istek
leri tatmin edilecektir. 

Taymis büyük fa§ist kon-
seyinin bugünkü toplantisr
nm endi§e ile bekledigini, 
~ünkü italyanm bu münase
betle uluslar sosyetesinden 
~ekilmesi mümkün bulundu
gunu bildiriyor. 

istanbulda 
()turan ita]yanlar bu 
günlerdc dogu ~ f ri 

ka va ha rekct 
cdiyorJar „ 

Istanbul, [Özel] - Dogu 
Afrikasmdaki ltalyan ordu
larmda ~ah§mak üzere gö
nüllü ya11lan istanbuldaki 
italyanlann muayenesine bu 
hafta. ba~lanacag1 haber ahn
Ml§br. 

Simdiye kadar kaydedilen
lerin miktart iki yüzü ge~
tiginden, bunlar konsolosha
ne doktoru tarafmdan mua
yene edilecek ve saghk du
rumlar1 iyi olanlar dogu Af
rikasma gönderilmek üure 
hemen ltalyaya gönderile
cektir. 

• 
lngiltere kuvvetini göster-

miye karar verdi 
Paris 18 (A.A) - Journal gazetesinin Cenev eden ogren

digine göre bay Litvinofla Danimarka dt§ bakam be~ler 
komitesiuin önegelerini protesto eden bir dilerge vermi§ler
dir. Bunun sebebi ker türlü sümürgeciligin reddedilmesi 
Sovyetler birligi prensiplerinden birini te§kil eylemi§tir. 

Eko dö Pari gazetesi ingilterinin hele K1z1I denizinde 
hava ve deniz kuvvetlerini gittik~e daha ziyade seferber 
ettigini yazd1ktan sonra, ingilterenin kuvvete ba~ vurarak 
gev§ek durumdan enerjik ve faal bir duauuma ge\:mekte 
oldugunu kaydediyor. 

italyan mare§al1 neden Fran
sa<la bulunuyor? 

Paris 18 [A.A] - "Maten„ gaze~esine Romadan bildiril
digine göre, italyan mare§ah Badoglionun Fransada ikame
tile, Frans1z ba§kumandam general Gambelenin Roma gezi
sinin amac1 ayni ve süel bir i§ berabe!'ligi te§kilidir. Sm1r
daki italyan manevralan ve Breuerde k1taat tah§idah §im
diye kadar ba§anlan anla§ma k1s1mlarmm bir sonuncudur. 

Bunun)a beraber henüz anla§ma olmamt§ ve imza edilme
mi§tir. ihzari görü§meJer yapdmaktaduki bu görü§melerde 
mü~terek baz1 prensipler kabul edilmi§tir. 

Almanlar 
Jakob' 

ka~1r1lan gazeteci 
iade edecekler 

Berlin ( Ö. R. ) - lsvi~reden Almanyaya ka~mlmas1 
vaktmda isvi~re Ahnanya arasmda bir mesele ~1km1~ olan 
yahudi gazeteci Jakob AJmanya tarafmdan lsvi-;reye geri 
Aerilecek ve buna kar~1hk, lsvi~re hükumeti de onu top
raklarmdan ~tkaracakbr. 

italyada yüzde be§ f aizli 
bir , istikraz! 

Roma 18 (A.A) - Afrika masraflarm1 kar~1lamak üzere 
yüzde be~ feizli bir istikraz ~1kanlacaktrr. 

italy~da finansal tedbirler 
ve yeni verv:iler 

Roma 18 (A.A) - Bugünkü bakanlar kurulunca alman 
finansal tetbirler arasmda yüzda be§ faizli bor~tan ba§ka 
benzin ve muamele vergilerinin artmlmas1 da vard1r. 

Bir buyrultu ile donanmamn kömür ihtiya~lan i~in linyit 
depolarmm doldurulmas1na 337 milyon liretlik kredi koy
maktad1r. 

Aloizi Mussolini ile gÖrÜ§ 
mege gidiyor 

Cenevre, 18 (A.A) - Bay Aloizinin Mussoliniye durumu 
anlatmak i~in yarm Romaya gidecegi kuvvetle söylenmekte 
ve bu geziye italya tarafmdan anla~maya dogru ablm1§ ilk 
ad1m olarak bak1lmaktad1r. 

italyan ~evenleri bu hususta henüz hi~bir karar vt!rilme
mi§ oldugunu söylemektedirler. 

Atina ajans1 tekzib ediyor 
Atina, 18 (A.A) - Kondilisin, kralhgm iadesisine yard1m 

1~10 italyadan vaid ald1gma ve buna kar~1hk Yunanistam 
Balkan Antanhndan aynmak vadinde bulunduguna dair ya
banc1 kaynaklardan pkan haberleri Atina Ajans1 kat'i ola
rak tekzib eimektedir. 

P;it 
lh. tl 

T elc ifler · n 
Son §ek i 

P1"1ll 
I~ 

Cenevrl! 18 (A.A) -Röy
tcr Ajans1 aylan bildiriyor: 

Be~Jer komitesi italya ve 
Habe§istana yap1lacak tek-
liflerin son ~eklini tesbit et
mi§tir. 8. Madariaga buna 
dair olan muhtiray1 bugün 
ögleden sonra ilgili hükumet
lerin delegelelerine verecek
tir. 

---"'!liir= __ _ 

• 
lzmirin 
Hediyesi 
Türk Tarihi tetkik cemi

yeti ikinci ba§kanr ögretmen 
bayan Afete belediye tare-

~rq 
lllutll 

Geredede 
Kültür i§leri 
Gerede 18 [A.A] - Ge

rede de Kültür i§lerine bü
yük bir önem verilmektdir. 
Önömüzdeki Cu111ur.yet bay
rammda a~1Jma törenleri ya
p1lmak üzere yedi yab oku
lunun yap1 i~lerinin bitirilme 
sine ~ah~ilmaktadrr. 

Gerede ögretmenleri kül
tür i§yarmm ba§kanhgmda 
toplanarak yeni y1l okutma 
i§leri ve mesleki konu§malar 
yapmaktad1rlar. 

fmdan Ars1ulusal be~inci iz
mir panaymnm gece ve gün 
düz tezahürahm canlanduan 
güzel bir albüm hediye et
mi~tir. 

K. General 
Kerameddi• 
Geldi .. 

izmir müstahkem 
komutanhgma atanmrf 
kor general KerameddiD 
( f zmir ) vakurile istanb 
gelmi§. llkbayhk adma 
bay Sedad Erim, g 
Rasim ve yar§arbey Suad 
daha bir\:ok zevat, süel 
zika ve erat tarafmdan 
~1lanmt§br. 

F1rka komatanhgma • 
mI§ olan general Ra 
yeni vazifesi ba~ma ge 
tir. 

Bir kamyo 
l~ir araba ile <;a 

rak devrildi 
Dün Seydiköyü ceva 

incir yüklü bir kamyonla 
yük arabas1 ~arp1~m1f 
ikisi de devriJmi~tir. 1'
sirasmda arabada uy.id 
anla§ilan arabac1 Hil 
oglu Ahmed agrr 
mt§hr. 

Bir Polony 
•• 

Heyet Uz·· 
Alacak 

Polonyah bir tecim 
buradaki bloke para 
mukabil üzüm almak 
§ehrimize gelmi§tir. 

Heyet mübayeaya 
mak i-;in Türkofis dire 
müracaat etmi§tir. $u Wt 
gün i~inde Polonlyahlar 
sadan üzüm alm1ya b 
ceklardtr. 

Burada bloke edilmit 
karalarm miktar1 15-20 
lira arasmdadir. Bu 
kadar üzüm alacaklardar. 

~arbay 
Bugüngeli1 

Bir haftadanbeli S 
panaymm tetkik i~in ~ 
nistanda bulunan 
doktor Behcet Uz 
~ehrimize dönecektir. 

Ecnebi 
firmalar 

Bazi ecnebi firmalar 
kofise müracaat ederek 
leketimizden pamuk ve 
tinyagt almak istedi 
bildirmi§lerdir. 

Muayene 
Sat1§ 

Ucuzluk sergisi sa 
memleketimi§de bir u 
ve muhayyer s b§ ya§• 
ta olduklar1 gibi bir de 
ayeneli sab~ icad et 
dir. 

lpek, vals ve müsli 
raplarm gözle görü 
herhangi bir kabahati 
mek i~in ~orab kontrol 
leri getirmi~ler. 

Bu büyük kahplarla 
val ve mitslim -;oraplarl 
terilerin gözü önünde 
rol ederek sablmakta 

Büyük bir emniyet 
matla avm zamanda 
ycr olarak tuhafiye 
bütün ihtiya~Jar1n111 tJ 
sergismden ahmz. 


