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~ .. ')ttt t~~z silahlarını artırmak için 
~ t t k ır şekilde çalışmağa devam 

. ~'-l~kç iün evvel Şamharst adında 
~tild· tı:ıüthiş bir harp gemisi 
11 İ~t . ' · Bugünlerde bu geminin 
... ltıd' · ı )'Pt .. ırı ecektir. Almanların so.ı 

'' lrı ~~· on biner tonluk üç zırhlı 
li' , ,İçi!~ 11 bahriye erkanını korku 
'~-l't. l!l e bırakmaktadır. 
~ '-d, ukavelesi mucibince Almanya 
\ti'" A.~ın biiyük gemi yapamıyordu. 
l )~t •nya tonu az fakat harb 

" ~•tk -"tei gem ler yapmaga başladı. 
nıa)'ısınd~ "Deutschland,, 
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HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
--------------~oooo~-------------

Başvekilin azmi 
CI er müşkülü başaran azimkir Batvekilimiz lamet 

toönü yeni bir mücadeleye ve seferberliğe priıti. 
Çiftçiyi, müstahsili, köylüyü, tüccarı topladı. Onlarla nmiml 
ve içten bir basbihal yaptı Onların en küçük dertlerini bile 
dinledi ve not etti. Ve kat'i kararını verdi. Baıvekilimida 
müjde dolu beyanatını ve kararlarını dün gazetemizde oka· 
dı.nuz .. 

Sayın başvekilimiz hayatı yüzde otuz ucuzlatmağa, pamuk 
istihsalini, ziraati ve ihracatı arthrmıya kati bir ıekilde ka· 
rar vermiş bulunuyorlar. 

Pamuk ihracatımız 500 bin balyaya çıkacak - yurda 25 
milyon lira girecek. Hayat ucuzhyacak, s itsiz k'>llar · yeni ça
lışma sahaları bulacak, büyük ferahlık devri başhyacakbr. 

Şimdiye kadar her dediğini yapan, her j r mütkülO yenen 
azimkar İnönünün bu davasını, açtığı bu seferberliği halk 
canı gönülden alkışlıyor. Ona bin teşekkür bin minnet 
diyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
1 
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MORFiNLE 
ÇILDIRAN 

Küçük itilaf 
Ve Balkan ittifakı 
dünya sulhunun 

amili oluyor Yazan: KARANT•NALI ADAM 
- ~3-

Bir sarışın bir de kumral 
kadıaım vardı 

Belgrad - Cenevreden 
evvel Romanya Dıı bakanı
nın, sonra da Bulgar Batba· 
kanının ondan sonra da 
Türkiye Dıt b .. kaa11un Bel
grada uğrayarak kral naibi, 
Başvekil ve Haric ye Nazır· 
larile görüımelerine Cene•
rede büytik ehemmiyet .... 
ditini yazan "Pravda,. gaze
tesi Cenevre döntifünde 
Bulgar Batvekilinin ,_. 
Belgrada utrayarak baracla· 
ki nazırların ziyadeaiJe nam 
uzadıya g&rOıtütGnl, ba 
görilşmenin bilyük ehemmi· 
yeti olduğuna, bir haftaya 
kadar Türk Dıt bakanı ve 
Balkan birliği reisi Rlftl 
Aras'ın da Belgrada gele
ceğini, binaenaleyh KOç&k 
itilaf ve Balkan ittifak1D1n 
Cenevrede gerek Avrupanm 
umumi aulhu ve gerek kendi 
i\lkeleri hakkında pek bü
ytik imil olduğunu, binaen
aleyh gelecek Cenevre top
lanması ıçın Yugoıla ya 
Baıvekilinin reis intihab 
edilmiı olmaaı hep bu iki 
ittifakın tesiri olduğuna illve 
ediyor. 

Ben evet d"dikten sonra ı beni Bakı1'öy timarhanesinin 
..a.tantikin g6zlerl açıldı. 
Artık sualleri birbirini takib 
ediyordu: 

- Nasıl yapdan bu iti .• 
- Bilmiyorwm. 
- Neden 7apbn. 
- Paraızdım.. Para iste-

... Vermedi .. 
- Parayı ile y.agaqktın. 
- Kokain ve morfin ala-

..ım. .. . . . 
- Anlamadım •. · 
- Ben kokaiaaiı, morfin-

li& yapamam .. 
- Ne it yapıyordun .• 
- Hiç bir itim yokta bir 

Mnfl• bir de bmral kadı· 

- Yardı. Onlarla 7apyor
... Babam bualarla JAf&• 

kokaia çekmemi iste-
..,orda.. Para vermiyordu •• 

- Sonra .•. 
- Ne yapbiamın farkında 

M1!9ii0ili0 m. laanırmıaın bana 
R•11ı,orum. Şa dakikada ai-

16zlerinize bile ne cevap 
ı:•1lillltKeiimi bilmi1oram, mti••••di aarete batım ujalclu 

, ılzlerim karpayor .. Evet 
belki l»ir r4eJiyim 111 .... 

llutantik ıl~ bay · 
dinllyorda. Belkide 

bDda lk üfa be• 
ranb bir ......ıa b• 
yabal•.,_.... ....... 

10rda: 
.- Şimdi -· ........ 

PMılla ediyo-. ~ 
- Hayır.. Dedim.. Ben 

;;malldimi alalh Wlea mr 

- O halde ciaayeti Helen 
pbn.. Bea ciaayet yapma-

- Demm itiraf etmiftin. 
- HaJlr bayle bir teJ ne 
Wüa.. Ne yaptım .• 

inim Wtden1>1re liZlerimi 
.. illtiri'91'1Dera mustantiği• 

tini daha zi,.de çoğaltb, 
fimcli ae 161 leaem 

detilim.. ·~ old\ı, 
oldu pek hahrlamıyo-
Çllaldl o plerde ne 

• ne de morfin bulabi
m. Bunlara buJ,mayıa· 
akbm b.qaa ıelmi
y alnıı ,bildijim bir 

'81 varaa o da mahke
m•hkemete, muaye
muayeneye dolaıtı• 

.. Yani birçok mahke-
..-ı-e rittim, birçok mua
... 16!rde bulundum . Haıttl 

bir odasında bir hafta kon
trol altına koydular. lıte bu 
kontrol zamanında iyiden 
iyiye aklımı boxdum. Ne si
gara, ne rakı, ne de kokain 
ve morfin •. Bir adam bunla
rın biçbiriaini almazsa elbette 
aklını oynatabilirdi. 

lıte azizim ogiin bugiindiir 
buradayım.. Yani 12 senem 
bu bmarhanenin içinde geç-
ti .. 12 sene bu, dile kolay. 
Şimdi ıu ande ne kadar 
akıllı olduğumu, en ilmi me-
seleleri bile milnakaıa ede
cek kadar ıuuruma aahib ol
duğumu görüyorsun .. 

O ıefil gilnJeri hatırladık· 
ça bugln kıpkırmızı oluyor, 
utanıyordum.. Bilhaaaa anne
me babama kartı iılediğim 

cinayetler beni b&yllk bir 
vicdan azabı ıçinde kıvran
clınyor.. Ben o vakitler mor-
finin, kokainin eline oyuncak 
mıtım, iradeıiai kaybeJmit 
bir mavazeaiaizden baıka 

bir ıey değilwnifim.. Bu du
varlar arasında uykaauz ge
celerimde .aabahlara kadu: 

- Amae bqi affet baba 
beni affet... Diye inledim 
darclam •• Şimdi kacluaclaa da, 
içldclea &h bmarclaa ela, he" 
teri& keyf teyleriaclen de 
tibilliyorma ve iirenlJoram: • ... 

Bir teıadDfln kar11ma 
of•kanlıjı bu betbaht arka· 
aatiMD aynJırkea ODU elini 
hararetle aıkbm.. Ne yalan 
söyliyeyin hiklyesinin bat 
taraf lannı dinlerken ondan 
iğreniyordum .. Fakat ıu anda 
Morfin, Kokain ve alkolin 
elinde iradeaini kaybedip bir 
oyuncak olan bu zavallıya 

fU anda acımaktan baıka 
bir his duyamıyorum. 

KARANTINALI ...... 

--oo--. 
Yeni bir bakır 

madeni 
Karaıanda • Balkaı dt:mir-

1olu civarında çok zengin 
1eni bir bakır madeni balun
DtUttur. Bu ıahada yapılan 
j4'olojik tetkikat neticeainde 
.. dende 3 milyon tonluk 
df balar bulanduiu teabit 
olanmaftur • 

YapilNa ilk forajlar ,yüzde 
klrk nisbetinde zengin ıenİf 
bir maden tabakasının mev· 
cudiyetilri göstermittir. 

Yeni keşfolunan bu ma
denin Balkaı mıntakaanıda 
kurulmakta olan endtııtri 
kombinaıına pek yakın bu
lanması. kıymetini bir miali 
daha •rnrmaktadıı · 

Ufacık bir 
balonun 

Ruzvelt muvaffakıveti 
D• k• Sovyet tayyarecilerindea 
ıyor ı: Vaailievaki, çok küçük bacim-

lstanbul ( Ôzel) - Ame- de bir balonla enteresan ve 
cika cumhur reisi rakiplerine muvaffakıyetli bir uçuş }·ap-
vrcliği cevapta .. buhran, her mııtır. Vasilievskinin bindiği 
şeyde' evvel Umumi Harbin balon, ancak 45 kilo sikle-
bir neticesidir. işlerin ı ekrar tinde 130 metre mükibı hac-
baılaması için herkesin emek min de ufacık bir balondu. 
ıarfetmesi llzımd1r " demiı- . Şimdiye kadar bu kadar 
tir. küçük bir balonla havada 

ğına nihayet yoktur, demek
ten kendisini alamadı. 

nın casusu 

Enver paşanın düşüncemi 
basit v- orta bir adamın dü
tün~ esinden ileri olmadığı 

malumdur; Saltanat hevesine 
düşmesi, basit bir görüşün 
va anperverliği demekti Bu
nun için Almanya ile birlik 
harbe girmek lüzumuna kalktı. 
Fakat bu endiıeler Enver 
paıayı tereddüde d&çar edi· 
yordu. 

-s- YAZAN:** 

Mahir bir taharri memuru idi ... 
ldillf •ar idi. Bu ibtillfı la· 
siJiz gazetelerinin bu neıri
Jab ta&Yİye ediyordu. Enver 

yı bile bizzat enditeye d6 
tlrmt:t idi. Yakın dostların
.. birisine: 

-Oımanla hlkQmeti için 
Ye Kafku1ayı i.tirda• 

- Mijlk flnat ....... 

fıraatbr. 
Hemen harbe girmeıi ve 

lugilizJerle RuıJann bizden 
gaıbettikleri yerleri ıeri al
lmalıyız F akaf bu Yahudi 
bozmaıına [ Baron V angen
baym bir Yahudi d6amcıi 
Wi l) bir ttlrlll inanm•yoram. 
Herif tam çıf ıtb; kar11ulı-

Jon TOrkJeıin Hamid •· 
manındaki neıriyabnı oku· 
muştu; (basta adam) elenilen 
Oımanh imparatorlatmnJD 
miraıından Is imlerin neler 
iıtediklerini f6yle, b6yle 
biliyordu. " Hllkim aOrecek 
inaanlann buiretklr ohu· 
lan lhamclır" diye de Wr 

Hindistan köylerinde acıklı 
bir facia 

Timsahın ağzından çocuğunu kurtarmak 
istiyen ananın akibeti 

•• 
TiMSAH ANAYı PARÇALADIKTAN soNqA 

YAVRUYU ALARAK SUYA DALDI 
Deyli Meyli gazeteaine yavrusunu azğın bir Timaa-

Kalkütadan bilcliıiliyor. hıa ağzında ailrüldenib fidi· 
3 yaşındaki çoc:ujanu bir yor gördü bu Timsah hiç 

timsahın atzından kurtarmı- şüphe yok ki tapn sulann 
ya çalıtaa bir Hindli aaa, yüzDnde gelmişti. Hintli ana 
çocu~e beraber bir tillllah çocutuıau kurtarmak için 
tarafından parçalanmııtır. timaabın Ozerine aaldırdı. 

25 yatlarında olan bu ka- Genç ana yavrusunu kurtar-
dıncajaz çocujuyle bat ba- mak için çıplak yumruklanle 
p Nadiya köyllnde bir ku· dövilyor ve böylece çocup 
lubede oturuyorlardı. nu bıraktırmağa çahııyordu. 

Fakat heyhat! Canavar bu 
Son günlerde yağan tiddetli 
yağmurlardan civar nehirler defa çocuğu bırakıb evlidını 

kurtarmağa çalışan anneyi 
taıtı. kulilbe ıuJann içiqde yakaladı ve parçalamıya bat-
kalmııtı. ladı. Arllk ağır surette yara· 

Hindli kadın öyle yemeğini lanan Hindli kadıncağaz ye-
çoğuğiyle yimiıtir Su feli- re serilerek kendisinden geç-
ketinden 24 Aattir uykusuz ti. 
kalan ana biraz uyumak için Kadının acı feryad ve 
bir k&ıeye uzanmıfb, gözle- inlemesine kopn komıuJara-
rini bastıran •iu tqkuyu nın imdada geldipi gören 
yenemediğiaclea Wlı n keta· Timsah anayı bırakarak 
disinden ıeçiıal .. I.. Fakat çocutu aldı onunla beraber 
dikkatıızlıkla kQJfl kapa· nehire dojru daldı. 
mağı unutmuıtJL t.tb tath Hintli kadın bacak ve 
uyuyan zavallı t.a.a çoca- kolauz olarak haıta11eye kal-
juna• acı feryail ft çdgıa- dınlmıpada (yavrum yavrum) 
laldarile uyandı. iniltilerile hayata gözllnll 

Ana gözleriai açbjı zaman kapamııbr. 
~aaaaoaoooaaao oooooooaooooaaaoooaaaaoaao 

AntalQa ırençliii çok heve-
caıılı halk Şapka giymek 

aıiisabakasına ırirdi 
Aaatakyfcla gençlik çok 

ate • Şafllayı ilk giyenler 
ıe• Y pflrler olmuştur. 
~·l nhf laep birden aaa
vatalldaW kard .. leriae uya-
nl pıJ'a fiymeleri çok 
karikterlatik olmutbır, O 
p ıoförler · çalıtmamaya 
k.,.r vermiflerdi. 

Fakat FranRZ kıtla ku
m .... nının nakl yat için bir 
kamJ"n iıtemesi heyecanh, 

at kısa ılren bır hidiıe 
dopmuıbır, 

B.-ada ppka giyme hare· 
ketinin taat mpaaile tatbiki 
için fakir ve yoksul TOrk
lere fapka tedarik 'tmek 
lblm geliyordu. Bunu dDtO 
aen Alimeactia adında bir 
ıenç fakitler menfaatine si-. ....... .... ...... 
ancak ve en fazla olarak 9 
saat durulmuştu. Vasilievaki 
ise havada 21 aaa 1 O dakika 
kalmış ve bu müddet zarfın
da 700 kilometr.e kat~tmiştir. 

Sovyet pilotunun bu uçuşu 
kendi sahasında bir rekor 
teıkil etmektedir. 

kaide ezberlemifti Almanya 
ile beraber barba girerken, 
V aagenhaym denilen Yahudi 
bozmaıının imparator.ı gön
derdiği hususi raporlarm 
aıbhabnı anlamak lüzumunu 
hissetti ve en yakın, en 
inandığı adamlardan birilini 
yanına çai1rdı. 

Bu adamın ismini vermiye-
ceğiz; çilnkn heniz aaj ve 
baza vazifelerle mtikelleftir. 
Kendiıiai ba eserde • • • iç 
,.Wıda ı&ıterecejiz .• 

.... mahir bir t•barri me
muru idi. Sonradan aiyui 
iatibbarata memur edil•iıti. 
Mahad Meymanaa O....anlı 

hariciyelİne aid bir tok •••
kalan Sofya ve latabul· 
ct.a çalarak Pariıte Mlbjı ·•'••l•k•·· tlalaa ..,_ 

nemada bir mllaamere tertip 
etti, o gece ıinema lımcahın~ 

doldu. 200 Suriye lirası ha· 
ıılat temin edildi. Keaif T&rk 
halkının bu hayır itine kartı 
g6aterdiği derin ve toplu 
allka karıısında Antakya 
kaymakamı AbdiJkadir Avat 
müdahale etmek iatedi, fa· 
kat neticede mllsaade ver
mek vaıiyetini ihtiyar etti. 

insanın karısını sev
mesi suç olur mu? 
Londra mahkemeleri mu· 

hakeme ettiği Oç şof6re ağır 
cezalar vermiılerclir. Bunlann 
suçları ıudur: Gece bir -ıo
sede yanlarında kadınlar 

oldukları halde direkıyonlan 
bir ellcrile idare ediyorlar 
ve diğer ellerile de ;.kadın• 

lara ıarıhyorlarmıf. Şoförler• 
den biri en ağ1r cezayı ye· 
miıtir. 

Şoföriln yamada kanıı 
varmış. Ve yanındaki kana 
oluşu esbabı müşeddededea 
"ddedilmiı . 

Fransa harciyesi tarafından 
Oıman!ı hariciyeıine bildi
rildikten sonra, bu *** dan 
çok istifade edilmiıti. 

Enver pap *** 11 huzura• 
na getirttiği vakit, mukad· 
demeye l&zum g6rmeden: 

- Sizi yeni, mtihim ve 
vatani bir •azifeye memur 
edeceğim. Bizde mukabil ca
susluk teıkillta ibtidaidir; fa· 
kat sizin bu ibtidailiğe rağ
men yaptıianız hizmetler çok 
b&y&kttlr. Yeni vazife hem 
mtihim, hem de mutlaka mu· 
vaff akıyetle bqardmaıı ilzam 
bir •ezifedir. Dedi. 

*" , Vazifenin mevzaunu 
bilememekle, ş6bretine halel 
.setirmemek için: 

- Biı, uker değilmiyiz. 
Emreclil• Mı Taifeyi ya 

1Talih kuşu böyle k ,. ........ ~ 
l':I rankfarter 
.... yazıyor: 

Geçen hafta prkl 
yanın aahillerinde m 
fırtına oldu. Baltık .&ıaııllll!!lr:: 
mtltbiı dalgalan ~ 
çok teyler 11tdaJar, 
fakir bir adam, b_..,.. 
ıında ite yanyacak bir 
ler ararkea ı&da• wr 
ilitmiı tiıeain içiade Wt 
tat varDHf, derhal 
kltıdı oku•Uf.·· Ba 
ıa ıabrlar varmıı: ~ 

.. Bir gemi kasuı 
ainde 6llme mabk8• , •• 
şiıeyi eline geçiren · · • • r, 
adrese müracaat ederek 
d&ğilmil bildiraia, ID 

y&zde onunu keadısİD
ceiim. (Bu mikdar 
dolar kadar tutar.,, 
' Sahillerde ç6p anyd 

timdi 40 bin clol•rbk 
bir iaıan olmuf. ... 

ret davası...d 
Amerikada prlo ~ 

artialerden biri ar 
konuıurken: ,.........., 

- Sesimi iki 111..,_.-'· 
ıorta ettirdim 1 ele~~ 

Rakibi 1ıiç iıtifiDı 
dan: 

- O para ile o• '!': 
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lham7iıl!;* FERiT TUVALET YAÖSIZ KREMi Kurtulaı 
tkişesi 

'2.,clareainde Milli Kitlpbue sinema• 

~ BUGÔN 
~t•bnızdan gülmediğiniz kadar güleceksiniz. 
~ e kaıırgaıı, kahkaha tufanı gibi kelimelerin 
'f:Je k~ ~elme~iği mllıteın~ .bir .. ~aheıer olan 

koauk filmlerı arasında bmncdıga kazanan 

• 

Tayyare piyaaıo kef!dele
rinin her defaııada birçok 
müıterileriai sevindirmit olaa 
Kurtuluş kişesi ba defald 
tertipte de üçiincü keıidede 
yirmi bin liralık ikramiye •• 
son albncı ketidede elli bia 
liral.k mlkifat Ye birçok 
muhtelif ikramiyeleri mlfte
rilerine dağıtmak auetiyle 
seviadirmiftir. 

Taliinizi denemek İçÜI 
Kurtuluı kiıeaiaden bir bilet 
almanızı tavsiye ederiz. 

8irbuçuk liralık amorti 
alacak altıncı keıide biletiJe 
kiıemizden yeni tertib bir 
bilet ve yarım lira iade edilir. 

Hapishane kar11aında 
Çil, leke, buruşuk, kmıığı giderir. Cildin hakiki taravetini artırır. No. (50) berber 

~Ve Hardi Hindistanda -=--ZE_:;,::,:::;.:_:.:.::~ j&m.,:~::::..,.,.. ... ,,,_,,,_..,!::_s·ııı. . 
. ~ .. ilcİibüt~~ cikan sinema. ~everıerinın pek. bakı.af SUBAYLARA MU .• JDE, •~ 1 ~ HU .. SEYI.N KAYIN · iı .rlennı kazanan bu ıkı meşhur komık tatla • l~ i 

.1. llYeeile Türkçe konuıaı ak harikalar yara· · •• 1 ~ · · · b'l . ""· 1 lstanbuldan gelen meşhur terıı Us- i Za rıt' temız, ucuz 010 1 ye evı 
• 3. 

5 
. . • • . OSKA da Subaylara ! Yemek ve yatak odaları fevkalade kurulanmıt .._ti · 1: akşamları 9,1~ de Cumartesı tenzalatlı tadane Res~ı elbasel~r i • kerestelerden yapılar 

aeıı ve Pazar fÜ~.u umuma 1 de b~~- . . . . dıkmekt~dır. :J ft Muhtelif ölçü üzerine siparişier kabul edilir. 1 
~~~H~~~~:w;~~-- ti He~ kes gıbı sız de elbıse •1e kapotunuzu en zev.klı i Şekercilerde numara 2J 

. ~rem müşterileri 1 ı:... sag• Kumıaşiarı ·~~~=;~~ OSKOA da dık- l!.r ......... _tH.--- .. -------' 
~d_ikkat nazarına ç-;k:;.k~kuı~;; ' f";b;fiv~ evi 

L~iı : 1 son modaya muvafık, sağ _ .. t . . "' 
~ ~ ıık y.aphrmak ist~rseniı, M. Akagunduz ve Nıyazı Çabuk I 

Ut) .ie Alipaşa caddesi aarr.afJar BALCILAR NUMARA - 145 
~ki No. da ( HASAN BASRı) Yüzünüzde çil var diye merak etmeyin çil kıremlerimiz 

--~ . ._.Lıil '1aa dikdiriniz Fiartlar iayet ehven olup sizi yakında sevindirecektir. Her tüı lü zevkinizi okşayacak ilt Alber Baruh } kumqlarının en iyiıinden 2 kolonyalar da vardır. 
•, 3 provalı 24 ltradır. 1C~·~f:<ı t ~ ,... ~ 
~kı bir provalı 10 lira 2 provalı nezaket +c 

1. •GtteriJerimize bu fıraatı kaçırmamalarını ~ 
•• 

,.~~ - ~ ~ 

roskop gösterir ki 

1 . 
l: 

.~-~ •'"'&0Aol AV• ıLıll _.,._ __ 

NOllTASI 

f "1( 
Kemal Tonay 

Bakt riyolog ve bulaşık, salğır:' 
hastalıklar mütehassısı 

Bumahaae iatuyonu kartı•mdaki Dibek sokak bqan· 
da 30 sayılı ev Ye muayeaebanuiade aaball 1Ut ?& den 
alqam saat 6 ya kadar hutalarmı kabal eder. 

Müracaat eden hastalara yapılması llzımgelea ıair ·~ TERZi 
tahlilit ve mikroakopik muayeneleri ile veremli huta- lJ mehmet zeki 
lara yapılmuana cevaz ı&rülen Pnomotoralu m•yelle-! ,. 
sinde muatuaman yapıhr. Telefon: 4115 )t Kemeraltında Hükümet karş.sında numara 24: 
~~~~~~~~» Hiç bir yerde şubesi yoktur 

Diş hekimi Birinci Sınıf Mutahaaııa 

Dr. Demir Ali 
IÇ~ı LER KAMÇt O'=iLU 

lsmail Hakkı BiLiR ~-
Her glln saat 9-1 e kadar 

Ye 3-9 kadar hastalarını 
kabul ve tedavi eder. 

Cilt ve Tenasül hasta- f~cş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
lıkları ve elektrik daimi surette korunmasını temin edecek ancak Birinci Beyler ıokak No. 1 

tedavisi Yi;kseI, Kabadavı rakdanclır. 

lzmir kahvecilerine müjde 
Bir müddettenberi piyasada bulamadığınız kahveler içia 

6zel olarak yapılan Bebe ve Başar marka Paket BiıklYit• 
lerini tekrar piyasaya çıkardık. Sayın lzmir balkının ratbe
tiai kazanan Bebe ve Baıar marka Paket Biıkiivitleri ,nzel 
lzmirimizın en iyi biskllvitleridir. Şekercilerden arayanlL 

Yapım yeri : iki çeımelik caddesi ... ah 
mescit cami karıııında 167 No,cla 
Dervim Bisküvit yapım ·yeri: 

lsmail · Atamer. 



lıllUt 4 

Din, .. Nazım" vapurile 
Varnadan tebrimize 1500 
muhacir Tirk gelmittir. Ana 
vatana kanpn bu kardeı· 
lerimiz, Urla tabaffüıhane· 
ıine çılranlmıılar, oradaki 
çadır ve evlere yerleıtiril· 
mişlerdir. Sağhk muayene· 
lerine başlanmışbr. 

Bu kardeılerimizin iaşeleri 
Kızılay tarafından temin edil
mektedir. Sağhk muayene· 
)erinden sonra mürettep yer· 
lerine sevk ve iıkin edile
rek kelidlferine arazi, yiye· 
cek ve tohumluk buğday 
daj-ıblacakhr. 

Metrôk malla
nn bedelleri 
lzmirde on yıl evvel met

rik gayri menkllerden satın 
alarRk emlik kıymetlerinin 

diiımesi yiizünden borçlarını 
6deyememif olanlar namına 
bir heyet, bafbakanımız is
met laön19e Halkevinde mü· 
racaatla bir Utida vermişlar 
Ye (J2) yallık ldeme taksi
dinin (ıo, Jile çıkanhaaıını 
iatemişle ... 

Berı ma 
Dağyolu 

Berga .... , 19birden Ak· 
ropole ve 1 dire otomobille 
çıkmak ,.pdaD fOH, 
tamaml•iiiılllW 

Bergama Akropolinde ve 
civanndaki asinatikayı zi
yaret içia daia çıkanlar, 
artık v ••mobille rahatça 
çıkabileceklerdir. Bu turistik 
yolun, açdma merasimi 29 
birinci teş• in Cumuriyet bay 
ramında yapılacaktır. 

Paraşut kulesi 
Kiiltllrparkta inta ettirile

cek paraıut kulesi için An· 
karadan şehrimiz~ gelen mi· 
mar Bedri ve milteha11ıs 

Makı diba aabab kulenin in· 
f& edilecefi yeı de tetkikler· 
de bulundular. 

Dünkü borsa 
satışları 

Çuval Cınsi Fiat 
4938 Üzlim 6,50-22,50 
1073 incir 7-10 

Kaçırılmaz 
fırsat 

(llalkm ..... 

Asiler Madrid üzerine yü
rüyer.ek bir uçak düşürdü 

Burgos, 19 - Milli kunetler tiddetli bir muharebeden sonra Madrid ! 30 kilometre 
mesafede bulunan Y elesca mevkiine girmişlerdir. H&kumet kuvvetleri 200 zayiat vermit· 
lerdir. Şehir işgal edildikten sonra hilkümetçilerin bir tayyaresi şehir ilzerinde uçmuş, 
milli kuvvetlerin avcı tayyareleri bu tayyareyi takip ederek yere dliflirmOşlerdir. Milli 
kuvvetler Madride giden yol Ozerinde ilerlemektedirler. 

~~~~~~~~~~~~~-00..00-----------~~~~~~~--

DONVA POLITIKASI: 

Belçikanın bitaraflıiı, Frı 
sanın vaziyeti! .....-

Belçika kralının, bütiln dünya siyaıal mahafilind• bir
11 

-. 
ba gibi patlayan beyannamesi, bilha11a Franııı matblla ~ 
Fransız politikacıları arasmda bir miinakaıa kuırf ... ...., 
dardı. Fransız gazetelerinin bazıları can acııı ile, •• ""' 
ları da balitikacılık ihtirası ile ıuraya buraya çatmak 
tını kaçırmak iıtemiyorlar.; . _-it 

Kimisi Blum h6k6metiaia gevıeklipe, kimisi la~~ 
hangi tarafa kat'i bir aarette meyletmek içİD ~ 
hatalı tereddlld ve kararaızlığa, kimisi de Belçik .... 
lığına tariz oklannı ıehirliyerek farlabyorlar. eA-

Solların gazetesi olan ( Ôvr ) ı~ıetui Bla~ blk ltlfJ_ 
siyasetinden daha açık, daha clo.t, daha hedef• ~ 
yaklaştıran bir iıtikamet tayini dileyor ve bun• 

Ç•f • demek istiyor ki: .. ~ 
1 tÇI Ve " Biz Sovyet Ruıyadan yüz çevirirıek aaaki ~ I' 

buyurdular Ziraatçılar bizim kucağımıza mı atılacak? Bana zannetmek bl,Ü 
safderunluk olur t " ..il. 

Ankara 19 (A.A) - Son bahar at koşuları muvaffakıyet· -Baştarafı 1 incide- Franıız gazeteci ve poilitikacılarının g&terdikleri bit 

A ta tür.k at yarışlarını takin 

le yapıldı. Hava çok güzel ve seyirciler çok kalabalıkb. cak ve bu yüzden senede ve asabiyeti çok görmemek lazımdır. . .-. 
Atatürk yüksek korumları altında olan koş)lları yanlanncia yurda 25 milyon lira gire· F arnsa öteden b1;ri Belçikayı milli müdafuı için bir 111" 
kamutay Baıkanı ve Bakanlar olduğn halde balkondan cektir. Bu plin iki senede ilk istihkam telikki etm f ve etmektedir. Alman~ ; 
seyrediyorlardı. tahakkuk edecektir. Ege adımları ile ilerlediği ve akla hayale sığmaz bir te~ ~ 

H b • 'd 1 1 mıntakası pamukçulukta bir liblandığı ve belki bir harbe bazırlandıj-ı bir aada rJ' 
8 ~ŞISt&D 8 •ta yan Or• Adana mıntakası haline ko· kanın bu kararı, askeri bir bombadan, siyasi bir ~ 

d 1 •ı ı• nacaktır. Şimdi Türkiyede dan da daha fazla Fransız umumi efklrıaı alt Dıt e u arı 1 er ıyor · 250 bın balya pamuk istih· hayert etmemek lizımdır. .J.UJ.Ji 
Roma, 19 - Adis Ababadan bildirildiğine göre işgal sal edilmektedir. Başvekili- Bu vaziyet lngiltereyi nereye sevkedebilir? lnr:-.M'-

edilmemiı sabar.ın işg11li hareketi her tarafta devam et- miz bu miktarı 500 balyaya fazla başı aıkılırsa ( Slandid lzolaman ) dedikleri 1 it" 
mektedir. Pellozo kuvvetleri Gatelloyu işgal -•etmişlerdir. yani iki misline çıkaracaktır. siyasetini de tekrar bir denemekte mllşklllit çek•lll 
General Maryoni de San Maro üzerine yürümekte, general Pamuk seferberJiği yap· cekleri şüphesizdir. t~ 
Garibaldi de Voalegaya yaklaşmaktadırlar. mak üzere bizzat başvekili- - Fakat Franıanın bilhasa cografi vaziyetiyle yaklD ~ 

BaJıkesı·r cı·varında bir kamyon mizin idarelerinde bir çalış- hatıraları böyle bir yoldan yürümesini bir haylı '°~~ 
c..a ma proğramı çizilecektir. bilir. Dünya politikası muhakkak ki bir çıkmaza 

d t 1 1 1 Zer'iyat fenni ıekle kona· bir bataklığa yuvarlanmıştır. ereye UÇ ll yara I V8r cak, ziraat için kullanılan Bu kıt belki de fırtınasız geçecektir. Fakat ilk 
Babkeıir 19 (Ôzel) - Evvelki gece Balıkesir'den bir makinelerin gaz ve benzin· güzel havalarına rağmen dinyaya çok kattı ve çol 

saat ileride bir kamyon faciası olmuıtur. Balıkesir'Ji şoför leri mümkiln olduau kadar h•d' ı b ı d k k k • a ıst: er azır ama11n an ço ur uyoruz. a ~ 
Emin'in idaresindeki 39 numaralı kamyon, bir yokuştan ucuz temin edilecektir. POLiTiK~"· 
aşaiıya inerkeu direksıyonun bozulması üzerine bütnn GEDiZ OVA$1 OOıOQDOCMJGOODOC.aaıooaocMJGıooaoıaıooaoı:aac~.;_;._,ooc_.~ 
ıllr'atle dere lizerindeki k&prüniln parmaklıklarına çarpmııtır. Gediz nehirinin geçtiği y • Al a0 
Kamyon kırılan parmaklıklardan 15 metre ıderinliiindeki dar geçitte nebirin iki tara- Başbakanımız enı dl 
dereye yuvarlanmış parça parça olmuştur. Ka1J1yonda bulu· fına iki tarafına bilyük ka- _ Baıtarafı ı incide - harp geaıil _ 
nan d&rt Jandarma ve yedi yolcu ağır ıurette yaralanmış- nal açılacak ve Menemen mamak demektir. _ 
lardu. YaraWar derhal Bahkesire g6nderilerek tedavi ovası sulaaacaktır. Halkın bOylik ekseriyetinin - Baıtarafı 1 iDcl.ı. pir 
altına alınmıtlardar. M&ddei umumilik hi4iseye vaziyet BAKıRÇA Y en acı mahrumiyetler içinde Bu kruvaz6rlerİD ~ 
etmiıtir. Bu çayın su baskını teh · veya ıefalet tebtidi alhnda ri, diierlerin.in 20,S I~ 

Rusya ademimüdahale komi- likesinin 6niine geçilecektir. yaıamsına karı• likayd ve dan çok ıo.tnndllr. _ ·-:.-...~ 
Mecra temizlenecektir. hissiz kalan bir hüt<6metin baıka Alma• 11rblJIP"';.....l 

1 tesinden ayrılıyor BAŞVEKILIMIZIN SÖZLERi kendisine halk bükiimeti vuf mukavemeti diterlerill 
daşvekilimiz, halkta yeni ve ünvanını vermek kadar .. 0 k daha blyllktllr· .,; ~ 

Paris 19 - Ôvr ve Eko Dö Paris razeteleri, Moskova 1 · h · d ... ~_. .... 
uıu zıraat e~esı uyan ır· insanların ve tarihin rtıleceii .. Deutıcbland,. .e 

hükumetinin ademimüdahale komiteıile alıkayı lieıeceöini k · t h t ı ki ·ı 
•· ma , zıraa as a ı arı e ve en zehirli bir istihza ile vazörlerin blyDk _ '.:.Llııılf 

ve Madrid hiikümetinin de bundan iıtifacle ederek 11 inci n d ı k k ı .,.,,.-. 
m ca e e etme no ta arı alay edeceği bir hareket, fü- diğerlerine niıbete• ·~wJi.. 

madde mucibince Milletler cemiyeti konseyinin toplanmağa ü • d h · ti d e~ ... 
zerın e e emmıye e ur· zuli bir ~hareket daha ola- bir faikiyet temia :~;....-

çağırılmasını istiyeceğini yazıyorlar. .ı k d" il k y~ mu,.ar, re ı ma arının maz. dir. ÇllnkO bu ru _,arr~ 
Benzin fiatleri ucuzlıyacak düzgnn olduğunu, biraz daha işte bunu tam mana•• ile kendilerinden at•r '..,. ,,_ 

ıslah olu o ursa da ha iyi ve bütün incelig .. i ile anlı yan drednotlarla aı" ır toPdala' ~ Istanbul 19 - Htıkiimetin benzin fiatlerini ucuzlatacağı · 1 1 1 k d '""~ 
netıce er a acajını i ive hükümetimiz ve onua u • yeainde onlarda• 

111
, 

ha_b_e_r _a_lı_n_m_•ı_t_ır_. -----.. etmişlerdir. Baıvekilinıiz retli başkanı bütiin bir 11Ail· manevra yapabilerek ~ 

Afganlı 
misafirler 

Ankara 19 - Afgan har· 
biye nazırı Şah Mahmud 

ı Han bugün milli müdafaa 
vekili ve hariciye vekili 
Tevfik Rüştü Aras tarafm· 
dan kabul edilmiştir. ___ _,,,_....... 

1 Çimentoda 
ilıtikar mı var? 

Kar yağıyor 
Erzincan, 19 (A.A) - Bu 

gece şehir çevresf ndeki dağ· 
lara kar yağmıştır. 

-~- <!!«>--· 

Fazılın 
Yaptıkları 

amele meselesi üzerinde de leti sevindirecek veya icab fakiyet kazanabiJaaekt r t:" 
durmuşlar, mahsu zamanında edene büUin millet ferdlerindea icabı halinde iae k•9 ~ 
amelenin sür'at ve intizamla mali seviye ve iktidarlarına tulabilmektedirler. ~ 
dağılması ve çiftçi tarafından göre fedakirlık istiyecek bir 77 

ezilmemesi İcab ettiğini, hilkfımetin milli bir bükü- K• ) k ~ 
çiftçinin arazisini arttırmak met sayılabileceğini de tak· ıra 1 ol ~ 
lüzumunu hatırlatmışlar, satış dir etmiş ve ona göre faali Çayırlı bahçede ~ ,,,., 
kooperatifleri kurulmasının yete geçmiştir. hallede 23 nUJllal 
faydah olacağını beyan et· Millet ve hükumetin müş· acele kiralıktır. .,.,,;' 
miştir. terek gayı et ve fedakirlığı Makine ve ıair t .J/I 

Sineklı caddesindeki Fazı- Dlinkii konuşma ve hasbi· ile açılan kumaş fabrikala· mevcuttur. -~ 
im evind kaçak et için arama hallere vali, ziraa~ umum rıoın yetiştireceği malları Talihlerin ~iıar ~ 
yapılırken belediye memur· mlldürü, Ziraat bankası mü· yalnız metresine bet altı önüude kabv~cı bar~. 
larından Aziz ve Sabı iye dilrü çiftçi iştirak etmiıtir. lira verebilecek zengin va· müracaatlar ıllD olPj 
hakaret ve bıçakla hücum BAŞVEKiLiMiZ GiTTi tandaşlara münhasır kılmak D : .... 

Çimento buhranından do- eden Fazıl yakalanmıştır. Haşvekilimiz bu sabah 8,30 kadar milli endüstriyi kötü "atİ" ~ 
186 Hndir dünyanın her layı Ege mıntakaıındaki Meşhud cllrümden adliyeye da hususi trenle Bahkesire tefsir eden bir hareket da· 'flla kiyede tek b!r ele~ ~ 

tırafıntlt. bOyük bir tC>hret inşaatlar ytızde seksen dur· verilen Fazıl bir aya mah- h 1 d kalmadıtını aılJd '"~ 
• itimad kazanan Pafumeri milteveccihen şehrimizden a o amaz ı. .. D ~ 
L. T PIVER fabrikaıı muh· muştur. küm edilmiş ve hapishaneye ayrılmıştır. istasyonda vali, Bunu? içindir ki Baıb~ka· lih;yetli bir aıı~• bit ~ 

Haber aldığımıza göre gönderilmiştir. belediye reisi generaller di· nımız bırçok defalar, koylli· tarihimizd. edir~ecDı· 1_111iO•tı l9nm mllşterilerine bir ce· h k f ki ı .... 
mile olmak iizere 80 • 90 çimento üzerinde i ti ir Degv İştİrİldiler ğer erkin tarafından uğur· ler ~ç~n, ç.ift~iler i~i~, ~ r· açan ıevın kb ~ 
derecelik latif kokulu kolun· olduğu söylenmektedir. Son lanmıştır. Teşyi merasımı ler ıçın, ışıızler ıçın ucuz dili giin .olaca T~rki1 ~ 

günlerde çimentonun torbası Eşrefpaşa belediye mınta- pek parlak olmuştur. elbiselikler yapılması~• hat~r- Cumurayet dOkt,.. P'._ 
yalarım onbeş gün devam 117 kuruştan 200 kuruşa ka imiri Muhlis birinci mın· B C I tatmışlar ve emretmışlerdır. yapılan ifleri g&r .,....-~ 
etmek üzere büyük tenzi- . k . ı·". b' . . a e a b n bell• ,--_ kadar çıkarılmııtır. ta a imır ıgıne, ırıncı mın· y m Netekim bu cinı kumaşlann ra D ruyaya ... ~~ 
litla bmir acentesi .. Şf mti k 1 · · F h · E f f · · · h kikat• P""" Ehemmiyetle mercıının ta a mırı a rı şre paşa Çanakkale ag" ırceza mah- da gittikçe çoğaldığını i ti· ğımızın _ a 1.d~=•Y' Hakikat " ucuzluk sergisinCle k d 'I d'I · · 1 - .,. nazarı dikkatini celbederiz. mınta asına tep ı e ı mıştır. kemesi başkanı kıymetli ha· harla görmekteyiz. o mıyacagını 
teıhir ve ntış yaptırmakta ---------· k k , d bı'lir? -.11-I 
oldup.dan bu mühim tenzi- İstanbul Ra~yosu vattan ıii kiı~;ata çık8rıı- kımlerimizden bay Cemal ( Hall<ın Seı' ) nin ha ~ i cilr et • ~ıRRI s~MI 
littan iltifade ~diniz. lstanbul Radyosu S kilo- mııhr. izinle ıebrimize gelmiıtir. bayram yapacağımız giln e . -· ~ 

H_e_r _a_v_b-ir_ç_o_k_v_a-ta_n_d_a_s_la_r_ı_b_ü_(_S_a_a··-Je-f~---k-iş-e
1

-s-~n-d_e_n_y_en-i tertip 1>iyanko bile~!'~ a ~ 1 - Baımabane Cor~k kapıTkİ foD: ;it- . ' . 
yük bir servete kavuşduran a magı unut1Dayınız. Bay H .... iah11• • • 


