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B Ü T Ü N DÜNY AZI SARSAN ffEYECANLI HABERLER 
~&il;.;.' • ~~~.&11w..M.al.6!„.~ ~~ ,~~e=~~··~~~loa'&ll!'· 

Habe§ lmparatorunun ~ok Ag1r Gelen Sozleri 
~~~~~~~~~~~~1~ • 

• 
Habe§ lmparatoru diyorki: "Asker toplamaga lüzum görmi 

yoruz, ~ünkü:· Elimizdeki mevcut kuvvetler her hangi bir dÜ§ 
man1n taarruzunu püskürtmege kafi.gelecektir. 

Araya girmek istiyenlere verecegimiz cevap da §Udur: 
"Zorla, meydan okumakla, tehdid alt1nda bar1§ konu§ma 

· lar1na giri§ecek kader sa·fdil degiliz.'' 
- -·- - - - ._ -„„oo •• „ --

1Hl1 lilerin silüh alt1na ahn1nas1 nas1l tesir hasil ettir? Bir taraftan araya girn1e ihtin1aJ 
lerinden bahsolunurken diger taraftan, iki tararta n1üten1adiyen asker topluyor, rnüternadi~·en 

n1ühin1n1at satin ahyor! Fa~istler kendin1izi gösten11ek zan1an1, yaktn n1azinin Habe~ler yüzünden italya tarihinc 
kaydettigi utany1ric1 sahifeler,i i siln1ek · f1rsatI gcl- n1i~tir, den1ekj istiyorlar. 

. ~~1Wiio~~-~~~~-~~~----~~ 

Almanlar1n Son Haz1rl1klar1n1n Siyasi Ve Askeri Mana Ve Ehemmiyeti 
A Istanbul, - AJmanyanm 
k vusturyay1 i~gal i~in iki f1r
h a ve ltaJyanm da Brenner 
ti~?ucJuna iki ko1ordu sevket
t f hakkmda alman dünkü 
e iraflar henüz teeyyüd et

lllean • • l'hr. Mamafi, Almanya-
::. cenub hududunda mühim 

l'f1klar yaptig1 tahakkuk 
ttlaiektedir t . 
h taJyaya gelince, Brenner 
k:d?~unda iki kolordu sev· 

thg1 her ne kadar teyyüd 

- --- -- --- \ Q#'.:.Jrc.j----------~-----------
etmiyOrSa da bu hududda sebetile yazd1klari yazdarda 1 ve tehdid altmda da müzake-
baz1 tedbirler ald1g1 zanno- Balkan sulhunun ~ok kuv- J reye giri§emeyiz. Daimi ordu-
lunmaktad1r. vetli oldugunu ileri sürmek- muz, her zaman i~in, toprak- 1 

istanbul 19 ( Hususi) - tedirler. lar1m1z1 müdafaaya käfidir.„ 
Bngün geien telgraflara göre istanbul, - Londradan bil- Istanbul 19 ( Hususi ) -
italya, 1911 dogumlu efrad1 diriliyor: Habe§ krah, italya - Habe§ 
siläh altma ~agirmi§br. Di- Habe~ imparatoru Haile vaziyeti ve asker toplanmas1 
ger baz1 dogumlularm da bu Selase lngiliz gazeteJerine meselelerine temas eden bir 
günlerde siläh altma ahna· heyanabnda Hahe§istamn:I>a- beyanatmda §unlar1 söyle-
caklar1 kuvvetli görülmekte- r1s1 korumak istedigind~ ol- mi§otir: 
dir. dugunu söylemi, ve §unlar1 - Biz yeniden asker top-

Yunan gazeteleri ise, Bul- iläve etmi§tir : lam1yor ve buna lüzum da 
garlarm silählanmas1 müna- 1 "Bart§• severiz. Fakat cebir görmüyoruz. Elimizdeki kuv-

vetlerimiz herhangi bir te· 
cavüzü def'e käfidir. 

Londra - ingilterenin A
dis Ababadaki el~isi Sidney 
Barton Habe§ krahm son 
ziyaretinde hükumetinden 
ald1gt talimata uvgun olarak 
bir müselläh ihtiläfm önüne 
ge~mek i~in yeni tefebbüs~ 
lerde bulundu. ihtiläf sulb 
perverane bir tazda halli 
i~in italya tarafmdan ileri 
sürüien tekliflerin kabul 

edilmesini tavsiye etti. Bu 
tavsiyeye riayet edilmedigi 
tekdirde ingilterenin ileride 
Habe§is · ana her türlü yar
dunlardan c;ekinecegini de 

bildirdi. Rayter ajansma iÖ· 
re Habe§istan umumi sef er
berligini ikmal etmek üze· 
redir. Y apilan haz1rhklara 
bak1hrsa Habe§istan italya
nm ileri sürdügü §artlar üze
rinde görü§meyi kat'i olarak 
reddedilecektir. 

--.._.."'19Jl11llll1Pl~~~tta~litriii~mt·~~~SlftRMMlllllU:~~-nna~~~ m\illi~„ - ~a.11r~~m!'Ollim: 

ÖZ TÜRKCE: 

Eksilen 
\1 arl1klar1m1z 
y lkide bir duyar1z: F alan 
b~rde oturan Bayan; biJgisiz 

rirk ehe elile, i~i kurcalana
a "ld· cuw 0 ü. Falanca Bayan, ~o-

k
iUnu ald1rmak istedi, ~o

lfll 
d Par~a par~a almd1, ka-

•n da saghk evine ilet!ldi. 

k ~ir Bayan bir yabanc1 er
R~ 1~en dogurdugu ~ocugu, 
te:kYe bogarak, gömmek is
}' en yakaland1. Duru§mas1 
apdrnak üzere Ceza evine 

\1eri}d· l. 

d Ald1rmadan ge~tigimiz bu 
llyullllar, yüregimizi s1zlat

sa b' ... 
d"' lZ1 1y1den iyiye dü§Ün· 

urse Yeridir. 
Öiü d rn· ogan ~ocuk, ya§a-

c~{an ~ocuk, yok edilen ~o
\1a l'kYurd i~in eksilmi§ hir 

r l hr. 

„ Bu Yarhklarm her biri, ya
•ln b' d" lrer ocak a~acak döl 

0
' Yeti§tireceklerdi. 

\> ~~ ~ekirdekler, yarm filiz 
r eri dal budak salarak hi-
er ulu 

Yd, b' ~~ac; olacaklard1. Her 
ed'J dg1s1z ebeler elile yok 
k 1 kn ~ocuklar1m1z, say1lsa 
0~ Une; bir topJnluk olur. 

i~. u toplulugu kurtarmak eb'i dogum i§lerini, bilgili 
e ere Yerelim T " ki ~ .. -ne . a , onu 

· gelen kocakari "Ben ehe 
Y1llll D' ' r}'' ~ iye ortaya ~1kmasm. 
w 

0 R'Urnu gü~le§tiren do-
guhna ~ k ' 
zü d gi, admlar1m1zm gö-
hg n e büyülterek, onlara ana
se}Ul tadan1 tattirmayan kim-

ere Y l 
C asa ar1m1z en agv ir eza . ' 

F 
Y• ver1yorlar. 
akat b · d . . 

lleki1111"k er1 yan a, g1zhce 
1 ' ebelik edenleri de 

,,Estiya" Gazetesi Bulgarlara !Bartu Edebiyat: 
Cevap Veriyor.. Mükifatlar1 1 

--~~~~••oo„~~~~~ 

Yunanhlar Da, 'Türkler Gibi Bulgarlar Ders 
V ermelid irler ! ... 

Atinada ~1kan (Estiya) ga- ! savuran1ar yalmz dag hay
zetesi BuJgarlarm yüksek j dudlarmdan ibaret kimseler 
perdeden yapbklar1 gürültü- degillerdir! 
lere cevab verererek: "Bul- 0 halde? 
garlarm bir~ok zamanlardan- 0 halde bizim de Bulgar-
beri Yunan ve Türk Trakyas1 lara verecegimiz bir ders 
bakkmda yapbklar1 gürültü- vardtr. Türklerin onlara yap-
ler arbk kabak tad1 vermege bklar1 ihtar gibi hizim de 
ba§lad1• Bulgar komitac1 ve prliti

kacilerine anlatmanuz läz1m
dtr ki $arki Rumelide daha 
görülecek bir~ok hesablar 
vard1r. 

$imdiye kadar biz, bu §a
matalara, bu meydan oku
malara fazla ehemmiyet 
vermiyorduk. <;ünkü bunlan 
yapanlar, kanun nedir bil-
miyen, bazan §ehirlerde ve 

daha ~ok daglarda dola§an 
gayri mesul komitac1lardtr, 

Bu gürültüler kulaklara 
~ok fena aksedip dururken 
Bulgar ricalinin Türk Yu-

nan - Bulgar dostlugundan 
dem vurmalar1 biraz garip 
görünmektedir $imdilik bu 
kadar.„ 

Paris 19 (A.A) - Bartu
nun vasiyetnamesi mucibince 
Frans1z akademisi ü~ edebi 
mükifat ihdas etmi§tir. "Lo
uis Barthou„ mükäfab er
kekler, "Alle barthou„ mü
käfab kadmlara ve "Maks 
barthou„ mükäfab da otuz 
ya§mdan a§ag1 gen~ §äirlere 

• 

deyorduk. Fakat Sofya bir 
~ok bulgar profesör, müte
fekkir ve muallimlerinde i§-
tirak ettigi mahut kongrede 
söyle•en sözler, yap1lan jest-

~mmmmm.m „ Jf::+!tr•~•--:tmmm~ 
~ iZMiRiN BABASI ! 

ler gösteriyor ki bu Trakya 
i§leri ile me§gul olanlar Milli Ron1an Yazan: SIRRI SANLI 
ve oraya buraya tebdid 

Amerikada kazand1g1 on be§ miJyon lirahk servetini :„„„ •• „„ .......... „„ 
i A ta tÜr An tal-i iz~irlilerin refa~1, izmi~in inul~1. i~in sarfetme~e ~nd i~mi~ 
: •1 m1llet babas1 b1r Beled1ye Re1sm1n hayabm, lzm1rde yap· 
tyadan ayr1ld1 bgt i§leri, esnaf1 uyand1rmak ve ceza verdirmeden dogru 
: Antaly3:, 19 ( A.A ) - i yola koymak i~in verdigi konferanslar1, i§sizlere i§, a~lara 
: Atatürk, I~ Bakam ve be- •1 : a§ bulmak i~in yaratt1g1 i§leri s1cak bir ifade ile can1an- i 
: raberlerindeki zevatla saat d1ran bu ulusal roman bütün izmir ta can evinden aläka-• 
: lb?,30 kdak t~g~ dvapuruntla f dar edecek, okurlar1m1z1 büyük bir merak, daha büyük 

i mere en 1m1z en ayr - • b' k 1 kl ·· -kl kt• 
l d 

• 1r ~O§ un u a suru eyece 1r. 
m1~ ar tr. • . . . „„„ .... „ •• „„„„ •• „ Bu eser daha nelerden bahsedecek, ( IZMIRIN BA-

arayip bulmak ister. BASI ) nm izmiri ve izmirlileri nas1l sevdigini ve nasil 
Bu ~urd ~ocukl~~la §enle- sonsuz bir sevgi ve sayg1 ile izmirliler tarafmdan sevildi-

necekhr. <;ocuk du§manlar1- v. • „ t f II h kk d k l ; d d- „ •
1 

b k gm1 gos eren as1 ar a m a o uyucu ar1m1za ayrica 
na, yur U§mam gozi e a - tafsilät verilecektir· 
1pahy1z! - ** ~~JJ:::ts~~~ 

•• 
Paris Uuniversitesinin ~ok 

Mühim Bir Te§ehbüsü 
~~~--~--OO•+oo~~~--~~-

T ü r k Dilini ·rürk l~arihini ve l'ürk ~ledeni-
yetini inki~af ettirn1ek lvin Bir Türk Tetkik 

~1erkezi Kurulavor! 
.,/ 

Paris 19 (A.A) - Türk 1 kik merkezi ihdas edilmi§tir. 
diline, Türk taribine ve Türk 

1 

Bu merkez Paris ünivetsitesi 
medeniyetine dair tetkikah rektörünün ba§kanhgmda 
telif tanzim etmek ve inki- edebiyat fakültesi duayeni 
§af ettirmek gayesile Paris ile ayni fakülteden bir mo-
üniversitesinde bir Türk tet· dern tarih profesörü ve bir 
ili bul~nmaktadir. san'at tarihi profesörü Fran-

Bu edebi mükäfatlarm bi- sa koleji ve tedrisab Türki-
rincisi 25000 frankl1k ve yeye dair tetkikata taallük 
diger ikisi 15000 biner frank- eden §ark dilleri melctebin-
hkbr. [ Sonu 4 üncüde ] ..„„ •• „ •• „ •• „„„„„ ••. „„„„„„„„ •• „„„„ 

Duman Savuranlar! 

- itin nasal? 
- i§im, gücüm dumanl 



,·,. ·l s 
1 : 1 

' 1 

Günahkirlar1n kurtar1c1s1 
bir Y ahudi Haham1!!! •• 
-------+.eo„-----· 

TARIHi TEFRIKA 

-26- *****" 
Salih; scn genc biraz yukan<la otur, geldiklc-

rini görünce bana g<'!ne hir ta~ at ! ... 
Esma defteri okumaga ba§ 

lad1 .Okuduk~a benzi sarar
d1. Kendini müthi1 bir titre
me ald1. Defterin ancan on 
bei yirmi yapragma güz 

• gezdirmi§ti ki Salihin athg1 
ta§ Esmanm yamnda yovar
land1. Aleläcele defteri yeri
ne koyarak biraz a§ag1daki 
bir ta1m üstüne oturdu. 

Art1k vakit öglene yakla-
11yordu. Muamme biraz su
cuk ~1kard1. Salih bir ate§ 
yakb. Ku~luk yemegi yenil
di. Herkes ~imenler üstünde 
istirahata ~ekildi. 

Fakat Esma dü§ünüyordu. 
0, o pefteri sonuna kadar 
okumak o müthi~ s1rra vak1f 
olmak istiyordu. 

lkindi zamam idi ki kafile 
gene yola düzüldü. Y ats1 
zamanlarma kadar devam 
etti, bir ufak bay1rm etegin 
de oturarak ~ad11lan kur
,nak i~in aym dogmas1n1 bek 
lediler. 

Ay dogduktan, ~ad1rlar 
kurulup ak$am yemegi yen
dikten sona herkes yatagma 
girdi. 

Sabab ,ef akla beraber u
yanan kafile kahve albsm1 
yapb. Haliam gene Muam
meri ve dürbinini alarak dag 
)ara brmand1. 

Esma Salihe: 
- Salih aen gene biraz 

yukar1da otur. geldiklerini 
görünce bana gene bir t~ 
at 1 

Diye emretti. 
0, gene defteri buldu, 

brakbg1 yerden okumaga 
baiJlad1. Haham ve Muam
mer döndügü zaman Esma 
defteri bitirmit ve ycrine 
kymuftu. 

0 günden sonra Esma da 
bir ba!lkahk hüküm sürmege 
ba1lad1. 0, müttas1l dü§ünü
yor, zihninden bir tak1m pro 
jeler ~iziyordu. Bir hafta 
sonra arl1k eski barakalar1-
na gelmi~lerdi. 

Ec;m1 -bir arahk Sailhi bir 
kenara ~ekerek dedi ki: 

- Salib, sen gidip bir 
kere kendi §eyhini görmek 
i~in hahammdan birka~ gün 
lük bir müsaade iste ! 

Arhk 
Eski, 
Solgun 

Salih hayretle sordu : 
- Ni~in, • ya seyyidina, 

arbk beni istemiyorsun? 
- Hayir karde~im, sen 

ban köle olarak verildin, fa 
kat ben sana agabeyim gö
zile bak1yorum. Ölünoeye 
kadar brnimle kalacaksm. 
~ - 0 halde ebni ni~in 

gönderiyorsunkz? 
- Bak söyliyeyim; ben 

saua bir mektup verecegim, 
bu mekutubu seyid Sadulla
ha vereceksin, onunla bera
ber yine buraya geleceksin. 
F akat bunu yalmz sen ve 
ben bilecegiz. 

- Anlad1m ya seyyidina! 
0 ak~am SaJih hahamin 

yamna hürmetle sokularak: 
- Sayg1h hscam, hem 

~eyhi görmek, hem de onun 
hay1r duasm1 almak i~!D ba 
na bir hafta müsaade eder 
m1sini1? dedi. 

Haham Salihin yüzüne dik
katla bakhktan sonra !JU ce 
vab1 verd1: 

- Ne var Salih, yoksa 
camn m1 s1k1ld1 ? 

- Hayir efendim can·m 
s1k1lmad1. Fakat ~eyhimin 
~oktan elini opmedim, hay1r 
duas1m almad1m da „. 

- Hakkm var, benden 
müsaade var. Fakat bir ke
re de Esmaya sor. 

- Ona sordum, o da ho
dan müsaaae al dedi. 

- Peki öyle ise sana on 
gün müsaade, ~abuk gel, 
~ünkü ben de !ilistine dön
mek niyetindeyim. 

Sabahtad evvel Salib yola 
~1km1~b. Esmamn emri üze
rine abn kudreti yettigi ka
dar sür'atle gidiyordu. 

(Arkas1 var) 

Doktor 
A. K ·n1a1 l"onav 

Bakteriyolog ve bula~1k 
ile salgm hastahklar 

birinci sm1t mü
tehass1s1 

Basmanede Müvedded 
salonu üstünde Dibek So. 
30 No: lu ev ve muayyene
hanesinde gece ve gündüz 
hastalarm1 kabul eder. 

Veremliler ile diger mü
racaat eden hastalara ya
p1lmas1 läz1m geien sair 
tahlilät ve mikroskopik 

8 m~ayy~~~ri yap1lacakbr. 

Bir 
~ey (::ocuk Bak1c1s1 

Kalm1yacak Aran1yor 
. Ufak bir ~ocuk bakabile-

] )cnlck h r eck kabilinde bir bayana ih-

Yünlü, pamuklu, ipekli tiya~ vard1r. Matbaam1za mü-
her kumaft, her robu yeni- · racaat etsin. 1 - 6 
lqtirmek, en solmu1 renk- ' • 

tere t•ze bir can, canb bir Istanbullu 
parlakhk vermek iatermiainiz, 
(HO LIS Tl NA )boya to- Ali Fuad 
zna kullan1n1z. <;ok ucuz 
yap1lmu1 ~ok kolayd1r. 

Umumi depo•u : Suluhan 
ciYannda ( Hllseyin Hllsnll 

Oclemit ) tiCU'ethanui. -

T eminatb, saglam ve ucuz 
her nevi koltuk ve somye, 
divan, perde itleri yeni ya
pahr ve tamir olunur. 

Kantardlar No: 17 

( Halkm Sesi ) 

Bulgar Ordusunun Hakiki 
Kuvvetleri Ne Kadard1r ? 
--~~----~---~......,---· OQ~-------~------------

Yunanhlann endi~c etn1ekte haklan vardtr; 
«;ünkü l~ulgar on.lusu hudud rnuhaf1zlan . ' vesaire ilc hcrabcr .>S,000 ld~ivc vak1n 

hir kuvvet tcskil ctt11ckt<.·di.r .... 
- ---·· ~·· --

( Dünkü Sayulan ])cyan1 ) 
Levaz1m, s1hh1ye ve nakliye: ~ dahil degildir. 
Levaz1m; her f1rka i~in bir Muahede ile Bulgaristamn 

tabur olmak üzere sekiz ta- alev sa~1c1 makineler, zcbirli 
burdur. S1hh1ye; dört s1hh1ye gaz ve tank kullancnas1 da 
deposu ve sekiz hastanedir. memnudur. 'fanklar1 ve alev 
Müstakil nakliye; bir otomo- sa~1c1 makineleri olub olma-
bil lalay1d1r. d1g1 mahim degilsc de zehirli 

Birliklerin Yekiinu : gaz k1t'alari vardir. 
Piyade: 56 piyade taburu, Hava kavvetleri: 

56 makineli tüfek bölügü, Nöyyi muahedenamesi Bul-
Süvari: 44 süvari bölügü, garistana askeri tayyare bu-

11 makineli tüfek bölügü; lundurmek salähiyetini ver-
Top~u: 15 sahra, 8 dag, memi~se de Bulgaristanm 

8 obüs, 8 süvari, 16 agir yü:z kadar askeri tayyaresi 
top~u bataryas1 ve 8 mevzi oldugu muhakkakhr. Htr 
bataryas1 olmak üzere 64 ba- f1rka nuntakasmda bir tay-
tarya. yare meydam vc hangan 

Jandarma : vard1r. Askeri tayyarefor 
Bulgaristanda 16 jandarma 

taburu vardtr. Fakat bunlar- Bulgaristanm muhtelif yerle-
dan Sofyada bulunan birinci rinde gizlenmcktcdir. fki ta· 
ve ikinci jandarma taburlara ne tayyare fabrikasile ayn

ca italyamn mcc:hur Kaproni 
ihtiyat zabit mektebi halinc "' 
~evrilmi~ olup ordu i~in her tayyare fabrikasmm bir ~u

besi vard1r. sene 1500 ihtiyat tabiti ycti~-
tirmektedirler. 

Jandarma taburlari ü~ü 
piyade ve birer makineli tü
fek bölügünden ibarettir. Ev
velce mevcud beheri dördcr 
bölüklü 7 süvari jandarma 
grubu, askeri süvari alay1 
haline getirilerek orduya ve
rilmi§tir. 

Hudud muhaf1zlari ve sa-
ire: 

Bulgaristamn tamamen pi
yade k1t'alar1 halinde te~ek
kül etmi~ olan hudud muha
f1zlar1, polis, orman bek~ileri, 
gümrük~üleri de on bin ki
§iyi bulmaktadir ki bunlar 
yukar1daki ordu mevcuduna 

~ ~ ~ ~ 

Kesilmi§ 

Dcniz Kuvvetleri : 
Yalmz Tuna nchri i~in bc

heri yüzer tonluk 4 karakol 
gemisi, l 0 tane diger chem
miyetsiz tekncsi vard1r. Bul
garistanm denizalb gemisi 
bulundurmas1 rnemnudur ve 
hakikaten yoktur. 

Muhtelif Balkan ve Avrupa 
mcmbalanndan toplad1gm11z 
bu maliimat, Bulgaristanm 
Yunanistanm endi§esine hak 
verdirecek surette bir ordu 
haz1rlad1gm1 ve bu orduyu 
günden güne kuvvetlendir
mekte oldugunu göstermek-
tedir. 

ABIDIN DAVER 

Tarihi ve Türklet 
~-----------------•.ao„~~----------

\'iyanada <;1kan haftahk ~r1h n1ecn1uas1 

savan1 dikkat bir n1akalesi . "' 
Beselde c;1kan ve bp tarihi mal edilmi~tir. 

mcrakhlarmdan berkesin ve kat'iyetle söylenebilir 
bütün meslekda~lar1m1zm bü räk olunan hijiyen~ 
yük bir aläka ve ragbetini vaffakiyetlerin onda 1. 
kazanan müteaddit defalar Türklerin eseridir.,, 
mevzuubahs ettigimiz "Ciba Ahmet Süheyl bu i 
Zeitschrift " nammda Dr. C. m Türk etibbesmm bl'. 
V. Turner tarafmdan yaz1l- manuskriptleri He jsb'i 
m1§ ( fslämiyet ve tababet) mek istiyor. Fakat til 
ba~hkh bir tetkik gördük ki sabit olmu§ bir§ey f 
bn yaz1 bu büyük mevzuda Maliim oldugu üzere ~ 
yeni lufuklar a~maktad1r. ler dehi Arab tebabl 
Arap dilinin cihan§Ümul kud bir kismmm kendi el 
reti halk tababetinde tecrü- oldugu iddiasmda bulllf 
belerla kazamlm1§ olan malii 
mabn emniyetli bir esasm1 
te§kil ediyer. Arap dili, kur
an dili ve ilim dili olarak bir 

larsa da kat'i deliller t: 
remiyorlar. Modem 1'i1 
de tababette görülen 
ve hayretlere deger t~ 
kiyat hepimizce malu 
Er. E. barerud Kc>hirt' 
Muristam san'atkarbk.~ 
mmdan günyanm en 1 

bir hastanesi olarak t 
etmektedir. Yamlm1YO 
buras1 bugün hälä k• 
hastane olarak kulan1l 
tadir. 

Ahmcd Sühcylin yaß 
Arap tababetindc " T1b Emi nm tib tarih~ileri ve tab 
ri „ denilen ibni - Sinanm ler üzerinde uyand1rd1gt 

vak1tlar Lätiuce gibi cihana 
häkimdi. Bu dil Avrupada 
cenubi italyada, Sicilyada, 
ispanyada bb ilminin ve tec 
rübelerini pekkok okudugu 
muz eski tababet üstadlari
m1zm di1i idi. Bu yaz1da klä 
siklerdcn olan Razi ve ibni 
Sinadan bahsedilmekte ve 

„ Liber de variolois etmor- yecandan kurtulduktan s 
bilis „ adh ve arabca taba- mecmuada Skarabaus b6' 
bet literatürünün ~ahikasml leri hakkmda bir tetki~ 
tc~kil eden telifi zikrolunmak umumi harptan sonra ifi 
tad1r. Bundan ba§ka C. V.Tur cudu 60 a dü§mÜ§ olan 
ner "islamiyetin ve isläm ta- rupah yaban s1gm ncJJ 
babetinin garbteki tesiri„ ni kuruduguna ve büyük A 
tasvir etmekte ve Viyana rikan sermaycsi ile müce~ 
haznesinde bulunan ve hiris- beynelmilel bir §irketi~ 

nesli ya§atmak gayreti' 
tiyan ädctine göre imparator-

bulunduguna ve meselä Sc 
larm ta~ geydikleri merasim- ~ 

d k 1 
~ brunda bu Avrupah y• 

e ullamlan Norman ar ,hü- sigmm Amerikah Bizon ~sif 
kiimdarmm cübbesinin üstün- lar1 ile fiftle~tirmek tüc 
de arabca yaz1lar bulundugu- d ·" lerine giri§ildigine air r 
nu bildirmektedir ki bu, Kur- lar1 okuyoruz. 
an dilinin bir vak1tlar ciban- ~1 
daki nüfuz ve hakimiyetine ~u~ni ihtilw 
delildir. C. V. Turner mec- 'Tevkif olanlar ar''" 
muasmda yer darhg1 sebebi 
ile yalmz Razi ve ibnisinay1 de T'ürkler de v:i( 
karakterize etmekle iktifa Sofya $imnide ke§fotuO' 
etmi§tir. Halbuki ~biyografya komünist ibtiläli hak1nd~ 
kamusunda kaydedilmi§ olan tahkikat hitmi§dir. 56 
24 arab etibbasmdan, keza- tevkif edilmi§dir. Bun~•~ 
Iik Leclerin "Histoir de la arasmda Türk hen~ler• 

'l 1 1 1 

2 ve 

Hayvanlar 
Vapuru 

Sofya - Kesilmi§ kümes 
bayvanlar1 ve vurulmu~ ku~
lan tophyarak f talyaya ve 
§ark Avrupasma götürmek 
üzre Serdika adh bir vapur 
Varnaya gelmi§tir. ,Simencii
ferler her taraftan Varnaya 
l:>u gibi hayvan~t ta§tmak- ' 
tad1r. 

Yugoslavya
Bulgaristan 
Konu§malar1 1 Medecine arabe„ adh eserin

de kaydettigi 300 arab etib
bas1 ile daha digerlerinden
de bahsedebilirdi. 

Dün ne~redilen bir teblig
de, bundan evvel ik mem
leket mümc ss'lleri arasmda • 
tetkik cdilmi§ bulunan Yu
goslav- Bulgar meselelerinin 
yeniden tetkiki istcndigi 
bildiriliyordu. Bu maksatla 
yakmda Sofya'da bir Bulgar
Yugoslav muhtelit komis
yonu toplanacakd1r. Bu mü
zakerelerde iki memleket 

vardir. Bunlarm mubaketll 
Rus~ukda ceryan edece~ = ~ 
Kasadar 
Bayan 
Aran1yor 

Her fiyata sat1§ 
1\zin1ct dolavtsivlc acele . . 

n1ib:avede ile sah!$ 
Önümüzdeki Cunia günü 

yani .$ubabn 22 inci günü 
sabableyin alafranga saat on 
bu~ukta birincikordonda Pa
saportun i~indeki kö§kte Pa
saport doktora bay Abtiye 
aid bilcümle mobilyalari bil
müzayede sablacakbr. 

Gerek Playfer markah 
alman piyano, kadife ceviz 
lüks koltuk tak1m1, saybor, 
kütüöhane, §emsiyelik, 2 
saks1hk masa, sigara masa
Sl, ceviz elbise dolab1, tek 
kanatb aynah dolab, 2 l?§i
lik karyola ma somye, pe1-
Jdrlik, hab ve seccadeler ve 
sair bir~ok mobilyalar bil
müzayede satllacakbr. 

Bliyük Kardi~ab bay lbra
him bamncla Emniyet mGza

. yede aalonu müclüriyeti 
(1-3) 

- „ „ 

$imdi as1l büyük sürprizi 
te§kil eden ~ey aym mec
muada Prof. Dr. A. Sühey
l'in "Türkiyenm bb ve h1f
Z1ssihha kavaidi tarihi bak
kmdaki tetkikabd1r. A. Sü
heyl de tetkikatma halk 

1 tababetinden ve ilme fas1la-
s1z g1da vermi§ olan ve 
halende vermekte hulunan 
binlerce y11l1k tecrbbevi ma
liimattan ba§hyor. Kezelik 
A. Süheyl §arki Asyamn 
bilhassa <;inin Avrupa ile 
olan münasebetine i§aret 
ediyor. Fakat Süheyl arab 
tababetini hemen kamilen 

arasmdaki iktisadi münase- ' 
betlerin ziyadele~tirilmesi 
maksadiyle hududun Tsarib
rod-Dragoman yolunun biri 
~imalinde ve ikisi cenubunda 
olmak üzre daba ü~ ge~it 
noktasmm a~\lmas1, pasaport 
n1ua\nelelerinin basitle§tiril
mesi ve Vidin- Negitin ve ' red etmekte ve bunun ye
Güsevo- Kumanova §imen- ' 
difer hatlannm bi i~ idne 1 rine Türk tababetini koy-

makda ve ~unlar1 söylemek
baglanmalan meselcleri mü- \ 
zakere edilece ktir. 1 -t~dir: 

11

Daha ilk kurumlarda 
1 Türkler s1hhi tesisata büyük 

Biribirine dost ve karde§ 
olan iki millet arcrsmda mev- ehemmiyct vermi§lerdir. Fa

kat maal'esef Türklerin bu 
cut kültür münasebetlerinin 
de kuvvetlendirilm !sine ~a
h~alacakbr.„ 

Bu izahat• veren yar1 res
mi bulgar gudesi d iyor ki: 

" •... Hakikat 1udur ki Bul
gar ve Yugoslavlar, balkan
lar ve Avrupa sulhunun kuv
vetlendirilmesine yarayacak 
mllaalemetbirhk lilk&O yara
ddmu101 ayni derec6de is- ' 

L. . ·-

yoldaki degerli hizme. t ve 
eserleri ~ok defalar batka
lanna, bilbassa arablara 
' .... ,....,...~........,......""'"-'~'~~ 
temektedirler. Bu kalkmma 
ifiade mütterek olan iki 
kardet millet kalblerinde 
1ulh ye 'umumi refah arzula
r1n1 tqayan btittin milletleri 
bu it birliiine girmege ~a
juaeaklard1r." "La bulgarie" 

Hesab1 kuvvetli bir kas' 
dar Bayan aramyor. Tali~ 
lerin idarehanemize müra''t 
atlan. 1 -:J. 

A I 

Bir Aile E"1 
Kira ya \T erilccekti( 
On bir büyük ve bavad'

1 

oday1 havi ve her türlü ~ 
tirahat vas1talarma ve get' 
salonlara malik otel ve re5' 

mi daire ve mekteb olmai' 
kabiliyotli olan Arab f1'?"~ 
civarmda Aliaga mahallestll 
de käin büyük ve geni§ bit 
äile evi k.iraya verilecekt~~~ 1 
Taliblerin ldarehanemize P1°

1 
\' 

racaatlan. 6 - -# 1 
h 1 

Ucuzluk 
Hükümet caddesinde ~elll: 

si Hakikat Ucuzluk 11ergisit" 
geziniz. Y eni pek ~ok ~et'~ 
ler geldigi gibi fiatlardP" 
ucazluk akdlara bayret veflt· 

Tubafiyeye aid her araclJ• 
g1mz mah bulur, yorulmadMI' 
pazarhks1z muayyer o1*tak 
ahrs1n1z. 
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UPiRiN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Arnbalaj ve komprimelerin 

Üzerinde halisli{jin timsali 

olan © markasin1 araym1z. 

fzrnirin en lüks Ye cn nct1·1; h,1.:;h nesi 
ifii 13irinci S1n1f I\1ut.ahassrs 

OPERATÖR - DO~<TOR 

- BA Y T AHSININ 
Hastanesidir 

, 1118ij resim hastanenin ( LÜ KS ) s1mf hasta odas1 olub bu 
lp 

1 
•ra on gün yatmak, yemek, ilä~, hekim ücreti meselä 

\tc:~diait, f1tik, basur, fistül, kanser, urlar, karin, beyin 
•ar~•r her türlü bu gibi büyük ameliyatlar da yap1lmak 

-.......;.:_~ toptan yekün (SO) lira ahmr. 

F b •k Istanbul, Ayvansaray 

l a r1 aSI : Vapur iskelesi caddesi 

~-· d • Hamdi Bekir, 
lai.._, Jr e SatI§. y erl~rl: Mehmet ~a-

~ ehniet Emin, H, Omer, Abdt§zade Mehmet Nur1, 
C\Jdehlitli Hüseyin Hüsnü, Kütüphaneci ~ove. 

Kat1·an Ferit 
Gögüs nezlesi, nefes d i uhg1, brön~it, eski ve yeni öksü 

rükleri en k1sa bir zamanda iyi eder . .irmesi kolay ve her 
ya~taki tarafmdan i~ilir. 

1 

Eczac1ba§1 F·erit S11lfatalar1 f 

Sckerli ~ekersiz 0, ~.) sg. garantili saf kinin l 
ihtiva edcr. S1t1nah ivc kininc 'ihtivac1 olanla-„ 
ra hu n1arkav1 tavsivc ederiz. 

Selamet Nezle ilac1 
Nezle, grib, ispanyol ve ag1z burundan giren hastahk 

mlkroplarmdan korur. Nezlcden olan dj~ agr1lnm1 izale 
eder. Benzerini ahp bo~una Vc 1kit ve s1hhat kaybetmemek i~in 

( SelaA met Fe ·~t ) isim ve. _etiketine dikrI kat edm1z. 

Sebebi l'le imi§? 

1 ..... 

c. 

YÜKSEL RAKISI 
zaman zarf1nda Kabaday1 

rak1s1 kadar yükselmi§tir 
~------.---~__,,,..._ ________ ~·-------ow--~---~----

Umumi Deposu 
Suluhan civannda ( Hüseyin Hüsnü Öderni~ ) 

l'ica retha nesidi r 

~~~~~~~:~~~~~~":~~ r- .. TAYYÄRE. ·srNEMÄSi . m 
~ iki Büyük Filim Birden ~ 
~ ~ 

- Yahu, sen eskiden beni böyle birden yere atam.azdm, ~ Patron Olsaydim 

1 sana ne oldu? Sana bu kabaday1hk nereden geldi? : "' • • • - Sen de benim gibi Kabaday1 rak1sm1 i~ bak. O[zaman~ 141! Ba~rolde: FERNAND GRAVEY , • 
kabaday1hk nereden geliyor, anlarsm... i.: 

1
.Jkb h ~ k • 

;·: a ar ar 1s1 ·1 .~ . 
• 41"' Ba~rolde: JOSEPH SCHMIDT • 
fzmir Ve CiVarJ biJirJer ki ~ iäveten Türk~e sözlü Foks Journal ve renkli Mikemanj ~ 

~~~„.~„.~~~~::~~~.~„~~,.~„~~."'-.~ .~„.~, ... ~~ 
~~~~ ~~ ~~~~~~::~~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ Liizurnlari oJan yerli 111alJann1 

Ucuz, solmaz ve saglamlarmdan alabildikleri bir tek magaza: 

ZEKiYAVA~ 
Yerli l\1aJJar l\lag«.1zas1<hr 

<;e§itlerden baz1lar1 : 
<;ay ve sofra tak1mlar1, fantazi bortuzlar ve yüz havlular1, 

hamam tak1m ve :e§temallar, yerli patiskalar, yatak, yorgan 
ve karyola ~ar§aflar1, kanape ve yatak yüzleri, ~ocuk fa§ka
lari, ~ama§irhk yerli bezleri, titorlar. 

Lokantalara, pastahanelere, peynircilere ve süt~ülere ve 
hesin a§ evine süngerden daha iyi ve s1hhi ( A~~· ( astar
lara ) kaputlar, 192 renk has boyah ipek masurlar ve 8 
numaradan 50 numaraya kadar makaralar ve hepsini say
mak mü§kül olan daha bir~ok ~e§itler mü§terilerimizin na
zarlarma arzolunmaktad1r. 

A<lres: 

c: 
:-...: ,... --'"" -"" -· --et -c.. 
et 

~ 
~ -
-· „'Jj 
~ -· -. 

Bu Pillerin En Tazesini 
-V ,.,. -~ -""' -' 
0 

= 
--0.. --• --'"" ""' 
'"'C -· --(t 
-: ·-

izmirde umumi deposu Suluhan civarmda 
Eski Bitpazar1 arkasmda me§hur 

Yava§ Y erli Mailar magazas1. 
[ Suluhan ] da Zeki 

( Hüseyin Hüsnü Odemi§ ) 
~!f~f}~~~ ~ (I~~~ i~J; ~~~ ~~~(if] ff !J Ticarethanesinde bulabilirsiniz ':. 

!U!ll E L ff A M R A idaresinde Milli A ldc.1obtt'...*~i:kbbfc~-·- · 
II' Kütüphane Sinemas1 1

1111
11 

1· J • J" I t T ff"' ,.. ... .;..+++1ce 
.1111. • o<;e~n1e 1 \. e: a~ --~~_,_y..._r--
l!JllLll Per~embe gününden itibaren gene iki filim birden llllMI, ~ Telfon 
,,,, 1 - B 0 L E R 0 •· 20 $ubaf· " ·nemas1 3343 ~ A 1 ~ ~~ ~till llJMll - ~ b dan itibaren 
111 Musiki, dans, tuvalet, lüks, eglence ve hayat filmi II/! fl .. .1.)5 <;ar~aNro a (Zenciler l) 
~~ Ba§rollerde : d 1• L T Q 'Kra •,, 41 GEORGES RAFT - CAROLE LOMBAP,.. 111 

1

~ 2 - Malek Bira I<... - T berg Harbt 
!.. Ba,rollerde: BUSTER I'~ "t 2 - '~ ~ll_~~nva Havadislcri ;1 PARAMONT · ·'"' :.IJ!i 4'( ;~ En ) cni A N s L A R 

19 „ ( Cum„-· -~·all ' 41( S E 17 21 Milton, 11, 15 Hve rb1 ·1 •' .t( Cumartesi: 9, 13, ' Tanenberg aT ~ DjJi-1~ -~ATON ( Malek) „ Cuma, lS 19 a-

'

•..,.. JURNAL No. 5 be Pazartesi: 13, 17, 21 Milto:~nbe;g Harb1 
•"" -• cesi gününden itibaren ) Per~em ' b Harb1 

• Müaamere dola 1 • e 
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NASIL CENGiöFRoi 1~ • [!CE : ~ : ·{] ' 

v:z~N Nas1l Ya§8rd1 TNeo~r_i4ta ·~~~~~~~~~~~~:~~F~~~~.:'1 
: . · . . oo- - Urler Alman teklifi- rans1z 

F1n1kehlenn karargf1l11na yap1lacak gece ~ • • • • • • 
basg1n1 kararla~<l1r11nu~<l· bin kova ner yag-1 Kom1tes1 ne ver1lecek Fa11stlenn1n 
an1kland1 Salaheddin Eyubi pilannn kurdu bu ko~~ie~~i ls~~~~~~c:..~~=~ cevap Reisi Londrada 
i~ler hep giz]i yapild1 kirnseye hir~ey a<;1hnad1 m•§ ve Uluslar kurumu kon- Paris 19 (A.A) - Bakan- Londra - Frans1z fqist-

Okuyucular1m1za biraz da terdiler. M1sirm ba~bugu seyine verecegi Sar hakkm- lar meclisinde Almanyamn lerinin reisi kaymakam La-
ötkün~te ad1 sam acunu ~aver isminde bir Türkdü. daki rapuru hazulamitbr. Frans1z-lngiliz tekliflerine roknn buraya gelmesi umumi 
kaphyan Türk bogatörlerin- Saläheddini Eyubiyi ~ok sev- Habe~ verdigi cevap üzerine hasil efkir1 alt üst etti. Gelib bir 
den .Salähiddini Eyubi hak- di. 9$ olan diplomatik vaziyet hak- gece kalan bu siyasi tehlike-
kmda beUenti [malümat) Onun dü§ünduklerini ~ok MeseJesi kmda izahat veren bay La- nin büyük bir sir arkasmdan 
vermegi münasib bulduk. yüksek buluyördu. Beraberce val Fransaz ve ingiliz hükü- ko~dugu söyleniyor. 

Saliheddini Eyubi ~am kurdular. Saläheddin Eyyubi Uluslan Kart~hnyor„ metlerinin emniyetli bir te~-
yönlerinde otururdu. 0 za- §U dü§ÜnÜ§Ü ortaya sürdii: Paris - Fransa ve ingil- riki mesai zihniyetile s1k1 
maniar Akdenizde FinikeliJer - Bana bin kova neft tere Habe§ meselesin düzel- bir i:mrctte fikik tcati etmek-

50 kuru1luk 
gÜmÜ§ paralar w b l B' F 'k mesi i~in ortaya mrerek Ha-kuvvetli bir devlet kurmu§- yag1 u un. 1z gece em e e.· te olduklarrm bildirmi~tir. 

k h b k l be§istanm tamamiyetini mü- Ankara, ( Hususi ) - Bu [ 
scne tedavüle pkacak gü- '1 

mÜ!j paralarm miktar1 dört I 
milyon liray1 bulacakbr. . 

lard1. Eo ziyade ah§ veriJe arargä ma as m yapa im, Vaziyctin -rapuk bir surette 
h f dafaa edeceklerdir. , ehemmiyet veren bu u)us er tara a neft dökelim ate§ 1906 tarihinde italyanm inki~af etmesi bekleniJmek- . 

M1s1rm ~ok verimli toprak- leyelim. Bu suretle onlar tu- Habe § mandaterligine dair tedir. <;ünkü Alman cevab1- 1 

larmdan, alt§ ve veri§inden tunamazlar, karargählar1m olan karara istinad ededn nm ortaya att?g·1 mesc.leler · 
istifade etmek i~in M1s1r ve yerlerini b1rak1rlar, gece ttalyaya bu meselenin yeni- dikkath bir tctkikc ihtiya~ 

Buraya geien darbhane 1 
müdürü bay Fuad 50 kuru1-
luk gümü§ paralarm kahb
lar1 hakkmda vekäletle te-

üzerine büyük bir sefer yap- ka~arlarlar. Biz de cenk et- den Uluslar kurultaymda göstermekte ve her iki hü-
blar ve M1s1nulya denilen meden, arbk kan dökmeden müzakere edilmesi lüzumu kümetin Almanyay~ verecek-
k1s1mlan ellerine ge~irmi§ler onJarm §erlerinden kurtulu- bildirilmi~tir. Jeri cevabda acele etmeleri- mas etmi§tir. Haz1rlanan 

kaltblar begenildigi i~in ya-ve oralare yerle,mi§lerdi. ruz ! dedi. Kuhada ne m~ ni olmaktad1r. 
M1s1r hakanlan bu ulusla Bu yargoyu M1s1r kurul- f • t kmda 0 kuru~luklarm ba

s1lmasma ba§lanacakbr. bata ~1kamad1lar, Finikeli- tay1 ~O'I begendi. Hem Sa- ihtilal Var ! a§IS 
leri yerlerinden söküb ata- lhheddin Eyyubinin dü§ünü§- Saray1 Normandi 

Vapuru 
Havahana - Havas ajan· madilar, nibayet ~am haka- Jer.ini tatbik etti. Bin kova 

smdan: Kanagaside on bum- R 19 (A A) B n1na baf vurarak ondan neft amkland1. Ordu siläh oma . - ay 
ba patlad1. Bu yüzden bir M 1· · · d F yard1m ve tedbir istediler. altma ahnd1. Bu ir öz kim- usso m1 yenn e a~ist sa-" ka~ bina y1k1ld1 ve elektrik l\ta Yista, Aan1erika va C:am hakam, Salähiddini Eyu- seye ar1lmad1. Asker!n top- ray1 ve inkiläp müzesi yap1-"' "" cereyanlan bozuldu. Ä§ayif 

biyi ~amrtb, yanma bir mik- Janmas1 da gizli tuiuldu, lacak olan binanm yak1lma-
. ~ 

ilk sefcrini yapacak 
a· asker!e temin ediliyor. Bir 

tar ~eri verdi, M1s1ra gön- Saläheddin Eyyubi läzim ~ok ölü ve yarali oldugu smda bulmu' ve bu alb kat- Paris (Hususi) - Dünya
mn en hüyük ,posa vapurn 
olan Normandi vapuru ma
y1sta Amerikaya ilk seferini 
yapacakbr. 

derdi. M1s1rhlar Salähiddini ~elen tertbiab aJd1. Asker- tahmin ediliyor. istasyon yan h binamn dammdaki kire-
Eyubiyi kar§1lad1lar ve ken- leri istedigi gibi dizdi. mi§br. ~ebebi malum degil- metleri kaldirarak ilk kaz-
disine pek ~ok sayg1 gös- [ Arkasi var ] dir. may1 kendisi vurmu,tur. Bay 
~ 111.i:' 11

1
•111 11P••11 P•""'' 1•;i1 ''''"q ~. "'"''' 111"''' ,,,..,q 1~ Mussolini Forum Palatin ve 

lli':id llhlitl ~ b~d lb„1d ...... „ b~d ~ ll~d "'~ ik:d ·~;;.it 

1 

• Roma tcpelerine bakarak ne Vapurda aga~bkh hakiki 
bah~eler, akvaryum, tiyatro 
futbol ve tenis sahalar1 var
d1r. 

Sulh 
Teminatlar1 
"Her diplomatik konferan

smm sonunda yap1lmaktaolan 
matbuat ne§riyah gürültüleri 
sondü. Her memlekette ef
kir1 umumiye Londrada ya
p1lan konu§malarm verdik
leri neticeleri enine boyuna 
tetkik etmektedirler. Her 
yerde bu müzakerelerin ver
dikleri neticeler arasmdaki 
karars1zbklarla beraber baz1 
ümit verici unsurlar da bu-
lunmaktad1r. Biz henüz, uzun 
olacak bir ifin ba§lang1cm 
da bulunuyoruz ve eger Al
manyanm yapmakta oldugu 
manevralar göz önüne geti
rilir ise bu i§ hem uzun,hem 
de zor olacaktir. 

Londrada sulh meselesi gö 
riifüldü, ~ünkü ahval görü
rü,ülmesini mecburi k1hyor
du. Londrada, sulh meselesi 
etrafmda dönüldü ve dola
t•ld1. Hava ordusu hakkmda 
yapdaca~bir anla§mamn esas 
lar1 kuruldu. Görünü§e ba
k1brsa ~bundan daha ileriye 
vanlmasma cesaret edilme
mittir. Bunu görür görmez 
Almanya cesaretlendi. Sulb 
perver mil1etler her §eyin 
kendi birliklerine bagh ol
dugunu takdir etmedik~e 
sulh teminah yapilamaz. Bu 
nun i~in M. Flandene teret
tüb eden ilk vazife bir as-
keri kanun haz1rlamak vazi
fetidir ,,. 

" Journal des debats „ 

Bir Mürteci 
Yakaland1! 

Ceyhun (Hususi) - 30 - 40 
kadar ~ocuga evinde gizli 
bir surette Arab harflarile 
d : ·; o c 1 ': l 1 lbrahim oglu 

Ahmed nammda biri cürmü
me1hud halinde yakalanm11 

e al liy?y~ v~:H!D
0

Jtir. 

Almanyadaki Idam Hadisesi güze1 manzara demi~ ve son-

1. J F y ra ~öyle devam etmi~tir; ng! terede ena Tesir apt1 Burada Fa§i§t saray1 yük-
Londra 19 (A.A) - Al- aras1 harb havas1 i~inde ya- selecek ve yap1lacak büyük Bu vapur itlemiye ba1la-

man erkäm lharbiyesinden 
Lehistamn i§gali plämm ~al
makla itahm edilen iki ka
dmm Berlinde idam edilme
si bütün mahafil üzerinde 
fena bir tesir yapmt§br. Te
sirin fenahgma diger bir :se
beb de bu:idamlann Alman
yamn silählanma i§lerinde 
tam bir müsavat istemesi ile 
ayni zamanda vukua gelme
sidir. 

Mancester Guardiyan di
yor ki : 

Bu casusluk i§i i~in veri
len idam cesas1 Almanyanm 
sm1f mücadelesi ev uluslar 

l'.111 
l1&u1l 

§amakta olmasmdan ileri gel- kule azmimizin ve kuvveti-
mektedir. mizin sembolu olacakbr. 

Diger taraftan daha §id- Söziinü burada bitiren bay 
detli davranan Niyus Koni- Mussolini giderken gazeteci-
k1l gazetesi Lc;e §Öyle elyor : lere gülerek demi§tir ki: 

if§a edilen malümat üzeri- Nutkun mabadini gazete· 
ne- Nazi hükumetinin tela§• lerde okursunuz. 
nekadar fazla ise iki casus 
hakkmda verilen ceza da o
kadar ag1rd1r. Eger hakika
ten bu iki casus Almanlar 

~ark 
Memleketleri 

d1kdan sonra Paristan Ame
rikaya alh günde r gidecek
tir. 

Fa1istler neden 
intikam almak i 
istiyorlar? 1 

tarafmdan Lehistam i§gal 
i~in haz1rlanm1§ olan bu plä
m Almanyanm Lehistana kar
§• sulh besledigini söyledigi 
s1rall?rda Lehl!Iere verdilerse, 
tabiidirki bay hitJerin hid
deti ~ok büyük olmu§tur. 

Herk~s bilir ki 1896 da 
italya ile Habef arasmda 
olan kanh bir muharebede 

l~usva ilc n1iizakere italyanlar son derece mü-
edi yor kemmel bir surette techi'! 

11;'1 11''"'1 l~I 1i;ci 
lbulll ' ~II 1 „111 ~hdll 

Viyana "'Noye Kreyc edib sevkettikleri (30000) 
Prese gazetesinin bildirdi- askerden hemen (20000) i 
gine göre kü~ük itiläf ve k1h~dan ge~mi§ ve müteba-
balkan misak1 hükiimetleri k1oide esir dü1mü1lerdi. 

. Habe§liler o zaman garib 
arasmda bir konferans ha- bir intikam usulü tatbik ede-

K1ymetli eser- ' Kay1npederini z1rlamyor. Bunlar Sovyet rek esir italyan askerlerine, 
Rusyas1 ile anla~mak zemini onlari erkeklikten mahrum 
haz1rhyorlar. bu haz1rlik Rns- edecek ameliyatlar yapm1§-lsr buluddu 

Adiya, 19 (A.A) - Zirai 
ameliyat esnasmda büyük 
bir san'at k1ymetini haiz ye 
di eski mezar bulunmu§tur. 
Bu mezarlar Etrüsklerm Ad
riyanm sahillerim i§gal et
meleri devrine ait bulunma <{ 

tad1r. Ayni zamanda gayet 
ince ve san'atkärane yap1l
m1§ vazolar ve diger tezyi
nat ef yas1 da meydana ~·
kardm1~hr. 

Venizelos 
Uzun Zan1an Yunanis 

tandan Uzak 
KaJacakn11s „ 

Atina, 19 (A.A) - Hesti
ya gazetesinin istihbarabna 
göre Bay Venizelos yakmda 
japonyaya gidecek ve avde
tinde bir müddet Londra ve 
Pariste kalmak suretile Yu-
nanistandan uzun 
uzakta ya,1yacaktir. 

zaman 

Vurdu 
istanbu!, [Hususi] - Ka

s1mpa§ada Yahyakühya ma
hallesinde Pirin~ci sokagmda 
24 numarah evde oturan <;o
ban Ne§et gece evinde da
mad1 Mehmed Ali tarafmdan 
sol memesi üzerinden b1~akla 
vurulmu§ ve Beyoglu hasane
sine kaldmlmu1br. Mehmed 
Ali de zab1ta tarafmdan ya-
kaalnarak evrakile birlikte 
Adliyeye verilm:§tir. 

Yunanistan1n 
D11 Bonolar1 

Londra, 19 (A.A) Yu-
nanistanm d1§ bonolan faiz
lerinin yüzde 35 tini vermek 
teklifi hamillerin mümessiJ
leri tarafmdan kabul edil
memi§tir. Hamiller yüzde 50 
verilmesini isterr.ekte ve Yu
nanistamn tediye kabiliyeti
nin buna imkän verdigiui 
bildirmekf edirler. 

ya ile bel·aber ayni siyaseti lard1. Bugün f a§istlerin inti-
takib i~indir. Bu politikada kam sevdas1 da ihtimal buO: 
Avrupamn bu günkü vaz- dan dolay1 galeyan haliade 
iyetine kar§1d1r. bulunmaktad1r. 

~~r!l~ ~~reJa 

Pa:is Ünive:sitesinin mühim 
bit te§ebbüsü 

[ Ba§taraf1 1 inci sayfada ] Türkiye kültür bakam tara-
den profesörler, istanbulda- fmdan gösterilecek Türk pro-
ki Frans1z arkoloji enstütüsü fesörleri taraf1ndan verilecek-
müdürü, Istanbul üniversitesi tir. Bundan ba,ka bu tetkik 
nin bu Türkiye kültür baka- merkezinde Türk medeniye-
m tarafmdan gösterilecek t' •t b"tü' t ah" 1 h k me a1 u n ez ur er a 
olan mümessili d1~ i,leri ba- k d t tk'k t tl cakt 
kanhg1 nezniude ecnebi 10 a e 1 a yap a Ir. 
memleketlerdeki' Fransiz Bu senenin program1nda Köp 
eserleri §Ubesi · müdürü ve rülüzade bay Fuadm (Orla 

zamanda Türk tarihi), Bab Türkiyenin Paris büyük el-
~isinin bir mümessinden Teni'nin (HalihaZ1rdaki Türk 
müte§ekkil bir idare meclisi dili islihab), bay Gabriyelin 
tarafmdan idare edilecektir. (Anadolu arkeolojesi) ve bay 

Türk tetkik merkezi her Subudun (Anadolu jeolojisi) 
sene Türkiye hakkmda kon- meseleleri hakkmda konfe-
feranslar tertib ede:ek ve ranslan mevcuttur. 
bu konferanslar en selihiyet- Türk tetkik merkezinin 
li Frans1z profesörleri ile a~dma merasimi 25 tubatta ., 

Rusihracab -Y ak1nda s1nai ihrac't 
olacak 

Ankara (Hususi iatillbat,t) 
Türkiye dolruma saaayii 'f'' 
k1nda memleket ihtiya~ 
büyük lbir losmma kif•r-

8 edecek bir hale geleceldi': 
Memleketin merkezinde Y~ 
Kayseride tesis edilecP 
olan bir dokuma fabrik.-: S 
na läz1m olan makinell" 
Rusya vermektedir. 

Bu makineler Türkiye1' 
Rusyanm 8 milyon dol~~ 
bir kredi esas1 dairesi.,.,.. 
verilmektedir. Türklarin I~ 
diye kadar sabn ald1kJ,it 
makinelerin tam say1s1 'l,~ 
makinedir. Bu makinell'' 
Türkiyenin mühayaa ettfl 
makinalar1 yapmakta istil" 
sahibi bulunan febrikalard' 
yap1Jm1§br. budan maad' 
Sovyetler hükumeti bu r1' 
dine ihracatm bilhassa d~ 
kat etmekted1rler. bu m~ 
ne ihracabn1n Rus sao•~ 
i~in bir propaganda tel 
etmesi istenmektedir. b' 
makineler mütehasS1sm 111! 
hendisler tarafmdan yerl~ 
ne konulmu,tur. ve itleri~ 
hususi bir zekä ve gay•~ 
gösfermit olan iuilere d• 
mükifatlar verilmiftir. 

Sovyetler hük6meti 1V 
kiyeye makine ihra~ etm; lle 

den büyük faydalar beki"' hb 
mektedir. 

<;ünkü Sovyet makiotl'· 
lar101n istikbalde elde edt' 
cegi muvaff akiyet ·Tnrki1" 
de elde edilecek neticelet' 
baghd1r. Sovyetler harict! 
caret komiseri Roaeor_ 
Sovyetlerin ileride bi~ 
smai mamulat ihra~ e 
istediklerinden bahis bat" 
natta bulunmuttur. Türki~ 
ye makine ihrac1 Sovyet 1 

racat sanayiinden ne bekl" 
nebilecegini gösterecektir· 

300tonluk 
Seker ka.;ak~1hg1 
~ G~ 
Istanbul (Hususi ) - _.k 

~enlerde bir teker k•~ 
~1hg. hidiscsi meydana ~1"' 
nlm1,, 300 ton 1ekeri bul' 
ristandan ka~ak olarak .~ 
hal ettikleri iddiuile 7 P 

yakalanmu1b. ; 
bu su~lular hakkmdaki 

rak tamamlaumit ve dOn ~ 
rükteki sekizinci ihtisas ~ 
kemesi müddeiumumilir~ 
verilmittir. Sorgu bi~~ 
sonra, duru1malar1na l>A"'" 
nacakbr. 

yapilacakbr. Paris üniverti~ 
sinin dit i1leri ulusal terbl~ 
bakanhklar1 ile tamamen " 
tab1k olarak yapbit bd 
§ebüs genel milnasebe 
sahas1nda bu kadar selll ; 
bir dostlugun bqlad•i' _ ... 
millet aras1nda daha "';r 
ve daha samimi bir fikit t 
riki mesaisinin deliliclir· f,f 

Paris 18 (A.A) - $fl 
t~n 27 sinden itibareo r ; 
Üniversitesinde Türkiye 
~isi bay Suad•n ba1kan 
da ve miimtaz Profe16t 

bilginler tarafmdan ve • 
üzere Atatilrkün m ~ 

sahalarda ve bilhaua "'
dili, tarih ye medeni3yt 
halar1nda yapbit 
hakk1nda konferanalar 
tertip edilecektir. 


