
~INct YIL 
~ 2929 

hir~~ma 
~·Teşrin 936 

l?P:ON 3503 

tı ( 100 ) Para 

CSi 
SESiDiR 

Salıib, Neırlyat Amiri •• 
Baımubarriri 

SIRRI SANLI 
idarehane: lzmirde Birinci 

Beyler Sokağında 

(Halkın Seai) Matbaaımda 
Baıılmııbr 

Geçmiyen yazı geri verilme& 

-----------------------------------------------------------------------------....... -------------------------------..... ----~--------------
büyük 

t~~ 
' . ~. t '-

' ~ tiler dolaşarak 
•, bYramını kutlu-
'lk ~lk tarafından 

1f arJa karşılan· 

Yaraladılar 
Y apıcıoğlunda kahvede 

oturan İdris oğlu izzet, ta
nımadığı bir şahıs tarafından 

Bundan ,. sonra Atatürk ve baya11ı tarafından Kllltür sağ kasığından ağır surette 
heykeli önünde merasime is· park gazinoıunda Cumburi- yaralanmıştır. Yaralı Memle-
tiklil marşile başlanmış ve yet bayramı şerefine büyük ket hastanesine kaldırılmış 
valimiz tarafından veciz bir bir balo v~riJmiştir. Balo çok suçlu zabıtaca tutulmuıtur. 
nutuk söylenmiş ve bu DU• neş'eli ve heyecanlı oldu. Tazminat 

~~h~~c~~a~xn~~o~~;x~~oo~~;~~ ~~~~ı 

l • ç k l Liman şirketinden tasviyeye 81 ana ka e Jen t. tabi tÜtulan memurlar liman 

·~ uı geç ı -::::i~.~=:i!~~d~;~ ·ura taz-

ı ~t IWadride çok y;kİaştılar cephade yüklü 
, ~b~s eemisini batırdılar. A. sulhu tehlikede 

~ı ~ki 2
9 (Özel) - Is- \ 

ı ' '~i llet~anlı boğuşma 
e ~'"· A1 ıceler duğurmak 

, ( ~~'teb ildrid kapılarında 
,ıı ~~tk1111 e en şiddetli ve 
,~I \ >'11111 ç an.ını yaşarken, 
ıı9' \ ~-p iııleri iki tane 
~' ~~)orı Urunuda batırmış 
~ ~ ~'le~r. Diğer taraftan 

~~ l d ls ~en mühimmat 
~~ ~-b uı gemisinin geç
~ .'011 ~ verilmektedir. 

tı)Qttı aberleri kısaca 
lb · p . 

. •e .: arısten gelen 
• taınt~re, isiJerin ge

•, '~-. ... •ııımat dolu iki 
top na tesadüf etmiş-

~~.~-:. tutarak bu va· 
~· 'lllıılardır. .. , p . L 

arıste ve on· 

drada büyük bir heyecan 
uyandırmııtır. Paris ve Lon· 
drı Avrupa ıulhunun bu 

hidiıe dolayııile tehlikeye 
dOımeainden korkmaktadır· 

- Sonu 4 Onctldı ~ 

Dünkü maç çok heye
canh oldu 

Altay İzmir 
• 

şamuıyonunu 

üç eolle mai
lub etti 

Diin kalabalık bir seyirci 
kGtllesi karşısındaAltay Altı· 
nordu takımları karşılaştılar. 
Birinci devrenin ilk dakika
larında Altay ilk goHlnil 
Basrinin ayağile penaltıdan 
yapb ikinci devrede de Al· 
tınordu da tadilat yapıldı. 
Altay ayni kadro ile oynadı. 
Ş&kril 20 metreden ikinci 
rolll yaptı. Bir dakika sonra 
Basri eüıel bir f Utla Oçünc6 
ıoltlntl 7apb. 

kutluladık 

~--~----~------~ .. ------~--~~~~-
Dr. Milan .Stoyadinovitch'in 

tercümei hali 
Dr. Stoyadinovitcb, 23 

temmuz 1888'de Çaçakta 
doğmuştur. Lise tahsiliyle 
hukuk tahsilini Belgrad,ta 
yapmış ve 1910 da Belgrad 
Fakültesinden hukuk dokto· 
ru diplomaııaı almıştU'. Bun
dan sonra hük6met, kendi
sini ekonomi politik ve ma· 
liye tahsili için harice gön· 
derdiğinden, Almanya, lngil· 
tere ve Franıada üç ıene 
geçirmis, 1912 de de Pariı 

Finanı bakanlığında ıtaj 

görmüttlir. 
Dr. Stoyadinovitch, 1914 

senesinde devletin ıenel 
kontıbilite (muhasebe) me
muru sıfatiyle Finanı Bakan· 
lığına girerek burada çarça· 
buk genel direktör mevkiiae 
kadar yükseldi ve bu me•· 
kii 1919 seneıine kadar it
gal etti. Bu tarihte kendiıial 
tamamen bankacılığa ha1ret· 

-- Sonu 4 ftnc6de --

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
---------------aooo---------------
Küçük sanat erbabının 

himayesi 
"'1 ktiıad vekaletinden şehrimizdeki alikadarlara ıelea 
WıılJ bir telgrafta kilçük san'atkirların himaye ve teplld 

için hükümetçe tedbirler abnacatı bildirilmiş ve Ankanda 
toplanacak kongrede okunmak üzere san'atkirlarıa ne gibi 
tedbirlerle himayesi mümkün olacağı hakkında bir rapor 
istemiştir. 

Küçük ıanat erbabını refaha kavuşturmak, ecnebi itçiler 
rekabetinden kurtarmak istiyen hükumetimiz birkaç ıeae 
evvel bir kanunla kilçük esnaflarla meşğul olan halkı hima· 
ye etmiıtir. Kanunun tatbik edildiği günden beri kUçllk 
sanat erbabı biraı nefes almıştı. Yukarıdaki haber kllç&k 
sanat erbabına yeni bir refah daha verecektir. Halk blyle 
kararları candan alkıılıyor. 

HALKIN SESI HAKKIN SESIDiB 
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Bir yuva 
söndü 

böyle 
Hayattan 
alınmıştır 

~-------------------------------:-----·~-----Y aun: IHSAN ÜNÜVAR -4-

Haydi bakalım başla hem de 
sonuna kad,ar 

indik; holuma girdi. Ham 
bir ıslık ahengile söyliyordu •. 

- Bu gllnlerde okadar
ainirliyim ki: Nereye gitıe• 
aıkılıyor, en sevdiğim şeyler
den bile nefret ediyorum. 
Beai b3yle bulacağına hiç 
zannetmeıdin değil mi? .. Ne 
çare mukadderat •. 

Sık 7apraklarm hoı man· 
ıaraıile bir kat daha gllzel· 
leıen bilyük parkın her 
tarah insan dolu.. Kat kat 
yükselen dik yokuıun ta 
üstünde kadar çıktık. Okadar 
dalmııızki 1 Gözlerimiz : Kib 
atlı yan, kih of ak taşlara 
çarparak seken ayaklarımız· 
dan bqka bir tarafı gör· 
miyor. . 
TeNdlifil olacak kuytu bir 
köıede durduk. Bütün hey
betile etrah gölğeliyen koca 
dallı çam ağacını görünce 
uzak mazıden bir gün hatır
ladım. Ne yazık ki diğerine 
pek zıd olan bu ziyaret bir
birinde• çok acı farklarla 
aynlıyor. Nerede o gtınkü 
helecanlı ... det babtlan ne
rede ıilaiki klbaıla zaman •.• 

KimbUir kaç dertli bqın 
yaslandığı bu gövdeye sırtı· 
mızı dayacl'ık, Kartımızda 
herkese herşeye yayık, ka
barık dalgalarile sanki istih· 
sa savman denizin bir ucu; 
bizi ta uzaklardan kopup 
İelen tatlı bir rüzglrla kar· 
ııladı. 

Oooli . Dedim! ne gtlzel 
bave. 

Her tkraf sessiz ve sakin. 
Cemal ellerini şakağına da· 
yamıı galiba söyleyeceklerini 
ıırava koyuyor. Birar siğara 
tellendirdik. 

-Ha)di baka'iım .. Dedim! 
batla. Hem de sonuna kadar 
her ıeyi söyle; seni dinliyo· 
rum. 
Kınpn alnını gerdi nemli 

gözl'!rini kalbime saplar gibi 
diktir. 

- Anlatacaklarım eminim 
ki seni de üzecek. Belki sen 
de benim gibi ağhyacaksın. 

Boğazında akidelenen hıç· 
kınk faaliyetine rağmen taş· 
b; hem ağlad, hem anlattı: 

- Bizi: kırılmaz bir aşkla 
kurulan raadet çe~be~in~e 
görmüı ve bırakıb gıtmııtın. 

Ne yazık ki ilk çocuğumuz 
F eruhi Saha dünyaya geldik
ten sonra :rahatımız kaçtı. 

Nihelin huysuzlutunu kliçll· 
ğün hatırı için hoş göriiyor, 
ne isterse yapmaktan geri 
kalmıyorduııı. 

- Ah.. Bilsenl Ne kadar 
abdalmışım. Ben, belki her 
saatte bir tazelenen özücü 
münakaşalarıı; annelik zah· 
mahmetinin yıpratıçı yorgun
luğundan ve genç kadının 

sokak eğlencelerine mahrum 
kalması yüzünden tevlid edi
yor kanaatile bütün kaba· 
hatl•rı üzerime alıyorum. 

O.. Çocuk istemezdi. Bir
kere mas um yavruyu orta
dan kaldlıtmak istedi ! Fakat 
muvaffak olamadı. Sözde; 
onun yorgunluğunu bana olan 
lfarıhk vazifesini ihmale se· 
bep oluyormuş. 

Asi ruhunu teskin için bir 
çocuk gibi daima nasihat, 
bu hali aıkının hararetine 
atfile mazur görürdüm. Bi· 
çare yavrucuk çok yaşamadı, 
gitti. Aramızda boş kalan 
yerini : Gün geçtikce azalan 
saadet kırpıntilerile örttük. 
Nihal o te~iri gidermek için 
batı bot yayla böcegi gibi 
istediği yerde gezdi, eğlendi. 
Belki serbeıt btrakmakla 
hata ettim. Fakat mani de 
olamazdım. Ona, onun aş· 
kına: itimadım okadar fazla 
idi iri. 

Eylenmemizin ikinci af ne· 
sini kızım Sevginin dünyaya 
gelmesile kutluladık. Nihal 
gene eski çocukluğutle hem 
kendini hem beni Uzüyordu. 

Asker olacağıma yakın idi. 
Bir hiç yOzOnden kavğa et
tik. Sözde ben onun aıkına 
ihanet ediyormuşum. Halbuki 
sen beni bilinin. Yemin ede· 
rim hayatımda ikinci bir ka· 
dın aemiı değilim. 

(Arkası var) 

--·---·~-
Konya İstanbul 
telef onu açıldı 

Konya - Konya • İstanbul 
ve Ankara - Konya arasında 
telefon muhaberesi temin 
olunarak bugüu hattın açıl
ma töreni Konya Telgraf ve 

Enver paşa-
nın casusu 
-13- YAZAN: ** 

Şerefinize buakşam masamızı şereflendirdiler 
Hakikat, az sonra kadınlar idiler, 

Oç saat ,sonra tekrar d6nmak *" Bu kadınlardan hangi· 
üzere vedalaııp gittiler. sinin Kont ile en fazla ali-

Kadınlardan birisi soprato- kası olduğuğa anlamak için : 

c llallaa ..... 30 Birinci Teıri:,_., 

Sevdiği kızı 
dağa kaldırdı 

··ıd·· d .. ' ve o ur u. 

MiS ROZA SMIT 
Birdenbire Amerikanın en 

maruf kızı oldu ! 

DUNYADA 
NELER R1 OLUYO ~ 

Afyon - Bundan birkaç 
gün evvel Çaylı bit genç kız 
kaybolmuştu. Çok güzel olan 
genç kızın cesedi köylüler 
tarafından bulunmuştur. 

Genç kızın vücudunun bir 
kaç yerinde bıçak yarası gö· 
rülmüştür. 

Bu esrarengiz cinayetin 
üzerindeki perde zabıtanın 
esaslı tahkikatile kaldırılmış
tır' Cenç kızın Ahmed adın
da genç bir adam tarafından 
öldürüldüğü anlaşılmıştır. 

Ahmedin öldürdüğü kızı 
çok sevdiği için dağa kaJdır· 
dığı ve zavallıyı berbat et
tikten sonra öldürdüğü anla· 
şılmıştır. 

Bir kızın par-
maiını ko
pardılar 

Mis Roza Smit, Şikagodan 
Nevyorka gitmek üzere yola 
çıkttğı zaman az zaman için· 
de bütün Amerika gazete
lerinin kend!~inden bahse· 
deceğiai hiç tahmin etmi· 
yordu! 

Bakınız hadiseler ne su· 
retle inkiıaf etmiştir. 

Mis Roza, henüz 20 ya• 
şında ve zengin bir babanın 
tek ye güzel, en çok güzel 
kızıdır. Bu!kız, Amuik usu
lü iyi ıterbiye almış, yirmi 
yaşına geldiği vakit, kendi 
başına bayatta ne kadar mu· 
vaffak olabileceğfoi tecrü· 
beye karar vermiştir. 

Bizim kız Amerikalı değil 
mi ya?. Bu karardan babası
na hiçbir şey söylemen bir 
gün aile ucağını terketmiş 

ve kendi otobomilile Nev
yorka varmıştır. 

Mis Roza, Nevyorkta bir 
müddet iş aramış, bir kaç 
gün sonra bir sc.raf ve es
ham simsarı yanında oldukça 

gazeteleri böyle diyorlar, 
günahı onların boynuna -
sukut ihtimali yok imiş ! 

Yakın bir zamana kadar 
baş döndürücü bir sllr'atle 
sukut etmekte olan her 
hangi bir eshama Miı Roza 
Smit pey sürünce bu esham 
fiatleri hemen yükselmeğe 
başlıyormuş 1 

Bir Amerikan gazeteci 
gencç kızın bu kerametinin 
sırrını öğrenmek itemiş, genç 
Rozaya müracaat etmiştir; 
fakat Roza, omuzlarını silk-
mış ve: 

- Sadece bir şans mese
lasidirl Cevabını vermiştir. 

Şimdi, tahviliti itibardan 
düşen müssese, fabrika, ma
den şirketleri Mis Ruzaya 
kendi esham ve tahvillerin· 
den mübayaa ettirmek için 
de biobir maskaralık yapı· 
yorlarmış 1 .. ---oo----
Erkekler cen
neti mi. voksa •. 

Bursa - Lütfiye köyün
den Hüseyin isminde bir 
delikanlı köyden Bahriye 
ismindeki kızı kaçırmak iyi bir iş ·bulmuştur. Hind Okyanusuda Koko 
istemiş, kız muhalefet edince Roza çalışkan, iş yapması· adaları vardık umumi barbta 
biçakla parmağını kökünden nı bilir bunun için patronuna mahud Emdenlkravazörü bu· 
keserek kaçmııtır. Hüseyin kendini sevdirmiş -amma de- ralara iltica etmi ve bu de· 
daha köyden çıkmadan Jan· yeceksiniz ki buna güzelliği nizlerde batmiş idi. 
darmalar tarafıncian yaka· de yardım etmedi mi?- Ve Şimdi bu adalardan birin· 
lanmııtır. bir ay içinde patronun sağ de on kadar beyaz ve 30 

--~oo eli yerini tutmuştur kadar Çinli veya Hindli hiz-

s f d v Mis Roza bir mDddet it• metçi vardir. Bu adadaki in· 
ı ır aıt aşagı alıştıktan ıonra, patronu gibi sanlar, bir lngiliz !telgraf ve 

273 derece kredi iJe fakat babasının nam telefon şirketinin kablolarını 
ve hesabına esham almağa kontrol ve buradaki itlerini 

· v k ! başlamıı ve ikinci ay sonun· kontrol ederler. 
sogu da 150,000 dolar kazanmııtı. Adaya her OD bet gtbıde 

Bir Fransız ilimi elektrik Mis Roza, ikinci muame· bir vapur gelir ve bunların 
sayesinde timdiye kadar lede bu serveti yarım mil· ihtiyaçlarını temin eder. Ada-
elde edilen soğuk deresinin yona çıkarabilmiştir. da tek bir kadın yoktur. 
en büyüğünü elde etmiıtir. Halbu1'i patronu, bu Vapurdan da kadtn çıkması· 

Erbabı fenne göre, seyya· müddet zarfında aldığı es- na müsaade edilmez. 
reler arasında tam sıht al- hamın bir kısmından ziyan Rivayete göre buradan 
tında 27<' derecelik bir so· etmiş, kızm aldığı esbamdan baıka yere nakledilen erkek-
ğuk büküm sürmektedir. da az umııtır.· Eğer bu ler çok miiteeuir olarlarmıı, 

Fransız Alimi niticeyi elde eshamdan almamıı olsaydı, buraıı .. erkekler cenneti imiş! 
etmek istemiş ve nihayet sı- patronu ifllı e-:lecekti. Fakat bize kalırsa, kadın· 
fırdan aşağı 273 dereceye Bu kızıa ıeçtiği ve tasın sız yer cennetten baıka yer 
kadar bir soğuk elde ede· aldığı esham için • Amerika demektir. 

bil~~·~:~.c·d· sojiukı .• , ••• rH~· 0' lk-ın S-e-n •. 1• 'nı·n yagı o kadar donar kı bunu [t " · 
kırmak için bir çekiç ve şid- [f 

dedli .darbeler lazım gel.ir: 1 Oltuyucularına bir yardımı 
olur qe havada su halini Artık herkes ökrenmişlerdir ki diş meselesi bir sıh· [~ 
su, bır kaya parçası gıbı ~ 

alır 1 • , hat ve bir bayat meselesidir. Dişine bakmıyan sıhhatine [t~ 
• .. _._......... c---. f. suikast yapmış olur. Bunun için (Halkın Sesi) bir dok- 00 

,Posta başmüdürlüğilnde ya- tor ile mutabık kalmış ve ilaclı olarak karilerine yalnız ~+J 
pıldı. (50) kuruş mukabilinde diş çıkartmağı temin etmiştir. t!l 

lstanbulla Konya arasında ~ Diş dolduracak ve yaptıracaklara da pek büyük ten· 1~~ 
telefon muhaberesinin temini ~ zilit yapılacaktır. ~ij 
Konya ekonomik hayatında [•' Müracaat edenler (Halkın Sesi) matbaasına uğrıyar:Jk ~., 
yeni bir inkişafa sebeb ola- bir küçük kağıd alacaklardır. 
caktir. a!llP' s;s es+_____ .... -

cenablarının da derken sö· 
zünü Kont kesti : 

- Eski tanıdıklardan. 
Şerefinize bu akşam masa
mızı şenlendirdiler .. Dedi. 

***, Linanın Kontun met· 
resi ve... belki de birçok İş· 
lerde şeriki olduğunu anladı. 
Daha ileri gitmek istemiyerek: 

- Aangi kulübe gidece· 
ğiz? Diye ıordu. 

*** nın bundan evvel, üç 
tene Berlinde bulunduğunu 
söylemiıtik. Berlinia bütün 
kulüpleri bakkıoda - batti 
Konttan fazla - malümab 
vardır. Buna rağmen hiçbir 
şey bilmez görünmekte idi. 

liriz, fakat bu akıam Grose 
Şansda büyük oyun var! 
dedi. 

Kont gilzel bir plin kur-
muştu. Alman asilzadelerile 
zenginlerinin teliki yeri olan 
iki kibar kulübü geçerek *** 
yi bir batakhane olan kumar 
yeri kulübüne götiirmek isti· 
yordu. ***, kantun arkadaş· 
larını tanımak istediği için 
bu oyunu anlamamazlığa 
gildi. 

medyumdur, Bu iki kuvvet 
sayesinde ilk oyunda müthiş 
surete kazandı. Esasen bir 
tuzak yeri olan bu kulübde, 
bir yabancının kazanmasma 
biç bir vakit meydan bıra
kılmaz idi. Burada " Kumar
da hiç bir kimse kazanmaz !,, 
Kaidesi hükôm sürer idi, 
herkes kaybener, kulüpler 
triıörler kazanırdı ! 

***, bakarada hile yoluna 
sapılacağını anlayınca; konta: 

- Ben rolet oynayacağım! 
Dedi. 

Rolet masasında *** nın 
masa üzerine koyduğu 1000 
marklık bir banknot, bir 

B. · geliri 
ır pencerenın tJÇ 

r-2 e~izinai Ed~ar~ı~ 
t:J gıyme merasımı ~ 

)anıyor. Bu merasimi ıef'ı:,. 
mek için halk cadde i1J il• 
deki pencereleri kiral~ 

1377 de 3 üncü Ed bit 
taç giyme merasiminde. ~ 
pencere 2 penıe, 8 iııCl oı' 
şarın merasiminde 5 pe &-
8 inci Hanrininkinde 1~!..
Jizabetindekinde 25 .,....-
kiralanmıştı. diİ 

1 inci Şarlın taç gif I' 
gün pencere fiatı yarıdl i"' 
rouna yükseldi. 2 nci Jor '!'' 
merasiminde pencereler d ' 
rım, 4 üncü Jorjuokill e 
liraya yükseldi. t-' 

Kr aliçe ViktoryanıD ,) 
~yme. merasimine.seY'j::1' 
ıçın bır pencereyı 4 
tuttular. d~ 

Bakalım 8 .inci E kil' 
seyretmek için ne verece 

Kediler kaçmış L:t 
· te P"" r;2 eçen hafta Parı~b" 

~ hava hüucumu te 1~ 
si yapıldı. Şehrin bülÜD ~., 
ları söndürüldü, oıurll ı.t 

b'r • ubur durdu, herkes 1 cif 
şeya barındı ve dözt. bUIJJJ# 
ta canavar düdüklerı ç~Jı" 

işte bu düdüklerd D 1ı.r 
Paris kedileri ıehirdeD 
blar. k .r 

Tecrübe bttip ortalı p 
d•' dınlandıktan sonr oıeı ~ 

kedi görünmedi. Sab•d 1_,. 
gene meydana çıkma 1 

Yol kazaları ~ 
~ evletler bllk::>O f ıai' 
l.:ııj ler: Y eryüzDnde ~ 

bir hastalık yol kaıal•Ş,bi' 
dar insan öldürmilyor: k•,r 
lerin dış yoll~rındakı ı.f,_ 
lardan ölenlerın sayı~ı ,.f 
affetlerinden ölenlerıD 
sından çoktur. ~ 

En Salim tedbiri de ti~ 
rika buldu. Çocuklar• ,, 
teplerde, yollarda yilr:: f 
ve otomobil kullao111• ~ 
sulleri öğretilecek ve.J,ı 
lara ufak yaştan it.• ~,. 
teenni öğütleri veril• 

Delil 
i:ı rağda bir zabıt-. 111 

bi ru ıarhoılukla 0 

bilini" hızh süren bir 
yakaladı ve derhal _JfJ 

meye gönderdi. 
Şoför sar ho~ ~llfJI k 

ispat için hikimlerıD 
sında ismini sağdall 
doğ.ıusunu yazd: ve 
kadar dolu iki bardak t 
birer kibrit çöpü ili 
durduttu. 

Bu muvazene oY11~0~ 
sonra şoförün ayık o~ V 
karar verildi ve sorb 
kıldı. 

arzusunu gösterdi. ~ 
Evveli kulübün ~11 

d' tİ' 
uğradılar; *** ye bU ;.,, ~MI 
toy Alman genci tak ·~dr' .. 
Bunlar, zengin ve ~~ 
mevkiinde bulunan ; ri -~ 
şımarık çocukları id1\f~.: ~ 
kemmel kumarbaz b•'' l 
mar hile bazı olmakla o•. !ıt 
*** nin karşısında bePdıılP"' 
mı idiler. Pokese otll~dı~ 
ande kaybetmiy~ ;ade ı':,1 

Berlinin üç isıl ~fJjl ' t 
*** nin karıısınd• 1

• ~". 
cesine geliyorlar. id•·lı ~~: 
vaziyeti çabuk ıd~~ """' 
Artisleri davet ettı, fi il' 

suyle maruf artist Lina, di· - Bu dilberler, herhalde 
geri Odeonun yıldızlanndan hususi dostunuz olacak? 1 

Lida, Emna da konseratova• Diye sordu. 

Kont, kısa bir dü, ilnceden 
sonr: 

Grose Şana kulübü lüks 
ve zengin fakat hakikatte 
gizli kumarhane idi. Alman· 
yada kumar şiddetle yasak
tır; buna rağmen Berlin hal· 
kının yüz de sekseni kumar 
mübteJiudır ! 

mendil düşürdllm ve elime 
·V~ alım manevrasiyle bilekir·· 
lerden • birinin cebine indi. 
***ı buna da ehemmiyet ver
medi. Ve poker oynamak 

kiğıdları görecekler k idi~ 
asilzadeye iıartliyede ,,,, 
Fakat *** de kit• 

nn ,.Wm. idi. Ayrıca da ihtiyar Ttırk : 
sin(, ıeaç ve cana yakın - Fravlayın Liaa Kont 

- Proıya kulübünde, Pro· 
tegold kultıbllne de gidebi-

*** idaresine • tamamen 
aahib bir adamdır; l>iraı da 

rek surat yoktu 1 f,r) 
(Ark••• 
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€lha,,;:-2;.5~1r Trakya mecldıihıar 
~ M. Kemal 

~areainde Milli Klltnpbane sineması İzmirde 

• 
pmuıyona 

TAYYARE sineması 
BUGON 

Dört senedeaberi beklenen dilllyanın biricik komili 

~ , .. BUGÔN. 
lan ın Turk atldarde islim ordulanna Trakyada pek 

tıııL.i'"" eden Selihiddini Eyyubi haçlı ordulara na· büyük rağbet 1 
Charleı Chaplin ŞARLO -

i Asri Zamanlar ~ .... ıd kazanan Trak· 
~ ı. 

Salip muharebeleri ı 
!ilrkçe sözlü ıaheserler şaheseri. 
lllce teferrua- tına kadar bize ıöstermekte 

ve isbat etmektedir. i 
Rejisör: Sesil B. de Mille 

· 3. ~· 1: akşamları 9,15 de Cumartesi tenzilitlı 
111•tınesı ve Pazar gilnü umuma 1 de başlar u. 

"~~~· 
roskop gösterir ki 

1 . 
.t 

1 <fS 

L. 1 l 
OllTA0.4N ~YRILlll -, 

llllCTA' 1 

~ZLERiN MUHAFAZASI ANCAK 
cc PERFA PUNKTUELL » 

ht:lblarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
•eleri ve gilneı gözlükleri lzmir k.emeraltı 

~li alhnda Nafız ·Gözgördftren1 saat Ye gözliik 
~D~z._ 
-~~*****~~**"~ 

DOKTOR 
& A.. Kemal Tonay 

akteriyolog ve bulaşık, salğırı 
hastalıklar mütehassısı 
inuyona kal'fl11ndaki Dibek sokak bqaa

... _.. •• ve muayenehanesinde aabab aaat 8 den 
~ 6 ya kadar bastalannı kabul eder. · 
• t eden butatara yapılmuı lhımrelea aair 
• lbikroakopik muayeneleri ile veremli buta- ı 
~ a cevu 16rülen Pnomotorab .... ,_.. 
~aman yapılar. Telefon: 4115 

~~~~ 

mm•Hmmm...,.mml\t 

z USEYJN KAYiıt~;ıl 
~, arjf ,~temiz, ucuz]n1obilye;evi 1 

ltJ.e~ yatak!odaları ~fevkalade kmalanmıı ~ 
~ • kerestelerde~ yapılır · L 

Şekercilerde numara 26 . 

yamızın yegane 
meddahı bay 
Kemal Tilkilik 
Hatuniye karşı-
sındaki kahve· 
de zamana gö
re hikiyeJer 
s6ylemektedir. 
Trakyanın bü
tiln şehirlerinde 
madalyalar ka
zanan yegane 
meddahını din
lemek için bü 
tün lzmir halkı 
koşmaktadır. 

E 

1 a m 

lıimli ilk sözlil ve şarkılı büyük komedilİ 
FıATLAR: 30 40 50 KURUSTUR 

-----------------------------------5 E AN S SAATLARI 
Seans saatleri : Hergün 15 - 17 - 19 • 21,lS. Camar· 

tesi ve pazar günleri 13te ilive 
• .. 11aa• 

lzmir kahvecilerine ,müjde 
Bir müddettenberi piyasada bulamadığınız kahveler ~ 

özel olarak yapılan Bebe ve Başar marka Paket BiaklYi.tT 
lerini tekrar piyasaya çıkardık. Sayın lzmir balkının ratbee 
tini kazanan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvitleri ıllel 
lzmirimizin en iyi bisküvitleridir. Şekercilerden ara,...._ 

---- ---------------------------------------

Yapım yeri : iki çeşmelik caddui ..... 
mescit cami karşısında 17 4No,tk 
Dervim Bisküvit yapım yeri: 

lsmail Atamer. 

Doktor 1 
Saib Saffet Kaşıkçıoğlu 

Öğlen ıaat 12-14 ve ak· 
ıam on yediden sonra her 
zaman hastalarını kabul eder. 

ikinci Beyler sok ak hrın 
ittiıalinde No. 64 

mw 

Diş hekimi 

Ismail Hakkı 
Her gün saat 9-1 e kadar 

ve 3-9 kadar hastalarını 

kabul ve tedavi eder. 
Birinci Beyler sokak No. 1 

BEŞ DAKiKADA 
Tanesi beş kuruı 

Fotoğrafınızı çektirmek istiyorsanız Kemeraltında hlk•et 
karşısında 34 numaradaki 

Türk f otoğrafhanesine 
Müracaat ediniz, 'şten, sür'atten ve bu ucuzluktan ~ 

memnun kalacaksınız ... 
KAMÇI O\:iLU Foto Süleyman ve Kadri 

Cilt ve Tenasül h~sta- •• .. ••+a•AAAA••ıaı1ıo1ı••••ı1ı 
lıklar~e~:~~ktrık ı D o K T o IR & 
İzmir • Birinci beyler so· 1 M. s k • Utru; 
katı Elhamra Sineması ev l 
arkasında No. : 55 • · 

Telefon : 3479 • BiRiNCi SINIF -. 

1--rı:~ :--ı j Dahili hastalıklar mütehassısı i 
UZID ~ 41 Almanyamn Hamburg üniversitesinde okumUf. Huta· 

Elbise boya ve temiz-j 41 lanm her aabah aaat dc-~uza kadar ve ötleden IOllla 
1 1 leme evi n • birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedaYi e4er. 

H . k 
1 

i • Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduha labo· W 
. ~r nevı ostum ar' par· 1' • ratuvarı karııamda 36 numaralı muayenehanuindL 

40 renk kerine Kız mar· dısuler, paltoltolar, şapka- i ..- ( Ak ... k ... k b tal lda kanllllık a• 
k 1 .. Arti k lb ıs 11 · 1-1· .. lü 1 ı • cıger, aracıger, an aı ı n , a ı ,, vmaı oyaıı ar ıpea ı yun rup ar son ..- 'fl'k ,_ lb b tal ki 'd b k L!fb k L--
k d . . .1 b h 1 ._ yı ıik~,= .. a:.::a=•=•=a~n~,~m=ı=e·.::ar~ı~a~uv=;re~~ .... ===ır~l't!J· uruıtur. ~rec .•tına ı e u a~ a t~- ............ , •• 
Satış yeri: 9 EYLÜL mızlenır, boyanır, ötulenır. ! ~ k e 

Baharat deposu G D~:!!..ık:ı~ Beyler sokak 1 TERZi mehmet z ı 
Telefon 3882 ~~~ .. a:ta~a:.tııS 

Kurtuluş 
kişesi 

Tayyare piyango ketidele
rinin her defaaında birçok 
müşterilerini sevindirmiş:olan 

Kurtuluş kişesi bu~fdefaki 
tertipte~de liçlincll keşidede 

yirmi bin liralık ikramiye: ve 
ıon altıncı keşidede elli bin 
liralık mlkifat ve birçok 
muhtelif ikramiyeleri mllşte· 
-ilerine dağıtmak suretiyle 
ıevindirmiıtir. 

Taliinizi denemek için 
Kurtaluı · kiıeıinden bir bilet 
almanızı tavsiye ederiz. 

Hirbuçuk [liralık amorti 
alacak altıncı ketide biletile 
kiıemizdea yeni ltertiblbir 

Bulunmaz 
Fırsat 

ACELE KIRALıK 
Çayırlıbahçede Hililiahrner 

evleri karşısında inşaatı bit· 
mek üzere bulunan EGE 
krathanesi ve llstllnde 7 odası 
bulunan berber veva kasaba 
elverişli bir dükkan 80 metre 
Taraça 3 mutbak ve saire 
toptan olarak ayda 35 lira 
bedel ile acele kiralıktır. 
Bunları arzu edenlere ayrı 
ayrı da kiraya verilir. 

istekliler ayni adreıe mü· 
racaat etsinler. O; 7 - ................... ........ .... ... .... 

bilet ve .yarım lira~iade edilir. 
Hapishane karıısında 

No. (50) berber 
Bekir Sıtkı 

Kemeraltında Hükümet karşjsında numara M 
Hiç bir yerde şubesi yoktur 

Çıkmaz kokuları, tuhafiye~ 
M. Akagündüz ve Niyazi Çabuk 

BALCILAR NUMARA - 145 
Yüzünüzde çil var diye merak etmeyin çil kıremleri-

geldi. Meyuslan ıevindirmeğelbaıladı. Her tirli zevkbdii' 
okıayacak kolonyalar da vardır. 
~~c:========-z===-=--..-................... ~ ... . 

Milyonlara doğru 

•lıf 61çü üzerine ıipariıier~kabu~ledilir. J 
......,..~,.a:t:::a~ .. ~~a:t;Sa:.t::S:~~ --1!!!!1--------------~!!'t!ı-aa !!!l!llB!la 

Evet milyonlar 
ıöz6 arhk yalnız 
romanlarda ve ma
sallarda geçiyor. 
Fakak bu peri bi
kiyelerinin içinde 
dolaşan milyonlann 
bu zamandada bir 
hakikat olmaıı 
mümkün olabiliyor. 
işte Keçecilerdeki 
(Milyonlar gişesi) 
bir vatandaşımıza 
(200000) lira ka· 
zandırmalda hali 
bir riyayı tatlı bir 
hakikate kalbetmiş
tir. 

Zengin kişesi 
Türk Hava Kurumu~ 

1. Na On 
Zengin olmak İltiyorsamz hiç durmadan ( ZEN81N 

KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu ıuretle hem yurdunuza 
ve hem de kendinize hizmet etmİf olununuz. Milfterilere 
kolaylık olmak here gilnde on ve haftada elli kuruı tak· 
sitle bilet sabhr. Zenp kifeıi birçok vatandaılari zengin 
•ba•i• karar nrmiftir. 

Adreı; Htlk~•et caddesi Ke..,ralb kuakol lttiaaliade 
ZENGiN Kllt:SI 

Yeni tertip 22 
inci tayyare bile
tinizi (14741) nu
maralı blylk ikra· 
miyeyi kuandıran uprlu Milyonlar ki,eıinden ~.:a.._ ~ 

Hariçten ıipariı yukaaada biletler "r'att. İ)Ô-P~· • 
Keçeciler cadd.U 134 No. bay HAYRI _AK LIK 
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Umumi Harbde düşman 
tayyarelerinin şehrimize at
bkları bombalar ve lzmirin 
işgaJ , günü dUıman süngüle
rile vazife başında şehid edi· 
len polislerimizin adına Sel
vilimescid parkında lzmirliler 
tarafından bir şükran anıtı 
geçen yıl yapılmıştı. 

Bu anıtın töreni bugün 
ıaat 14 de bütün lzmirlilerin 
huzurile yapılacaktır ve bu 
vazife kahramanlannın hiz
metleri minnet ve şükranla 
anılacaktır. 

ithalat ve 
ihracatımız 
Başvekalet istatistik umu

mi müdürlüğü bu senenin 
ilk sekiz ayına aid harici ti· 
caret istatistiklerini neşret· 
miştir. Bu istatistiklere göre 
1936 yılı aekiz aylık ithalat 
59,032,259, ihracahm.ız 51 
milyon 306,467 liralıktır. 

Geçen sene ayni müddet 
zarfında ithalat 60,024,066 
liralık, ihracat ise ancak 
44,046,755 liraiıktı. Şu vazi-
yete göre geçen senenin 
ithalitına nazaran ithalltımız 
bir milyon liraya yakın azal· 
mııtır. Buna mukabil ihraca· 
tımız yedi milyondan fazla 
çoğalmıştır. Geçen ıene1'i 
16 milyonluk aleyhimizdeki 
açığı bu sene yedi milyona 
indirilmişiir. Lakin bu aylar 
ihracat mevsimi olduğu için 
açığın kapanacağı muhak
kaktır. Esasen .her sene le
himize kapanan ticaret mu· 
vazenemizin bu sene ihracat 
lehine daha büyük fark gös 
terecektir. 

Bu yıl 
Yapılan arazi tahriri 

Haziran, Temmuz ve Ağus· 
tos ayları içinde (4604) köy· 
de (2088377) parça arazinin 
tahriri bitirilmiştir. 

Gümrülerde 
Tayinler 

Mersin gümrüğü başmüdürü 
B. Sıddık başmüfettişliğe baı 
müfettişlikten B. Ali Kemal 
da mezkür baş müdürlüğe 
nakil suretile tayin edilmiş
lerdir. 

Donanmamız 
Kendi sularımızda se
yahatleri ve mülkiye 

memurlarının 
vazifeleri 

Donanmamızın toplu olarak 
yahud donanmadan müfrez 
bir geminin kendi sularımız
da yaptığı seyahatlerde 
uğramış olduğu Türk liman· 
larında yapılması iktiza eden 
merasime bazı mülkiye 
memurlarının riayet etmedik· 
leri anlaşıldığından dahiliye 
vekaleti, Bahriye talimatna· 
mesine tevfikan yapılacak 
merasim ve teşrifata dikkat 
edilmesini valiliklere bildir· 
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Dün ~ece kordonda müthiş 
bir otobüs kazası oldu 

-----------------0000---------------------Araba oostahanenin dıvarına çarparak 
parçalandı içindekiler ağır yaralı . 

01
• 

Dün gece saat 20 de mer Çarpışma o kadar anı r•· 
kez postahanesi önünde feci muştur ki otobü! binekd 

1 
bO. 

bir otobüs kazası olmuştur. basını beş metre yanın 
1 

1 ·ııe 

Ve Tepecikten Konağa gelmekte lunan demir pençere e~•t 
olan ve Şahinin idaresindeki atmıştır ve araba h~~dde~İ 

Ankara 29 (Hususi) -
Cumuriyet bayramı merasimi 
çok muhteşem ve fevkalade 
bir şekilde kutlulandı. 

Sabahleyin Millet meclisinin 
merasim salonunda Atatürk 
tebrikleri kabul buyurdular. 
Civardan gelen onbinlerce 
halkın da iştirakile, büyük 
bir sevinç ve heyecan dal-
gası içinde kaynaşan Anka
ra, muazzam ve muhteşem 
geçit resmini büyük bir hay
ranlıkla seyretti. Atatürk 
yanlarında ismet lnönü ve 
dost Yugoslavya başvekili 
Stoyadinoviç, Fevzi Çakmak. 
Kazım Özalp olduğu halde 
halkın alkışları arasında lo
calarını işgal ettiler. ' 

irfan ordusu mektepliler, 

büyük bir ihtişam ve mü
kemmeliyet içinde geçtiler. 
Yüzlerce tayyare Ankara 
semasını kaplamışlar halkı 
heyecan içinde bırakmışlardı. 
izcilerin geçişi pek fevkala
de oldu. Bunu Türkkuşu ta· 
kib ediyor. Tayyareler 30-40 
metre kadar alçalarak uçu· 
yorlardı. Mekteplilerin ve 
izcilerin geçişi saatlerce de
vam etti. 

Bundan sonra yılmaz Türk 
ordusunun heybetli geçişi 
orada herkesi heyecan içinde 
bıraktı. Ordunun intiza"'ı 
mükemmeliyeti karşında bü
tün göğüsler gururla kabarı· 
yordu. 

Mu haf aza alayı, bahriyeli
ler, sivariler, topçular, tank· 

lar, motörlü ·vasıtalar takib 
ediyordu. Bütün bu geçid 
resmi Türk ordusunu dünya-
nın en kuvvetli ordusu oldu· 
ğunu gösteriyordu. Atatllrk 
Fevzi Çakmağı ve Kazım 
Özalpı ordunun mükemmeli
yetinden dolayı tebrik edi
yorlar. 

Sayısı on binleri geçen 
köylüler ellerinde Türk bay· 
rakları parti bayrakları oldu-
ğu halde geçiyorlar. Genç, 
ihtiyar, sırmalı çepken giyin
miş kadınlar,~ atlılar, köylü-
ler, Atatürkün önünden ge
çerken sonsuz bir heyecan 
duyuyorlar. Planörler geçid 
sahası üzerinde muvaffaki· 
yetle uçtular. Bayram sonsuz 
bir heyecan , çinde devam 
ediyor. 

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

Otobüs tren faciası 

Bir baba dört çocu~uyle 
birlikte öldü 

lıtanbul 29 - Eskişehir faciasında ölenler arasında pos
tahane memurlarından Kimil ile dört çocuğu da vardır. Şo
för Ahmedin yarış hevesine kapılarak bu korkunç faciaya 
sebebiyet verdıği tahakkuk etmektedir. 

Yirmi bir k şinio ölilmüne sebebiyet veren ıoför hakkında 
tevkif müzekkeresi kesilmiştir. 

Avusturya Hariciye Vekili 
Budaoeşte'de 

Budapeşte 30 {Radyo) - Avusturya Hariciye Vekili Smit 
bugün Budapeşteye geldi ve istasyonda hükumet erkanı 
tarafından merasimle karşılandı. 

ltalya ispanya asilerini tanıyor 
lstanbul 29 · - ltalyan gazeteleri general franko hüku.ııe· 

tini tanıyacaktır. Zira lspanyol halkının ekserisi Franko ile 
beraberdir ...................... .. ............................ .. 

Muhtere 
misafirimiz 
-Baştarafı 1 incide

mek için devlet memuriye· 
tinden istifa ile 1920 den 
1922 ye kadar Belgrad Üni
versitesinde mali ilimler pro· 
fesörlüğü vazifesinde ve a~ ni 
zamanda Belgrad şehrinin 

belediye azalığında bulunu
yor. 

Terfi 
f zmir polis memurlarından 

Emin üçüncü komiserliğe 
terfi etmiştir. 

dir. Stoyadinovitoh, fazla 
olarak, ağustos 1924 de 1 
altın dikar 11 kağıt dinara 
müsavi olmak esası üzerin· 
den altına nisbetle Yugoslav 
parasını stabilize (istikıarlaı
tıracak) edecek kadar dina· 
rın kıymetini islaha muvaf
fak oldu. Bunun içindir ki 

Yükseldi 
Vilayet mektupçusu Alaid

din bir derece terfi etmiştir. 
Tebrik ederiz. 

Yumurta 
alacaklar 

lıviçre hükumeti hükume
timizden yumurta almağa 

karar vermiş ve lazım ge· 
!enlere bildirilmiıtir. - ......... 

Ata türkün 
beyanatı 

- Baştarafı 1 incide 
Bu dostluğun devamına 

ve daimi daha ziyade reaanet 
bulmasına çalışacağım. Bu 
dostluk bütün sulh dostları 
iç.in bir remiz teşkil eder. 
Böyle bir dostluğa ancak in
sani ve kardeş hisleril;ı;:
tikrar bulabilir. İki milletin 
arasındaki dostluk ifadesini 
yalnız sözlerde bulmuyor, bu 
söylediklerim kuvvetine ina· 
nanların bir ifadesi olarak 
telakki edilmelidir. 

Türkiye ile Yugoslavya 
arasında mevcud sağlam 
münasebetler bütün Balkan 

357 numaralı otobüs Gaıi olmuştur. Arabanın ıçıD fai~ 
bulvannda sür'atle giderken tiitün tüccarı Süleyaıall ette 

. L" tf' v sur 
itfaiye çeşmesi önünde 28 ve eşı u ıye agır 
yaşlarında Nesim ogv lu Av- yaralanmışlardır. aıobi• 
rama çarpmıştır. 

Bu çarpmadan korkan o· 
tobüsün sahibi ve muvakkat 
şoförü olan Şahin lambaları· 
nı söndürerek kanunun pen
çesindt n kurtulmak için oto
büsün son süratını vererek 
kaçmağa başlamış ve Gazi 
bulvarındaki virajdan posta
hane önüue çıkar çıkmaz 
Konaktan gelen 85 numaralı 
binek arabasına çarpmıştır. 

Kızılay'ın 
Aşevi açıldı 
Halkapınardaki mensucat 

fabrikasının Kızılay kurumu 
tarafmdan yapılan Aşevi dün 
öğleden sonra merasimle 
açılmıştır 

Törende Valimiz Fazlı 
Güleç, Kızılay reisi doktor 

Cevdet Fuad, Sıhhat müdürü 
Cevdet Sarcaoğlu, Belediye 
reisi ve daha birçok zevat 
hazır bulunmuşlardır. 

Açılma şerefine 150 işçiye 
parasız yemek verilmiştiı. Ve 
badema günde beş kuruş 

makabilinde işçiye sıcak etli 
yemek verileceKtir. 

Hasan Fehmi 
geldi 

Zabıtamız imdad oto b•'-
lini celbederek yaralıları yı
tahaneye sevketaıiştir. İJJ
ralılar memleket bastsn;',dır• 
de tedavi altına alınıD1 ş. • ~e 

Otobüs sahibi Şabııınte• 
şoför Mustafa vak'ayı ıııbıll" 
akip kaçmışlarsa da .ı~arfl' 
mızın yorulmaz az:ııı del' 
sında saklandıkları yer 00ıı 
bulunmuşlar ve k•0.ıı ıer· 
pençesine teslim edilaı•Ş 
dir. 

Feci bir ölii!'!. 
Dün sabahleyiıı Hal el•~ 

narda ki un fabri~asııı )(oP•• 
makinenin kayışı anıde ı;ııele 
rak iş başında bulunan ;1,tıt• 
Kıbrıslı Ahmede çarp 851ıı· 
Kayışın şiddetle çarplll par· 
dan Ahmedin kafatası rıY' 
çalanarak beyni dışa 
fırlamıştır. b15tıı• 

Ahmed memleket Aldı· 
hanesine kaldırılmıştır· ar•~ 
iı yaradan k~rt~!r1lı,ıar· 
bugün sabahleyın ° p> çoctJ' 
Zavallı Ahmedio beŞ 
ğula bit kar1sı vardır· 

Roına 
Adis-Ababıl ~ 

Arasında Jeblin sefef 
leri başlıyor ~10d• 

İtalya hükümeti ya ar•· 
Adis-Ababa ile Roll1

9 pııJ'' ·ya f aında Jeblin seferlerı bll9tJ, 
B 1 k . H - h l k · t' Bu ·rı a ı esır ususı esap ar ğa arar vermış ır. uş•\11. 

direktörü Hasan Fehmi me· için Alman hava o> gitııs1f 
zunen şehrimize gelmiştir. general Milş RooıaYa . 

• ~eV 
tır. şir ~ 

Is an h b Jeplinlerin Alaıaorafıod~, 
D va ar ı hesabına ıtalyanlar ta -veril"''!i 

- Baştarafı 1 incide - işletilmesine kara~ 15 ;1'i~ 
tir. Jeplin seferlerı tır· 

Romanın verdiği bir habe- teşrinde başlıyacak 9' 
re nazaran da Karadenizdeki İsviçreli .,at 
Rus vapurları mütemadiyen k ı 
mühimmat yüklemekle meş- şÜlÇÜ J ~1ıl'; 

ld T. d b i .. ıel ıeı gu ur. ıcaret urmuş gi i· sviçrenin en gu p>at11'' e' 
dir. Bugüne kadar Çanak· rından 17 yaşında .. jo ) .. 

· · re•· e" kale boğazından mühimmat lnga Lindgren Isvı~ uef et 
yüklü 15 Rus gemisi geç· gine paraşütçüs~~~'i,;o ~.~ 
miştir. hafta 8errinde dor 0r• tıf· 

Asilerin kuvvetleri topçu reye kadar ç.ık~ı.ş .ve ,t11'1ş jll' 
ateşinin himayesinde Madri- paraşütle kendısınt ere 
de çok yaklaşmışlar ve Mad· Ve mı. vaffakiyetle y 

miştir. t 
ride hakim bulunun tepele- • e 

lar. 

16 Birincikinun 1922 de 
o zaman Başbakan olan 
müteveffa Nicolas Pachit eh 
Stoyadinovitch'i Finans Ba· 
kanı yaptı Bu tayin, memle
ketin çok müşkil bir safhası 
esnasında vukua gelmişti: 

kendisine haklı olarak "dinarın rin hepsini tutmuşlardır. Ge- EmnıY ı 
kurtarıcısı,, edı verilmiştir. ideale doğru ne kadar fazla neral Frango Madridin bom- mu•• dürJefJ 

Stoyadinovitch finans ba· yükselirse saadet ve tarak- bardıman edilmesini yasak dıJ 

milletleri arasında mevcud 
olması iktiza eden münase· 
betlerdendir. Balkanlar bu 

Stoyadinovitch te, o tarih
te, otuzbeş yaşındaydı. 

Stoyadinovitch, finans ba
kanı mevkiini·1924:te Licuba 
Davidovitoh hükümeti esna· 
sında kısa bir inkıta devresi 
geçirdikten sonra 1928 nisa· 
nına kadar muhafaza etti. 
Kendisinin finans bakanı ol
mak sıfatile kazandığı en bü· 
yük muvaffakiyet, şüphe yok 
ki döviz meselelerinın halli· 

kanlığında bulunduğu müd· kileri o nisbette artar. etmiştir. Milliyetçilerin sabık araSJ0 ..,e~~: 
detçe devletin finansı dikkate Politika gazetesi muharriri başkumandanı asiler tarafın· . et ""' eV' 

d v b' t .. t d' cevab vererek minnettarlı- dan tevkif edilmiştir. Hava Kırklareli eoın•Y .. ,t• ~-
eger ır ar ma gos er ı. Süleyman Naci IsP

8
" ısP' ~j· 

Daha düşük bir ihrac res· ğını arzetmiştir. nazırı Barselon reiscumhurla 1 ~un , · I' 

· · t tb'k' · d ·h Bunun u"zerı·ne Atatu··rk .... t"kt h d" niyet meaıu ug P."0~~-mının a ı ı sayesın e ı ra- goruş u en sonra şe re on- emniyet meaıuru urlıJl!'O~fO 

cat, adamakıllıl inkişaf etti. demiştir ki: memiş firar etmiştir. de emniyet P?:~rii Ş~~e: 
Devletin kredisi, hariçte - Türk matbuatına da her Cenup cebhesinda taarruz içeli emniyet aıu .. c1urıa~;~~ 
olduğu kadar dahilde de zaman tekrarladığım gibi bu bsşlamış, tanklar, tayyareler V · t JJlU r ~· 

kk l an emnıye '·aıtl' ıos·.o· 
iyileşti, şöyle ki bu iyileşişi, dostluk hislerini ehemmiyet· ve topçulardan müteşc i Gölpazarı kaY~ 0~ar t ı1' 
daimi bir yükselme halinde le kaydetmek Yugoslav mat- üç kol Madride doğru ilerle- Kayseri eaıniye: :ınoit{1o~: bulunan devlet eshamının buatı için de mukaddes bir mektedir. Hükiimetçiler son ne, üçüncü sın• ukrii ~darlO 
kurslarıyla kolayca müşahede 1 vazifedir. Bu yalnız mukad- azim ve ısrarlarını ~östere· fettişlerinden Ş et rıı\ ~ 
etmek mümkündür. des bir vazife değil aynı za· rek mukavematle sebat et· karahisar eaıP.1Y İ'"ıerd•' \ ~~ 

miştir. (s Y ) d b• b d k d' l ~ ·· t · edılo> ., 1 it. l onu arın man a ır vatan orcu ur. me te ır er. gune ayın ııj :~~ f ............................................................ _. ..... ____________ ·~·~ ~ 

Her av bircok vatandasları bü 
yük bir servete kavuşduran (sa·a Jet~ kişesinden veni tertip piyanko bilet~.~~;;r"- \~· a ~ ) v t Basmahane Çorak kapı kara .,. S 1 

8 magı UDU mayınız. Bay Hasan lahsin Telefo . 
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