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itler Almanları ·avutuyor Avrupayı korkutuyormuş 

llltere 30 milyon gaz maskesi yaptırıyor 
4111.erika da barba hazırlanmaia başladı ._,... ___________ oc .. oo 

Zaimis öldü 1~~;:Ro ·;o7:ı1;ı;iZ"l~H Atatürkün 1 . TEBRiK ET:ı M iltif atlan 
~ lngiUere ıle 1 Yugoslavyalı bayan 
ı bahri bir ı intibala:Jm anlatıyor 

._raftan Raı orduıu 
11a devam eı..k· 

._....._,alan talrib edea 

harbı 

ZAIMIS 
Atina 16 ( Özel) - Eski 

Yunan Cumhur reisi Zaimis 
Viyoda ölmüıtOr. Başvekil 

1 anlaşma mı 1 ~ 
~ yapacağız ? 1 t 
(+ KR~LIN SEYAHATi ~ 
•AKDENiZ VAZIYETINlt 
t DEGfŞTIRDI ~' 
! lstanbul 16 - lngiliz [Ç 
t~ gazeteleri, ıngiltere kralını [t1 

~l Akdeniz seyahati hakkın ~ 
,t da makaleler yazmakta r+: 

Metaksas Zaimisio kansına , ~ devam ediyorlar. Son pos· [' 
hükumetin derin teessürlerini ~ ta .i!e gelen lngiliz gazete- ~+' 
bildirmiştir. G cnaze hükumet ftl lerı: r+ 

hesabına buraya nakledile- (+l "Kral Edvard'm ziyaret- J! 
dilecek ve kaJdmlacaktu. [•1 Jeri, feshedilmiş olan Ak- ' 

;:·- ~ deniz mlsakına dahil dev-

1
~ 

V 1• Od • e u1 ıerin lngilt.!re'ye karşı t a 1 emış f.~ gösterdikleri çekingenlik- ~ 
gİdt.cektir M leri izale etmiştir. ,, demek- t; 

MUSOL Nl B R MANEVRA ESNASINDA [~ tedirler. IfJ 
Çek heyeti reisi general ı ]erinde çok cekingen davra- Vali Fazlı Güleç bugün [t Sekizinci Edv11rd, mem· 
Luza Kızıl ordunun kuvvet nan Amerikada da büyük Ôdemiıe giderek kiiçük M leketimizi ziyaretleri e1na 

Belgratl 16 - Felthal 
balosunda, At.ttlrkla ltel
gratta çıkan Vreme ,...._. 
mubaltiriu Utifatta bala...
larclar.' Matmazel Şte•wa 
intibalannı tlJI• aala-.k· 
tadır. 

vd haııDetinde:ı büyük bir bir silahlanma barek ~ti var- Menderes kazalarında muhte- ı sında emniyet teıkillLmı-
takdirle bahsetmekte, "Kızıl dır. Amerika hariciye müıte- lif tetkiklerde bulunacaktır. • zın göstermiı olduiu faa-
ordu dttnyanın en ileri ., or- ı şarı diyor ki: · Vali yann 9ebrimize d6ne- liyetten dolayı, poliaimlz 
duadur demekted r. - Sonu 4 üncüde L cektir. 1 için bir takdirname gön· 

- Atattırk heplmin 1111-
fatta bulundular Ye Y....
la• milli :du~m .., .... 
maımı emrettller. 

Bütün devletlerdeki humah J(lmmmmmm• .. m~~s+:mms=.,"\ ~ dermiıtir. 

hl\rb hazırlığı enditeleri ço· ft '°I C h • • ~ Londrada jintiıar edea 
galtmaktadır. Haber verildi- il Spanya Um Ur reJSJDe i Morning Post gazeteıi bir 

ğlne göre, lngiltlre yeniden '1 suikasd ! ~ bir~yazııında ismet l~&oll'-
30 milyon gaz maskesi yap- ~ . • . ~ 1 nOn Londra aeyabahnden 
mağ'a başlamıştır. Her hafta ~ Par!s l b - « Fıgat o» gazetesı, ispanya i t bahsederken; yapılacak 
250 

bin gaz maskesi imal ~ Reisi ~ un1huru Azano ile ispanya Başvekili ~ ~ı m.üzakerattn_~iyssi v~ bel-

Bana ayrıca iltifat ....... 
kendileriyle ..... ef mi 
ietecliler. 
s~ esnada lke7eam ..,.. 

doğumu itiraf ederim. ,..._ 
kiyeain mllmtaz Camllwr 
bqkanı Atattirk p7et ..nf 
giyinmiılerdi Ye ldmi ko· 
laylıkla dansediyorlardı. 

ediler.ektir. Loudrada gaz ~ k d k - , b h -
maekesi için yüzden fazla aleyhine bir suikasd keşfedildiğini. altı ~t ~ e as en ... ve a rı m~-

'1 k"f d.ld" v • • k d ~ 
1 

hıyette anlaşmalarla neti· 
depo hazarlanmııtır. i tev ı e ı ıgını yazma ta ır. ~ celeneceği tahmin ediliyor, ' 

Şimdiye kadar Avrupu it· I!,,,"""~-=----- .. _..,.._..,......,..._,.!r j diyor, 
oo .. oo wwaı:m:ar:ıB111m.ıS - Sonu 4 incide -

boşaltılıyor .. ~~--~----~--
Hükumet Valenciyade Yerleşecek .. 

ihtilalciler 5 00 bin kişile 
Madride hücum edecekler 

-------------...... 00 ...... ------------

25 parça Italyan gem:si Barselonda bekliyor 
Madrid 16 (Özel) -~ ........ ,.,,.._...,.,._, ---·--- ·- - ---

t 

- Madrid hükfı neti 
Valenciyada birleş

meğe karar vermiş

tir. Komllnistler Sen
ıebas~yan has'an'i 
ıindeki sekiz hastayı 
öldürmüşlerdir. Ora
da bulunan 450 ölü
nün huviyetiniıı tah· 

kiki için uğraşılmak- ~~:~;~;iiil~ll~ii~~lli!! tadır. Bunlarm ara- L 
sında Finlandiya kon-
solosu ile 45 Fransız 

- ---

vardır. dir. Bunlann kafi miktarda General Jhanko Fastao 
Halikazırda İtalyan donan- silibı bulunmakla beraber asker celbine dewam etmek-

oı aıından yirmi bet parça mühimmatları noksandır. tedir. 
gemi Barsilon limanında bu- General Mola ve general Pariı 16 (Ôzel) - Tetuan 
Junmaktadır. Frankonun elindeki kuvvet- radyosu ibtililcilerin elinde 
Sen~baıtiyaaa m~ntakasını ~ lel'in yek6nu SOO kitidir. lb- · : SOO bin kiıilik bir kunet 

mlldafaa edecek olan:· liükO- ' tililcifer cenab cepbeıinde bulundutu, Madridin yakında 
-'•ıt DYJttleri 40 bi-. kiti.. Pera~ubiyayı Japtet1piflerdir. ı dilıecoifni _bildirmektedir. 

·~0umm--~:=-ı..---~şsgm .... mıııaall!l .. ~M'•~mıı ...... ~ .... 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~ 

Mektebler açılırken 
- Çocuğunuz bu yıl ilk okulu bitirdi değil mi ? 
- Evet. • 

Hangi okula vermek niyetindesiniz? 
- Yer bulabilirsem orta okula yazdıracağım. 
- Hangi meslege yetif!Desi taraftar1mız ? ' 
- Sormağa hacet yok memur yapacaiım. Oç ••J& bet 

kuruı ne olursa olsun bundan ili iı olurmu. Bltçuiai 1.U.. 
ayağını ona göre uzabr ibtiyarlafında ela tekald ol.r. 

- Meslek okullarına verseniz daha iyi olmaz mı ? Hep 
orta okullara ve liselere hücüm yapılıyor. Bu devlet baka• 
dar memuru nasıl besliyecek ? · 

- Onu bana dejil, bu mektebleri dalaa a.tlll ....... 
söyle. Bu yıl yine Türkiyenin her tarafında ytblerce orta 
okul açılıyor. 
J - Okumanın aleyhinde misin? 

- Bu ıorgu doğru değildir. Çünkii bu aıırda bilpüa 
değerini takdir etmiyecek bir feı'd yoktur HDtrl& 

- O halde.. • 
- Avrupada ve Amrerikada oldutu gibi •n'at Ye .... 

lek mekteblerine de önem veril..lleli ve yeni yetitft aeale 
bu yurdun asıf lan'at ziraat ve ticaretle 31lale•eCetbü Ye 

bn yollardan refah ve saadete kavuıulacatının k6rpe climal· 
lara ıokulması gerektir. 

Bu konuıma, hakiki hayattan ahnmıı enıtantant l:tir ko
niiımadır. Hili birçok aile.er -san'at ve ticareti kllçlk slr
mekte ve ltu yüzden san'at, ticaret; ziraat mektebleriae 
çocuklarını yazdarmamaktadırlar. Bilhassa lzmiri• hami 
teıebbtıs aahibi çahıkan ferdlere . ç~k ihtiyacı Yardı. 

HALKIN SESi ·HAKKIN SESiDiR 
.· 

• 



lalalf• J ........... 
Sg 

Morfinle 
Çıldıran 
Adam'! 

Yeni bir ~eshin Haydutluk ya'!!!,n milyoner kızı ~DUN~AD~ 
usulu . Güzel kız 38 katil ve 50 hırsızlıktan suçlu N 1 ı~t 

lzlanda adası malum ya Nevyorkta yeni bir gangı- - Ben Ço. AJlaaım. e er 0 
kutuplara yakın büyük bir ter yakalandı. Bu gangster lrma bu kadar kibar bir 

q 1 

Yazan: KARANT•NALlill 

- 17 _, 

Benim için boiazlaşan kadınla 
rı seyretmekten vahşi bir 

adadır. Bu adada Gabzer 3 hususi hizmetçisi, iki fO· gencin haydud Ço. Allan 
denilen bir takım kuyular föru, 13 uşağı, 3 mürebbi- olmasına ihtimal vermediii 
vardır. Bu kuyulardan ııcak yes:, sayı.sız viJliları, apart- için: 
su ve buhar fııkınr: manları olan bir kızdır. Meı- - Ne miinasebet demittir. 

fslandanın Paytahh 20000 bur milyonerin kızı ıiizel Benimle eğlenmek iıtiyorıu-
nüfuslu Reykjavik ıebridir lrma. nuz. 
ve her sene teshin için ha· Zabıtanın Çoellam çeteıi· Bundan ·ıonra da itler 
riçtan bir milyon kronluk nin en faal azuı olarak değişmiş, kibar genç: 
kömür idbal etmektedir. yakaladığı ba gUıel milyar- - Kat'iyyen cğlenmiyo· 

der kız 38 katil, 50 huıızlık rum cevabını vermiıtir. Ben 
Bu sene lılandablar şehre 

ve ... tren soymak cilrmilnden Ço. Allanım ve ıiz ıu daki-20 kilometre mesafede kain 
suçludur. kadan itibaren de benim 

bir Gabzer kuyusu genişlet· Çok eyi tahsil görmllş, esirimıiniz. 
mişler ve derinJenmişJer, bu k · k ı · ço zengın, ço güze ve Bu cOmleden ıonra da 
sayede dakikada 300 litre çÔk ağır başl. olan lrmanın Ço. AJian otomobilin yolunu 

- Morfin ver.. dikkat ve aJika ile beni ıüz· kaynar au elde etmişlerdir. bir gangster aluşu, Çoella- değiştirmiş, lrmayı Nevyork-
- Buradamı yapacaksın ? düğünü gördüm. Bu bir çift Bu kaynar suyu cıcak su mın haydutluk aleti vaziye- tan 200 kilometre ileride 

zevk duvuvorum 

- Evet J göz beni çileden çıkarmıya kahforlarına tatbik ederek tinde bulunuşu herkesi hay• bulanan büyük bir ormanıo 
- Nasıl olur? çoıturmağa kafi geldi. bütün resmi binaların, mek· rete düiürmüştfir. içindeki inine götürmüştür. 

Çinli telef oncetap 
San Fransiıkoda Wt~ 

mahallesi vardır. Bod " 
le ıakinlerindea t6. ~· 
linia: evinde telefoo ~ 
Telefonla konuıaaak ~ 
ler numara değil, ko• ;:,altı 
istediklerinin iımilli .a1rr; 
Telefoncu bayanlar da 4' 
nilen ismi yGzde do~. 
kuz yanılmadan ~~ -' 

Telefon memurlua- J.ıtlt 
tl~j., 

dan kıza. kızdd. ·'wl .,. 
teyzeden ablaya iolt 
iraidir. 

... ff"'~ Kadınlar çoğa1,if' 

- Basbayaj'ı.. Masanın Kemanın gıcıklatıcı nağ· teblerio ve fazla olarak 60 ... Ha1dud bur•da lrmayı 
altından ba<.ağıma sapbya· meleriyle kanadlanau ruhum hususi evin teshini çaresini lrma bundan iki sene ev• hakiki bir centilmen mua-
cağım.. bu kum.-al kadın karşısında elde edebilmışlerdir. ·vel bir g~ce yarısı kendi melesi yapmıı, eatesi ıabab-

Y eryilzünde kadı• ~ 
artıyor. lstatistiklet d• i
dildi: Sovyet Ru•Y1 ~ 
erkete 138 kad•11

• ,.. ' 

kada yilz erkei• -~ 
kadın, diter bDtO• ,fit ~ - Olmaz gören olur.. birdenbire alevlenmişti. Göz- Civardaki gabzerler hep- kullandığı otomobille Nev- ta lrmaya: 

- Kimıe görmez.. lerimi kadına çevirdim. Ko- sinden de istifade suretile york civanndaki muhtetem -- Beni gördilo&z, yuvamı ketlerde yöı erkete 
Okadar 11rar ettiki tin'n• kain ve vfoki ile bog"ulan b b villasına giderken otomobili gördünllz. Şiırdi ıizi ıerbeat şehrin aştan aşa bu - ıekil-

1 .. &V1 vermeg· e mecbur oldum.. mahmur gözlerimi süzdüm.. h d birdenbire bir kavis yaparak bırakıyorum. Otomobille sizi 
kadın diitüyor.' . gA 

Bunun akıi yaJoıJ ~ 
r de tes ini üşünmektedir. 

Margarit aq'e içinde benimle Kadın bana ayaı ,.lika ile .,. durmuş ve dehşetli bir ıar- istediğiniz yere bırakacatım. A vmtralya ve Jto 
konuşuyor maıanın 6rtils6 bakmakta idi .. Ben gtildüm.. En ku••çu•• k ııotı ile frma içinden dııarı Bu vaziyette size soruyorum. 
altında da baca;ına ifneyi O da tebessüm etti... fırlamıştır. Uurıdan ayrılmak mı yokıa 
saplıyordu . Elimi cebime attim, bir on ı~u·• ku"' met Bir müddet sonra kendine benim ile arkadaı olmak mı 

cari. d•_~ 
Şu halde yeryl•o:.k~ 

dıalar eı k~ klerle U kdt• ~ 
baılayacaklar cleııo• ~f - Oldumu 1 liralık daha çıkardım. Ke- ::t geldiği zaman otomobilin istiyorsunuz? 

- Oldu tamam.. mancıya uzattım.. Avrupaca en küçük hük(i · tamir e~ilme:ı bir halde lrma dini ve Ço. Allana li kadının hukuku•• 
edebilir miyiz ? . -:- f!aydi ıen de yap.. - Güz~l bir vals çal 1 de· met hanti hükumettir bili· bozulduğunu görmüf, villlya çok beteadiği ve ona Atık 

- Yaphm.. dim.. yormusunuz? Birçok küçük da daha pek uzun bir me- olduiu iç n ayrılmıyacağını 
- lıtiyorum .. sen de yap.. Kemancı, kudurtacak de· hük6metler vardır. Bunlar1n safe olduğu içiu eline taban- ıöylemiş. Bundan sonra dost Değerli ses J 
Ben de ayni iti ı&rd&m. recede baygın bir vals çalı· başında 45 hektar mesaheya casını alıp beklemeie bat· olmuılar, beraber ·yapmıya Arada ıırada L~ 

lıneyj pantolonumun 6stiln• yordu.. sathiyeıi olan papanın Vati· lamııtır. başlamıştır. Ve lrma böyle- yoıunda btilbül ıell ~ 
den kaba etime aapladım.. Batımı kuMral kadına çe- kan hükOmeti gelir. Bundan Bir müddet sonra pek ce Gangster olmuştur. s.u.nu.z. Bu ıes pili• ~ ~ 

Keyfimiz bir kat daha virdim.. Gözlerimi ıüzdilm.. ıoora dördüncü aıısrdanberi muhteıem bir otomobil gel- - • • • .... mııtir. ili' . ~ g 
artmııh. . Dişlerimi göstererecek kadar devam eden Sen maren cu· mekte olduğunu göı milf, iki ÇOCUk Radyo at&dyOlu, ol ~ 

Muzik çoıturucu teyler teberaüm ettim. Elimle şöyle bu otomobilden yardım iı- E 1 l k ·ı k miia11eaeıiDe bUlbkJif F>"~, muriye'i gelir aabaıı 61 kı· - v at ı verı me 
~ıyordu . Hele bir aralık havada · bir daire çizdim.. temej'e hazırlanmıt ve oto- kJi1ıra almaııaı te ıu. lometre nllfu u da 12,000 1ir. • t · a _._,,... .,.. 
keman gizci bir serenat çal- Yani: mobil <lurduğu zaman için- ıs enıyor MduıelC bia d....--

1607 de teeasliı eden An· d k k b. k B b 1 1 d ··~"'' mata baıladı. Morfinli, koka· -Benimle danı eder misiniz? en pe fi ır genç çı mıı a 8 arının ö Omlln en do- iizerine aldı. ebell,Y-_, 
k k dor Cumhuriyeti 452 kilo· ıı~- b. h k ti 1 k' · k 1 'k' k -r yiııli ve al olJil afam bu Demek iıtedim. Kumral ka· as aue ar are e e: ayı ımseıız a an ı ı çocu Haftalarca 111 .,..,., ~ 

havanın teairile kanatland.ı dın başını salladı.. Marsıarit metro murabbaında ve S bın - Tenezzül ederse iz o- evlatnk verilmek iıteniyor. ellerinde alıca al-,._,~ 
adeta .•. Semanın •onsuz ufuk d 1 nufuıhıdur. Vaka Monako tomobilimle sizi villiya ka· Bu çocuklaran birisi on manlarda dolaıtılatı ,,~v iyi en iyiye sarhoı o muştu. j r.. 
lanaa ~uyordum.. Birden iki diraetini masanın fistüoe prensliği bir buçu kilometre dar götüreyim demiı. yaıında hir kız, diğeri de blilbülün ıeıioi pll ~" 
bire keman ıustu. Uyanır dayamıı ve batını avuçları murabbaınd bir prenaliktir Birkaç kilometre yol al· yedi yaıında bir otlandır. ler. Hakikaten ::t .J 

ıibi oldum. Elimie iıaret içine almııtı. Benim kumral amma nufusu 23 bindir. dıktan sonra ıık genç: Taliplerin paket postaba- bir plik: oldu. fa ~I ~ ~ 
ederek kemancıyı eağırdım. k d 1 d . . f - Matmazel demiıtir, be- nesinde Uluborlulu postacı ı'çı'a ne ıarfettiler 11 
C b. b I a ın a alğa geçtiğımın ar• Ü t- M ·k M e ıne .et pape ıokt.am • m ş u. uzı susmuştu. e nim kiın olduğumu tanıyor Hüseyiae müracaat edebi· 1 47 000 dolat··· 
Herı'f ı'nletmeg'" e ve tı'tretme- kında değildi. Kalk::!ım kadı- tidotel ve gartonlar etrafı- ? V ·ı · · ı ı ıiniz · t L.:.M~ musunuz e ı ive etmııtır: ir er. Bülbül, çok aJJ• 
j'e baıladı.. Margaritte gaıi nı kaldırdım .. Dönmeğe bat· mıza ü•üşmüşler bizi ayır· - -------"-'=-..;,,.;· =~...::-=. mı-=-=---====-~-== ...... ,.,., -=~=,,,,. . ! 

l dk U d k G- ... olan bir ten_orı··~ --""j~ 
olmağa ba,ıamıştı. Bir iki a ı .. çuyor u .. ozucuy- " mak iıtiyorlardı fakat iki lzmı·r v.·ıa"'yetı• Baytar Dı·rek- -~ti ..... ! 
k d b · k. d h k k le Margarite bakıyordum. O f • 
a:nr: k~~~nc~yaa h!eyk!~d~~n hiç bir ıeyin farkında değil- k'ldının kavi••• pek mlithiı . t•• 1•• v.. d Ecza I~ ~ 

d. 8 . .. d oluyormuı .. Ben elim böt- Of U .. UD en : k~ıetı ed'~ 
_ Gel.. Daha yakın gel. ı. ır an rur,a an uyanır Sıhhiye ve .. . . 'tJii":" f 

Kulağımın dibinde ç.al.. " gibi silkindi. Beni o kadınla rümde beni paylaşamıyan, Yaraş ve slib encümeninin lzmir sonbahar at koıuları deki iliç fiatJerı••~ ~ ~ 
Herifın cebine bir OD pa· kucak kucağa görünca, elin- benim için saç saça, baı başa 20·9·936 Pazar gOnü Kızalçulludaki koıu alanır>da ıaat 14,S uymadıtını garer• •• ~~ 

d k ı b. d. · b w ) a b k d ı de başlayacak ve iki hafta devam edecektir. Kayıt mua- 'd•O pel soktum. Kemancı haya· en yavrusu apı mış r ışı ogaz aş n u a ın arı aey- rifelerini yeoı '"' _ı.,~ ' 
k 1 b t ·ı · d t kt h · b. k d amelesi Baytar Direktörl ğünde 14·9·936 Pazartesi crOali k ~--tından me mnuıfdu .. Şu ande . ap an va şe ı e yerın en re me va şı ır zev u- e surette tetki e_, _..a. .t1 h 
f. ı d · · ld d başlıyacak ve perşembe günil öğleye kidar devam edecek tir. 111efll""'~"" ,. 

bütün muzik coşmuştu. Bü- ır a ı üzerımıze atı ı. yuror um.. K k k aermi9tir. Geçe ı.o,,..' "'.11 oşu günleri oşu yerine Alsanca tan Hususi tfrenler • .. - ~..J 
tün masalardaki göder bize Hey yarabbim bir hengi- Hey yarabbim bey ... Ben ı ve Konaktan otobüsler seyircileri taşıyacaklardır. rada toplanan _. ~ 
çevrilmiş, bütün kulaklar in· me koptu. Ortalık karışti.. ne malmışım.. Şu anda bir· Bilet fiatlaranda pek büyük t~nzilit yapılmıştır. rafından baP'~•'' ~ l.~ . 
liyaa kemanı dinliyordur. Margarit manikörlü tırnakla- birinden dilber, birbirinden Pavyon baylara 100 bayanlara 50, Tribiin baylara 40 Sıhhiye . v.ekil:~;t.<.i ~ r ~ 
Ben kendimden geçmiı bir rile kadının yüyünü, gözünü güzel, birbirinden oynan iki bayanlara \le talebeye 20 Meydan baylara 10 Bayan talebe edilmemıtlı• •_.kf ..-1 \, 
vaziyette baıka ilemlerde delik deıik edi benim yüzümden kadın rumca küfürler savura ve askere 5 kuruştur. lkendiai, AvruP ~ ~~ 
dolaıırken karııkı masada de kanlar akıyordu. Ortalık bir savura bogazlaııyorlardı.. Geçen yıllar gibi bahsı müşterek ve çifte bahis oyunları atlerini .. tedkik f e lı~ ı~ 
kumral bir kadının büyük 1 muharebe meydanına dön· . ( Arkası var ) için büyük kolaylıklar göstarilecektir. (376) bir tarife h•prl•ot• ~ J \ 
------------------~----------------~-------------------------~~---------------------------------------_.,,.---~k•Pf'"~ 
K d • K 1 d mekte mana yoktur!. mıf oldukları vaziyete da Demiştim. yokiu. Fakat bO,,Olı'"" ~ 

ara eDIZ 1 YI 8 rlD 8 " Ben kendimi bu iddiada çok aleybtarım. Bu ıebeble .. Bundan sonra beni bura- arasında korku 1ıol•• b'~ 
Soytarİ Og"' JUDUD çok haklı görüyordum. Ben- Gürcülerden hariç olan Müı- ya muhaıebeci gönderdiler. bir akıam . ko~ kiti1' '-al 

ce asıl tehlike Puntoıcular- lBmanlar araıında beni seven Lizım gelen yol hazırlığına geldi, ve Y1'
1111 ,fil '~ 

Bir Macerası da idi. Çünkü bunlar, bazı çoktur. Köylüler arasından baıladım. Denizden gelmek kafile o kadar ~illi"~~ 
Müslüman unsurun yarııını ıevinen cahil bir sınıf vardı. çok uzun siirecekti. Çllokn ki bir and• b!~ oıd r.J 

YAZAN: ** geçecek kadar çok ve kuv· Gürcü aslından olan genrler b it 1 J yedi kişiDİD e•',ros' • ,,.,~ .,. uraya ayan vapur an uğ- zim adamlar ta 11411~1 ·~ti 
vetli idiler. Bundan baıka tamamen benim ğibi idiler. rıyorlardı. Yunan vapuruna k 1ısı -~ . 
Puntosçuların teşkilatı, yeui "Soytari og" lunun Puntos- binmezdim. •MilJi bir vapur bir yılan . • ar det• tJJ' . .A 

kuşları gıbı • ~ 
ve seri ateşli silibları, bol r-culara karşı muvaffakıyetleri utraması için beklemek ye me oldular. od••~ -~ 
mühimmatları vardı. Mütare· beni adeta sevindiriyordu. buradan Trabzona giderek, "30-35 yat•~; iftd~ 
kenin icabı, Puntasçulara MiJli h•reketin belirmeğe Trabzondan memuripetim metanet ve •'1t•'• • ~ 
kendiliğinden bir muhtariyet başladığı sırı&larda ben bir mahaline geçmek )izim idi. qir adam, ı:• afclı ti 
verilmiş, Puntosçular için çok yerlerde: Karadan haarekete karar bir iki fındı 
Karadenizde barb sefineJeri 0 

- Bu Soytari oğlunu Pun- verdim. dlıene ıordu:dir? 
peyda olmuştu. toscular ve Ermeni çeteleri .. Benimle· beraber · takri- "- Bu oe ~,: 

"Ben vakıa Gürcü bir ai· alay hine ıevketmen ç Jk ben on bet ki,i daha yola "- l\dall'ct c1ıdltf~ ~ 
lenin çocuğuyum; fakat hars faydah olacaktır. Ben bu çıktı!ar; çünkO beı kftilik - Buttukl ··il'?. 
iHbarile tamamen Tilrkllm. adamı g&rmek ve g6rilı· bir ' jandarma · mtlfreıtil de :ve, M• 1,.d•~ ~· ...r) 
Bizim tarafla da bazı G&r· mck isterdim, bu adamı bmmle l;eral>erdt ı dili bir .. ~~~~ tr · 

dlleriD cehalet yllODdea at·· •uit •rla feaa J&P••·· ~ ~" ,.,._i.ii..,_ . ' 

- 13 -

Benimle beraber on beş kişi daha yola çıktılar 
"- Hayir dediler, kendi- gene onlara hakim idi ve: 

sinden daılıa alh adami var. " - Soytarı oğlu ve adam· 
.. _ Pekali. öu aiti adam· lannın şimdiye kadar öldür-

la bir saytariden mi korku- düğü inıan yekunu bini a§arJ 
yorsuauı? Bu adama kaışı koyacak 

••- Evet. kuvvet yoktur. Dediler. 
"- Ayıp değil mi? " Allah allab .. Yeni kişinin 
1'Hemıebrjlerim biraz du- ilzetine on, yirmi, yüz kiti 

rakladılar; on binlerce kiti· kider, beş on kişi feda etli-
nin ')'edi 1Jciıilik bir çeteden Jer fakat çetede imha olunur. 
bu hıdar korkmasını gıyrı Böyle yapmak varken, korku 
tabii balclular; fakat korku içinde miıkiıaler ıibi titıe· 

... 



TÜRKİYE 
HALKI 

"'"". > 
Alameti farika11 FiL BAŞI resminden ibaret olan 

,, Türk çamaşır çivitli '' 
ni kullanmaktadır. Bu çivid ile yıkanan çamaşarlar parlak 
beyazlığını muhafaza eder. Tamamen saftır. içinde çama,ır
ları barab edecek muzir bir madde yoktur. LEKE ve DAL-
GA yapmaz. Eski çamaşirları adeta yenileştirir ve uzun 
müddet nescilerini :nubafaza eder. 

GELDi 

1 . 
İ. 

·--~lr- OllTAIAN 1. Vlil l l."" -.Jl--
NOlllAS I 

GÖZLERİN l\1UHAFAZASI ANCAK 
Bu çivid ile yıkanmıyan çamatarlar beyaılığını kaybedib cc PERFA PUNKTUELL >> 

sarımtırak bir renk almaktadır. " 'fiirk çamatır çividi " Gözlük camlarile kabildir, her cins en tık •e sa~ 
'oillllll;IQ~***f**********>+:A:~ "\" suyun dibine çökmez boya kuvveti piyasada satılan diğer gözlük çerçiveleri ve gGneş gözlükleri lzmir kemei:ifta 

l ECNEBi MARKALI ve ISlMLl çividlerden binkat hada Meserret oteli alhnda Nafız Gözğ6tdüren uat ve .. 

'DOKTOR lf. iyidir. Ayni zamanda " Türk çama,ır çividi " bediyelidir. evinde bulursunuz. 
~ Senede iki defa size zengin eşyalar takdim edecektir. He- ?-'~fJB~~S~R~BS:~~ZtlR&1BBlll 

A~ Kemal T onay x diyeleri almak için çividin sarılı olan kağıdlarmdan 1 o EE··.. Tıı.l'kı.lı·k aa dane getirmek kafidir ve size derhal bir bilet verilecektir. , 
kteriyo]og ve bulaşık, sal~ın ' Her türlü malumat ve hediyeler depomuzdan verilmekte ve 

L ._'~· hastalıklar mtitehaS51Sl i toplan ve perakende sipariı kabul edllınektedir... fi 
~· iatuyonu karııundaki Dibek ıokak bat••- 9 Eylôl Baharat Deposu 1 Biçki yurdu müessisi 
~ ey •e muayenehanesinde sabah saat 8 den B 1 1 dd . 198 t 1 f 8882 d' Mü m z h H a CI ar ca esı numara e C OD ır. racaat ~:) e ra asan 6 y.a kadu bastaluını kabul eder. u. 

iT ediniz. Bütün Türki)·e kadınlarının kullandığı yalnız, E 
t eden hastalara yapılması Jizımgelea sair ~ bir çivid vardır bu da • ~ Talebe kaydında baılamıtbr. Hiç dikit bilmiya 41 

""°'~ .Ukroskopik muayeneleri ile veremli hasta· 1J 1 yanlc.ra bir sı.'nede çiçek yab boya fosfur kabartm._ biÇ--
~~lla cevaz g6rülen Pnomotoraks muayene- ,. "Türk çamaşır ÇİVİdİdİr" a ki dikit öğretilir ve Maariften muıattak pba.tet'ame 
~an yapılır. · Telefon: 4115 )t ~ verilir. Dikiç bilen bayanlara aynca hususi mak.- tlen-

•'V'3L~V~y-.:--.-:-+--=-..--wıv~ 1 Ç E N L E R 8 1 L İ R 1 leri gösterilir. Alh ayda mükemmel makastar yetiftiriı-
._..~ ......... + ......... ..,,.. ....,......,....,....," "'-l ' • h k~ · h 'IS lir Muhtacı muavenet olanlardan ücret alınmaz yara--. 

~.,e! enızi, ayatınızın zev ın.~. sı hatınızın 12 at~lyesinde en mOtkil > esentlerimemn.un edebilece~ 
1 m h t ,_ e daımı surette korunmasını teD)Jn edecek ancak ~ duecede siparit dikit kabul edilir ve hazar kaqola e me zo "(f Yüksel Kabadavı rakılandır E takımlan satılır. Dah~ !aıla izahat iatiyenler her umu 

f • ,.. yurda milracaat edebılırler. 
blld H.. .. ~ s es < 38Zattraa&araaıa fi· a . ukumet• karş._sında. numara 24 Karata Biçki. ı Birinci Sınıf Mutaba1111 M s k • 1 T 

•ç hır verde şuhesı yokrur 
5 Dr. Demir Ali D · eV l uf/N•r 

er .. ·ı . Yurdu KAMçı o~Lu r.. • 6 M 
em muşterı erı Ruhsar Hüsnü Cilt ve Tenasül hasta- Daliili hastalıklar mütehassısı 
dikk~t nazarına Müessesesi lıkları ve elektrik Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumQf. Hutalanaa 
~ti •on modaya muvafılr, sağ Yurdumuz iki sınıftır. Bi- tedavisi her sabah saat d .. !luza kadar ve öileden sonra binla 

lı ~ ıık yaptırmak istoerseniı, rinci sınık yalnız terzilikle lzmir - Birinci beyler so- itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi ner. 
(J~)ırJe Alipaşa caddesi sarraflar iştiğal eder ve bir senede kağı ~bamra Sineması Muayenehanesi: Beyler sokağı bay Memdubaa lab..ta• 

~ ~~I.: No. da ( HASAN BASRi) terzi diploması verir. Birinci ark,aınd~ No. : 55 varı karıııında 36 numaralı muayenebaneaiadL 
~ •e •1111• dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olup sınıftan mezun olanlar Kül- Telefon : 3479 [Akciğer, karaciğer, kan ha~tabklan kauWık, •Jiflik. 1

~·~ l\lb B h ) k f tür bakanJıg• ınca .la tasdik kalb bastalakJan, mide, barsak Ve böbrek llutaJıkJan r ~ firt. e.r aru umaş arının en iyiıinden 2 Y .... 

. t ~!:~;·~~; :~o.!i;.·~~· lira 2 provalı nezaket ~.:;,ır~tb~ı=~i~:!Y.::'.(;~~ v !';~~~:r=~! n ı. TAYYARE sin::=::;p: · ı 
~d-.:.!'11 IDtiıterilerimize bu fırsata kaçırmamalarını a 

...... I sınıfa devam ihtiyaridir. Bu ve oerakende satış ; Bu hafta büyük ve zengin bir pr~gram 

Dikkat 
~,:·i~zamızda son sistem sibhi, fenni 
". p ~ıde, hamile, böbrek düşkünlüğü· 
"~ 0 tlll pelotsuz lastik korseler. 

r,..._ ~Is ve FLEBiT için lastik ço
ıa)· Son moda tuvalet korseler. 

"-t elistik SKANDAL korseler Son 
2~~ l<ASIK • BAGLA·u 

~•rJ ek korseleri - sutyenler hazır ve 
~"-r -· yapılır. 

1 kantarcılar No . . 23 lımir-
$ , O~ ASER, 

sınıfta terzilik pratik şekilde Muhterem mUıterilerimiz Bul· ~ Aylardanberi lzmır balkının bekle~ıf . ~a~lan 
ilerletilir. varda yeni ve asri yaphr- m V• "Altın arayan kızlar,, "Gilzelle! resmı geçıd!., film· 

Sun'i çiçek, makin~ ders- mış olduğumuz kalıb fabri·· E )erinden daha gilzel ve daha cazıp olan hakıki bir 
lerile Silka ve fosfor boya· kamız da zamanın en son C!1 sanat abidesi. 
ları ve kadife kabartma ders erkek ve kadın modelleri B B l 
leride gösterilir. Yurdumuza havi ve ayakları zarif gös- 3 ayan ar 1 
devam eden bayanlar san- terek fenni ıurette yapılmıt· = 
atın bütün inceliklerini ögw - tar. Kereıtelerimiz gayet ~ o· k p 1 R b K 11 .. 1 1--mi 

a Oynayanlar : ıc ovye , u y e er ı e .1- • 
renmekle beraber kendi eli kuru olduğundan eskiyinciye § BlondelL Ayn~ Av.topa ve Amerika ar .. sında ta~te 
ile kendi zevkine göre az kadar formasını ve zerafetini la ile ile seyahat (Kültür filmi) Miki Mavı Canlı karık .. 
masrafla cihazlarını llaryola muhafaza eder. türler. · 
takımlarına varaııya kadar Bulvar: . Yeni milzayede FıATLAR: 30 40 50 KURUSTUR 

- yapmak kabiliyetini elde bedesteai arkasında Kemal-
ederler. . pa" bedeateai ·ittisalinde 11 Seans ıaatleri: liergen ıs- 11 - ı9 - 21,ıs. c~ 
Ad;eı: Karataı ttaqa•ay o~ara 15 tlbeıi araıta B teai ve .,_.r nleri 13 te ilAve ..... 

pdd•i .aumara 33~ isaJdlall. UIJIU' 87 



Valiler arasın
da tebeddülat 

Balıkesir vali liğine Erzu
valisi Etem, Bolu Yalilijine 
Bahkeai r valisi Salim atan· 
mııhr. 

iltica eden 
Rumlar 

Rodostan kayı klarla Kuıa· 
dasına iltica eden beı Yu· 
Danlı Şehrimize getirilmit 
we diln Çetme tarikile Sakıza 
16nderilmiılerdir. 

, ............ 

Komünistlerle ateşsalib
ler birbirini öldürdüler 

Paris 16 - Sosyalist partisinin bir toplantısında Lilde çok vahim hidiseler olmuıtur. 

~!!?~!!!!!.dy~,.. ı F u a 
lacak olan beı betonarm,• 1 

hali, on asri aıçı eYİ, 50 ton Gül ve 
bir beton ıu deposunun la· 
ıaatına baılanmııtır. 

Bav Hulusi 
lzmir jandarma kumandanı 

binbaşi bay Tütfi aıtaja git· 
tiği için komandanlık vazife
tine vekaleten muaYini bin· 
baıı bay Hulaıi rermete 
baılamııtır. Komünistlerle ateşsalib fırkası mensupları arasında çok kanlı boğuşmalar olmuştur. Top-

lantı beman tadil edilmiş, kumünistler içtima salonuna ateı vermişler, polisler. halkı milı· 
8

• ) Aoo , 
kilitla dağıtmıılardır. Birçok ölü ve yaralı vardır. it er VrUp&• 
00.10000000000000~ OODOOCXJGODGDOG~ j 

Filistinde Yahudi Arab ve 1 iki Arap idam , yı korkutuyor 
1 • • •• .! • - Baıtarafı 1 incide '- ı 
02'ılızlerde~ O)UJer Var edı)ecek . -:- Amerika silib kuvve· l 

Roma 16 {Ôzel) - Filistin baı müftiiıil lngiliz bük6meti Kudils 15 (Özel) - Ağır tını artırmıya meçburdur. l 
Seri usul tarafından azledilmittir. Arablar Yahudileri öldürmeğe de- ceza mahkemesi bir kafile- Çilnkil cihanda sulh cereyan-

mahkemeler vam etmektedirler. ~ugün de i!<i dıva• amelesi öldihtılmilıtnr. ye hilcum eden iki Arabı ları hedefini şaşırmııtır. Çnu- ı 
Alınan bütün dehıetli tedbirlare rağmen Filistinde auyİf id•ma mahkfim etmiıtir. kil her söz kuvvetindir. 

baclıyor s laA • k F a il v bet Rus - Romen lstanbul 17 (Özel) - la· 
y e Dl U rına r • g vestiye gazeteai, Alman koa-

Meşhud ciirümler, seri k f ) •• b · b d mahkeme ve ceza usul mab- ço az a munase atı gresı arut epolan tiıerine 
kemeleri kanunuyle Türk Atina 16 (Ôzel) - Bu seneki Selinik fuarına ittirak Blikreı 16 (Ôzel) - Milli kurulmuı bir kığılcıme bea . 
ceza kanununun tadil edilen eden ecnebi firmalannın adedi her senekinde fazladır. Ati- Çifçi fırkası reisi •Romanya· zetmekt~dir. Ga_z~te bitı.ia t 
bazı maddeleri 1 Teıriniev- naya geleD, 300 Fransız eski muhabiri fuarı gezmek arzu· nın Ruıy:a ile iyi geçinmeğe ~~ ateıli sözlerınm, ııklllb 
vel 936 Perıembe günilnden ıunu göstermiıler dir, muhabirler merasimle karı1lanacalrlardır. mecbur olduğunu bunun için ıçıade olan Almanlan a ut· 
itibaren meriyete başlana• 1 S f ,. · •ht• hayati kıymet ve ehmiyeti 

1 
mak ve Avrupayı korkut· 

caktır. Bunun i~n lizım ge- Sp8DY8DID _. 0 ya Se Jfl J 1• bulunduğunu, Ru!yanın Ro- mak için söylendiiini illve 

ihzarat hitmiıtir. Bir suçJa laJciJer tarafına geçti manyada komiinist propa· etmektedir. 
dutulan suçluların sorjularını Ô . ğandası yapmayacağını ıöy· Roma 16 (A.A) - Naayo-
mllddeiumumiJer yeparak teY· Atioa 16 ( zel) - Sofyadaki ispanya sefirı lhtilllci hü· lemiıtir. Dal Sosyalist konıreıi Roma 

k.f kar d h 1 k kimeti tanımııtır. Sefir komüniıt hiik6metinin sefirine yerine tb b d n.h· b" k" 
a annı er a •erece - k . • . b"ld" . • L k ma aa n • mu ım ır a 11 

1 , -"•d "d Jd ter etmıyeceğinl l lrmlfhr. o arno balmakt d fn.L- • ka er •e ayaı 5 - e aı o u- • a ır. uurenn pa· 
tu mahkemeye IC'lk ile ~u- Londrada hır casus yakalandı Konferansı Dlf aatkanaa ıiyaıal mabi· 
r~a 'le ıon karar •enle- Loadra 16 - Bugtln Londrada bir Alman kadın caıusa Londra 16 - Lokarno kon· yeti bilhaaaa kaybediliyor. 
cekur. te•kif edildi. Bu hidiseye gazeteler b6y6k ehemmiyet •er· Tribilne ~azetesi bu nutku 

Menemen - Mu
radiye yolu 
Menemen • Muradiye yo· 

a..daki sekıen klprl ve 
.. afezlerin kabulu için bu
th Nafaa midiirl Aıım 
Giaç beraberiade mllteahbid 
Ali Nihadla ıitmitlerclir. 

Yol faaliyeti 
Amelei mUkellefe ile yol 

İD .. abaa i>Jılaamııbr. Ame· 
leler tlmdilik yeni Foça ve 
Seferihiaar • Doğanbeyli yol
lannda çalıımaktadır. Sefe· 
rihisar - Kilifmı•, Sorbah • 
lzmir Tire yolunun emaneten 
intaaıına baılanmııtir. .. 

Cevded 
~aracoelu 

Şehrimiz Sabhat Müdürü 
Dr. Cevded Saracoğlu'na 
Sıhhat Vekialetince bir ay 
izin verilmiıt!r. 

Gelenlar 
Kemalpaşa kaymakamlığı 

vekiletioe Bornova nahiye 
mlidllril Şefik Erol atanmıı· 
tar. 

' -Avrupaya tatbikat için 
giden dilsiz ve sağu enıtitU
ıil direktörO Ne,ati Kip dön· 
müıtür. 

- P&fiıisa ağırceza reisi 
Ruırn Uz mezunen ıehrimize 
gelmiştir. 

Satılık atlar 

feranıı toplanacaktır. ltalya "' 
mektedir. Cuıus hanai deYlet heıabına hueket ettiii ifp ff Avrupa medeniyetini Bolıe· muva akat cevabını vermit· 
edilmemiıtir. tır. Almanya henüı bir tarih Tik tehlükuine kartı mida· 

Dolma bahçe re~ im müzesi tayio edilmesine taraftar de- faa için birıe,mek nıeı:e 
jildir. uluılara yapılmıt açık bır 

OIU JOf BUi diplomatlar bu kon· miiraca~t olarak t~fıir e.t· 
Roma 16 - ltalyan gaıotelerine lstanbuldan babet yeril· feranıın bu sene toplanmaıı meldedır. Gaıete dıyor kı : 

dijine 16re, Atatnrk'ün arzerine Dolmabahçe ıarayının bir muhtemel görmemektedirler. Üçüncü lmparatorlGk teı· 
luımı resim mtlzeıi haline ifrağ olunaca"tır. . lihatını tacil etmipe bunu ____ _____ .. Paraşüt kulesi 1 Aıya amaçlan111 unutarak 

Bütün dünya_ tehlikeli bir Knltürparkta 45 metre ytık- 1 ~!!~::.=;: b:,~:e:~;:ığıi~: •• • k sekliğinde yapılmakta olan ' donÜm DO tasında paraıüt külesinin dün zemin olmut hale gelen Avrupa 
ileri ıeldini mukavemet tecrübeleri yapıl- bölrelerina doğru propaıan~ Nevyork Taymiı gazeıeti, 

Faşizmle Komonizmin boğuı· 
maıı, bathğıle netrettiii ,bir 
yazıda lıpanya harbından 
bahıetmekte, bu cephede 
boğa:ılatan:Faıizmi ve Ko· 
ı-onizmi ltalya ve Alman ile 
Rusya ve Fransanın naııl bir 
desteklediğini anlatmaktadır. 
Gazete ispanya harbı nas 1 
neticelenirse neticelensin bu 
memleketin demokrasiye ve· 
dağ edeceğini ve diktatör
lüğe döneceğini yazmaktadır. 

Gazete Fransaoın bütün 
teliıının bir taraft11.n faşist 
Almanya, bir taraftan faıist 
ltalya ve diğer taraftan faşist 
ispanya görmeğe tahammül 

etmeyiıinden 

söylüyor. 
ltalyaya· göre de, lıpanya· 

da hlikumetcilerin kazanması 
Sovyet lıpanyaya bir Sovyet 
Franıa teklinde girmek gör· 
mek istemeqaekten ileri gel· 
mektedir. 

mıttır. Kule iki ay sonra tasını yapmakta olaıı Sov 
bitmiş bulunacntır. ı yetler birliğinin muazzam 

Hava DOstaları teslihatı üzerine yapmaia 
mecbur. olmuıtur. 

Halkapınarda posta tay· ı Alman ordusd batı Avru· 
yarelerı için hazırlanan sa- pa için bir tehliike değil, 
hadaki hangar ikmal edilmiı· bolşevizm tehlükeı:ne kartı 
tir. Su hücümlarına karıı il seddi teıkiJ etmektedir. 

Gazete bu te lil;eli miica· saba 80 santim ayrıca yük· 1 oo---
delenin tarihte en buh anla setilecektir. Bir kaç güne ; 
bir dedi kudu yarattığ11u, kadar seferlere başlanması 
bütün insanliğın büyük bir kuvvetle muhtemeldir. j 
dönüm noktası başında bu· Para deve oldu 
lulunduğuau söylemektedir. 

Hususi hesaplar tahsil 
Bu mücadelenin neticesi 

mümeyyızı bay Atıf Kordon· 
dünyanın şekli11i ve renğioi da giderken eli lirasını çal-
değiıtirecek kadar mühim- dırm ıdır. 
dır. ' 

Sözde rejim 
fikir ve 

mücadelesi 
-Baıtarafı 1 incide

keri hazırbklara girişen dev· 
Jetler de vardır. 

----------00 ---------- Terfi ettiler Bunun sonu ne olacak? Ba 
yolun müntahası nedir? . Karo) Praga 

gidecek 
Bükreı 16 - Deveran 

eden şay alar hilafına olarak 
Ramanya kralı Karolu~ Ro· 
mayı ziyaret edeceği haberi 
asılsızdır. Kral Karol, bu kış 
Çekoılovakyaya gidecektir. __ __..,, .. ._ __ 

' Sıhıye Vekili 
1 Çanakkale 16 -.. O ç gün · 

dür burada bulunan Sıbıye 
Vekili Refik yanında Kazım 
Dirik olduğu halde göçmen
lerin vaziyetini tetkik etmiı 
ve Derinceye hareket etmiı
tir. -· .... _ .. _ 

Ankara candarma meslek 
mektebi muallimliklerine bin
baıı bay Cemal ve Fuat ter- 1 

fian atanmıılardır. --oo--
Atatürkijn 
iltif alları 

Bu endiıeli suallere cevab 
verecek henllz bu asran s6· 
züne, kerametine itimad olu· 
nacak bir peyğamberi de 
yetitmiş değildir. 

Basmahanede biçakcı ha.· Ç 
nıada utılacağını yazdığı- anakkalede , Muhacirlere 

• 
arazı 

- Baştarafı 1 incide 
Atatilrk'üıı Almanca ko

nuıtuklarını bildiğim ıçın 
kendilerine dans esnaıında 
Almanca hitabettim. Bana 
kendi lisanımla: 

İtin en kötü• ve en zor 
ciheti de bu sözde fikir ve 
rejim mücadeJesi arasında 

bir de şilih ~e mtıhimmat 

fabrikalarının akıllara hayret 
eden korkunç rekabeti de 
mühim ve bazen iğrenç bir 
rol oynamaktadır. 

aııı Aarb atlarının sahibleri Seyyahlar 
Fuar mOnaıebeti ile aldıklan 
biletlerin müddeti bir kaç Çanakkale 16 - 205 ti 
ıtıne kadar nihayet bulaca· lnailiz olmak Ozere buraya 
jıadaıı bu atlan almak iıti• 314 ıeyyah ıelmittir. · Sey· 
aealerin biran evvel meıkdr--= · ~ahlar Kravo harabelerini 
lıana m&racaat etmelerini •e !"ehrin dlter yerlerini 
ttaw.,. ederiı. ıesaiflerdir. 

Bulgaristan ve lRomanya• 
dan gelecek. olan lmuhacir· 
lerden bir kıımı Seferihiıar 
kazasında iıktn edilecekler· 
dir. Bu mubulrlere Gallnoı 
çiftliii denilea Pftlik arulai 
te•Iİ olumcüt.,. 

- "Lütfen Yugoslav lisa
niyle konuıunn" dediler. 

80yli < Ttb k ıefinin bu 
Dtifallarından ne kadar ıe
.U.ç du;dut- ..w..... 1 

Bakahm bu fikir ve rejim 
miicadelesi nasıl kanh ve 

belkid~ umumi bir harb d~· 
racaktır. Allah kanına ıu••· 
ınıt i 11anları isllh etıia. 

SıRRI ~LI 


