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tıgün büyük Mecliste Antakya davamız görüşü
cek hariciye vekili izahat verecek bir çok hatibler 
söz söyliyeceklerdir -Almanya ile Japonyanın Rusya aleyhine 

yaptığı ittifaka Italya da dahilmiş •• ----------- ••OO•• ·----·-----...- - - -
~--------------~~~~-oo••OO ~ecan içinde olan Türklük 

~senin tafsilatını bekliyor 

lNSIZLARIN GÜSTEHDIGI NAM- · 
ZEDLER I~TIFAE DIYOR 

Hitler son oyunuvla millet 
leri birbirine düşürmüş 

~k . 
1 

sıyaset gerek hukuk bakınıından da Ya-

(t nıuhahhak surette kazanacağız ikinci 
bir beyaz kitab neşrediliyor 

\>•'d• zülum altında inliyeo Türk kardeşlerimizden 
~ hlr gurub 
~:ı ~~ ( Hususi ) - ümid dolu gözlerini bize 
b· tlısı yarın (bugün) diken ve nüngu dipçik dar-
ı; toplantı yapacak, heleri altında inliyen kardeş-

b rürldüğü heyecan !erimizi çok sevindirecektir. 
~t'lkan Antakya ve Gerek siyaset bakımından 
~ " ıneselesini görü- gerek hukuk noktai anzarın-

\ tıltatni efkarı aydınla• dan Antakya davamız çok 
~ Bu celsenin çok kuvvetlidir Her müşkili ye-

ti" olacağı ve birçok nen Cumhuriyet hükumetinin 
lt 8Öz alacağı sanı)- bu davayı da kö .~ünden hal-

~I~.' ledeceği muhakkaktır. 
•ı:ı bu celsesi bütün Fransız sefiri N. Ponso, 

t l\.anundan itibaren kon
~lljan kalkıyor ithalat 
~!! .. haşlıyor 
1dhüktirnetinin yeni muvaff akiyeti piya

a büyük bir f erahhk doğuracaktır 

., 2 
4t.U! } - İ t İ .... . ıt ~ )~ • sme nonu 
,~~'h.tnı ve büyük bir 
~ ilk elde etmiş ve 
'ldt• olarak kontan-

lııııtır, 1 ?37 ıon 

kanundan itibaren umumi 
idhalit kontenjan kalkacak
tır. 

Bizde hükumet sistemli 
mesaisi ile Türk milletinin 
milli korunması ve ekonomik 
kurulması için bütün emni
yet şartlarını haiz yeni reji
me varmış bulunuyor. 

Yeni Türkiye genel idha-
lat rejimi kısaca gündümlü 
ekonomi politikamızın milli 
faaliyeti müdafaa ve himaye 
prensiblerimizin bir sılihı 
muhtelif devletlerle ticaret 
anlaşması müzakerelerimizin 
teknik bir pazarlık vasıtası 

halini almış bulunuyor. = ~ODU. 4 ÜDtÜde -

----------------~--~---oo••OO ·~-----------------.~---

Dün Fransız sefiri Japon-r ~ya teminat verdi 

Zülum ve işkence i' e tevkif:! 
edilen Sancak gençlerinden 1 

Ş. FEHMi 

başvekilimizi ziyaret ederek 
uzun müddet görüşmüştür. 

Bu görüşme iki saat kadar 
sürmüştür. Bu konuşmada 
cevabi notamızm görüşüldü
ğü zannedilmektedir. 

Hariciye Vekilimiz Dr. 
Tevfik Rüştü Araa'ın bu 
celsede söz alarak Antakya 
ve lskenderun hakkında ta-

Tokyo 22 -Fransız sefiri 
hariciye nazın muavinini zi
yaret ederek, Japonyanın 

bazı ecnebi devletlerle olan 
münasebatları hak\rn da bir 
takım sualler sormuştur. 

Fransız sefiri, Fransanm şar
ki Asyaya aid işlere kaı'iy

yen karaşmıyacağını söylemiş 
ve Fransız-Sovyet misakının 

tamamile garba aid olduğunu 
ilave etmiştir. Fransız sefiri 
komünizme karşı yapılan Al
man-Japon ve Italyan itilafı 
yüzünden bu müracaatı yap
mıştır. 

Moskava 22 İsvestiya ga
zetesi Parise karşı Alman -
.Japon suikastı başlığı altın
da neşrettiği bir başmaka
lede diyor ki : 

ati edilen notalar ve yapı- Komenizme karşı açılan 
lan görüşmeler münasebetile mücadele Japon - Alman 
izahat vermesi pek muhte- ittifa1'ının hakiki maksadını 
meldir. gizlemek için yapılan bir 

Antakya ve İskenderun bahanedir. Japan hükumeti 
hakkındaki notamıza Fransa- bir taraftan bize teminat 
nın cevabi notası ve müte- verirken Faşist Almanyanın 

- Sonu 4 üncüde - kollarına atılan onunla gizli 
0000000000000000000000000000000000000000 

A vruoada her devlet harbten 
korkuyor üç devlet kalıyor •• 

Rusya, İtalya ve 
Almanya .. 

Rusya harb edenıez İt~lya ile J\lnıanya da 
harb edemezler, onlar başkalar:nı korku

tarak işlerini örmek istivorla r . -

"N evyork Tayrnis,, gazetesi 
çok şayanı dikkat bir ma-
kale yazmıştır. Gazete bu 
güu kim harb edebilir sua-
line şu cevabı vermektedir: 

Almanyada bile his kimse, 

lngiltere ve Fransada halkın 
harb isteğine kani değildir . 
bunun gibi Belçikanın, lsviç
renin, HoJlandanın veyahud 
herhagi bir Skandinavya 
hükiimetiıüa, fütuhatı &iriı-

bir askeri ittifak aktetti. Ve 
Sovyet - Japon münasebatına 
büyük bir darbe indirdi. 
Japonyanıo teminatına da 
Almaoyanın sulh arzuları 

·kadar inanı'abilir .. Bu ittifak 
Sade Rusya'ya karşı d il, 
İngiltereye ve Amerika d;. 
hitab etmektedir. Bu ittifak 
İngiltereyi Fransadan ayır
mak ve Fransayı da Sovyet
ler birliğinden ayırmak için 
Hitlerin oynadığı bir oyundur. 

Berlin 22 - Salilıiyettar 
mehafilde Mikadonun karde
şinin yakında Berlini ziyaret 
edeceği şayiası dolayısile ıa 
beyanatta bulunmaktadır: 

Mikadonun en küçük kar· 
deşi olan Prens Şiıibu ilk
baharda lngiltere krali seki
zinci Edvard'ın tac giyme 
merasiminde hazır bulunmak 
üzere Londraya gidecektir. 
Prens bundan sonra Pariı, 
Roma ve Berline uğrayacak-
tır. 
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HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Ekmek ucuzlamalıdır 

it:=, uğday fiatJara son günlerde ucuzladı. Bu yüzden lı-
11.:.1 tanbul belediyesi ekmek fiatahnda mühim tenzilat 

yaptı. Bu itibarla aldığımız mektublarda şehrimiz balkının 
da ekmeğin daha ucuza talik edilmesini istemekte ve şra
baydan bunu rica etmektedir. Öğrendiğimize göre, lzmirde 
de ekmek fiatının ucuzlaması için belediye daimi encümeni 
azasından Reşad Leblebici tetkikat yapmaktada.r. 

Belediye reisi Behçet Uz'un yaptırdığı bu tetkitat netice
sinde lzmir belediyesinin de ekmek fiatlerini ucuzlatacağını 
ümid ederiz. 

Halkın belli başlı gıdası olan ekmek buğday fiatine mu
vazi olarak ucuza temin edilmelidir. 

Belediye reisimiz Behçet Uz'un yaptırdığı tetkikatın hal
kın lehine bir netice vermesini halk bekliyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
mek emelinde olduğu batır· 
dan bile geçmez. 

hpanya'nın vaziyeti ise 
malüm. Onun kendi smırları 
dışında bir barba girişmek 

arzusu olabilir mi ? 
Lehistan iki tarafındaki 

kuvvetli komşularından o ka
dar sinmiş ve bir zamanki 
taksimini babı lıyarak o ka
dak dehşete düşmüştür ki 
onun herhangi bir harbte bir 
tarafı teşkil etmek arzusun
da bullllUDuı imkiaıızchr, , 

O halde ortada hakların
da şüphe edilebiJecak üç deY
let kalıyor. Rusya, Almanya 
ve Italya. 

Rusya her ne kadar, ka
pitalizmi ve yahud ondan 
hakıye kalan rejimi yıkıp 

devirmek azminde ise de 
gene Japonya ve Almanya 
gibi kuvvetli komşularını:be· 
saba katarak bir barba giriı
mek istemez. 

Bir taraftan sulh için ça
- Soau 41bacicle -



• 

Bahcede . ' gezen . """""~""""'"'""~ 

; Tahta bacaklı hortlak kimdi? 
~ -~ ı 
· Pençereleri kaoattı2ım halde! 

arın karıştığı 2örülüyor 1 
eşy 

- Evet kalın bulutlar ay 
ışığını saklıyordu. Yanılma
dığıma emindim çünkü onun 
simasını görmüş, tahta aya
ğını sürüklediğini tamamile 
farketmiştim. Yalnız hiç bir 
gürültü yapmıyordu. Adeta 
Mösyö bir duman halinde 
bulunuyordu denilebilir gümü· 
şümsü renkteki bu duman 
tamamile Mösyö idi. Bunda 
zerre kadar şüphe etmiyor
dum. Birdenbire bu duman 
kayboldu. Bir saat kadar 
orada bekledim. Fakat hiç 
birşey göremedim. •Evin bü
tün pencere ve kapıları 

kapalıydı. O geceden itiba
ren bahçeden geçmeğe kor
kuyorum. Gitmeden evve! 
biraz konyak içerek cesur 
olmağa çalışıyordum. 

Loizin ağzından gayrı ihtı
yari şu cumle göküldü: 

A... Sende mi gördün? 
Ben de Loizin sözü üzeri-

ne: 
- Öyle ise 

de görmüşüz! 
şaşırmışb: 

her üçümüz 
dedim. J k 

- Nasıl.. Siz demi gör
dünüz? 

1 

Elbet. Sen bağçeden geç· 
miye :gündüzle. i çahşmıya 
korktuğunu söyliyorsun. Ben 
her sabah halıyı silkerken 
ayak izleri görüyorum. Bir 
ayak izinin yanında yuvarlak 
tahta işaretlere tasadüf edi
yorum. Geniş bir bastonun 
toprağa saplanip bıraktığı 

bir izden. Adete birinin kef 
için bahçede dolaştığına hük
medeceğim geliyor. 

Loiz gördüklerini şu şe
kilde anlattı: 

- Her gece kapıları, pen
çeı eleri kapattığım halde 
sabahları mutbaktaki eşyala
rın karışmış olduğunu görü
yorum. Her akşam munta
zam bir şekilde masa ü1eri
ne bıraktığım kibrit ve mu
mun karışık ve bayın sağlı
ğında yaptığı gibi sağa sola 
atılmış olarak buluyorum. 
Bayın bir merakı vardı. Dai
ma salondaki küçük heykel" 
ferin başka köşelere bakacak 
surette konulmasını isterdi. 
yüz yüze gelmelerine kızardi. 

Ben öldükten sonra salon
daki heykelleri yüz yüze ba
kan bir vaziyette yerleştiri
yorum. Ht!r sabah onların 

yeı lerini değiştirmiş olduğu-

nu halde buluyorum. 
Jan korkudan titrek bir 

sesle: 
- Öyle ıse, her akşam 

geliyor. 
Hiç birimiz cevab vermi-

yorduk. Sırtımızdan soğuk 
sular dökülüyordu. Her vakit 
kıpkırmızı olan Loizin yüzü 
bile balmumu gibi sararmıştı. 
Bir müddet daha korkunç 
bir sükütün altında kıvran

dık. 
Ve o zaman emin olunuz 

bay doktor kat'iyen rüya 
görmiyorduk. Sessizlığin 

hakim olduğu bu korkunç 
mahalde hafif bir ayak 
gürültüsü hepimizi ürküttü 
uzaklardan bir ses, gecenin 
korkunç sessizliği arasında 
uğultulu akisler yapıyordu 

uzaktan gelen bu sesler, bir 
aşağı bir yukarı dolaşan bir 
insanın ayak sesine benzi
yordu. 

Dikkat ettik bu sesin bir 
az daha kuvvetlisini duyduk. 
Artık bn insanın evde do
laştığına hiç şübhemiz kal
mamıştı. Hem bu ayak ses
leri bize yabancı değildi. 
Bayın ayağının sesine benzi
yordu. Çünkü onun yürüyüşü 
herkesten başka idi. Sol aya
ğının yerine takılı olan tah
ta parçası, [büşbütün başka 
ve garib bir ses çıkarıyordu. 
Biz sabaha kadar mutbktan 
ayrılmadık. Günüşin kuvvetli 
izleri bahçeye yayılmadıkça 
yerimizden kalkmadık. 

Ben diğer ~iki arkadaşıma 
susmaları hakkında lazim 
gelen tenbihatı verdikten 
sonra size geldim. Doktor 
hadise hakkın<la ne düşünü
yorsunuz? 

Bir doktor böyle fevkatta
bii olan şeylere inanmaz. 
Karşımda duran uşağa ne 
söyliyeceğimi bilemıyorum. 

- Oğlum... Siz müthiş bir 
buhranı asabı içinde bulunu
yorsunuz... Her üçünüz de 
ayni vaziyettesiniz .. B c:lki bir 
esrarkeş sizinle alay ediyor. 

( Arkası var) 
liı -

Düny da ne 
kadar kör var? 

Amerikalılar dünyada kaç 
dane kör olduğunu hesapla
mışlar ve nuru besardan mah
rum tam altı milyon insanın 

bulunduğunu anlamışlar. 

lzmir ili Daimi Encümeninden: 
15 birinci teşrin 936 perşembe günü ihalesi yapılacak 

iken bütçenin gelmemesinden ötürü encümence eksiltmenin 
uzatıl asına karar verilen 23649 lira 36 kuruş keşif bedelli 
l'vlenemeo - Muradiye yolunun 7-1-544-11-1·960 kilometroları 
arasında yaptırılacak şosenin yeniden 15 gün müddetle ka· 
pah eksiltmeye konulmuştur. 

Bu yolun kapalı esiltmesi 3 birinci kanun 936 perşembe 
günü saat 11 de lımir ili daimi encümeninde yapılacaktır. 

isteklilerin "hazırlayacakları 1774 liralık muvakkat temi
nat ile teklifnamelerini ve bayındırlık bakanlığından alınmış 
ehi yet vesikasile birJikte yukarıda tayin olunan tarih, gün 
ve saatten bir saat evveline kadar daimi encümen bakan
lığına vererek makbuz almaları. 

ihale gününde bütçe gelmediği takdirde ikinci b:r ilanla 
zarflerın kabulüne devam olunacakbr. 

Fazla bilgi~edinmek isteyenlerin lzmir 
törlüğüne lia~ vurmaları. 

bayındırlık d :rek
(llOl) 

ı ltalkm Seıl t 23 ikinci T eşrıD _. 

RAMAZAN 
FIKRASI 

Avusturya tahtına talih olan .. 
---oo---

Tuna boyu kahramanların-
meşhur Alemdar Mustafa 
paşa ordusile Istanbul üstü
ne yürüyüb paytahta çeki 
düzen verdiği sıralarda lstan
da ondan başka kimsenin 
sözü geçmiyordu. Zamanın 

padişahı bile Alemdarın ya
nında saçma yemiş tavuşan 
gibi kuzu kuzu oturuyordu. 

ıPrens Otto ltalya kralınıtl 
!kızına dşık, evlenecekler! 

A.Iemdar ın şu zamanlerda 
bir gün yanına ŞeyhüliRlim 
gelir. O zamana kadar Şey
hülislimlar Sadrazamların ya
nına gelirken Sadrazamın 
kapıdan karşılanması adet· 
miş. Alemdar yerinden kalk
mak şüyle dursun parmağını 
bile kıpırdatmadan, sade: 

- Merhaba hoca efendi. 
Diye el sallar. 

Şehyhülislam 'ın laf söyle
mek haddimi ! Otururlarken 
dı!\arıda bir gürültü olur. 

Alemdar aslan gibi gükrer : 
- Nedir ol 
Perde ağası içeri girer : 
- Efendim, der. iki kadın 

gelmiş, birbirinden dav.ı cı 

imişler. 

Alemdar, ağaya derhal 
kadınları getirmesini, Şey
hülislam efeudiye de bu 
davaya bakmasıuı emreder. 

Şehülislim, iki kadını otur
tur, davacı der ki: 

- Ben bu bayandan beş 
yüz liralık bir şal rehim ede
rek yüz altın almıştım. Şim

di parasını getirdim. Fakat 
parayı aldığı halde hem şalı 
inkar ediyor, hem altınları. 

Şeyhülisla .n öteki kadına 
işi sorar, kadın: 

- Haşa, der. Ne parasını 
aidım, ne şalını! 

Şehülislam, isbat için in
kiı edene yemin ettirmekten 
başka çare olmadığını söylt r 
fakat kadın yemini de edin
ce: 

- Öyle ise dava bitti, 
der, bu kadın senin ne şalını 
almış, ne param ! 

Şikayetti kadın ağlaya ağ
laya çıkarken vak'ayı seyre

den Alemdar 6 ene gükrer: 

- Cetırin bana şu yemin 
eden karıyı 1 

Hemen getırirler. Alemdar 
bu defa daha sert : 

- Çağırın cellad başıyı, 
bu karıyı kıldan bir çuvala 
koysun, ağzını tıliasın, eline-

de bir çeki taş bağlayıb 

Sarayburdundan denize atsın! 
Diye gükreyince kadın 
korkusundan büyüğü küçüğü 
altına koyverib bayılırken 
i,nana gelir : 

- Anan paşa, bana kıy
ma, der, şalda, parada san
dıkta duruyor l 

Bunun üstün~ Alemdar 
Şeyhülislam efendiye dönüb : 

- Nasıl hocam, der, asıl 

marifet işi böyle bitirmektir. 
iş yemint kalsa idi öteki 
kadının hakkı güme gide
cekti ! ... 

Tahsildar 
aranıyor 

• 

Vekaletname ile iş göre
cek bir memura ihtiyaç var 
Claaş dolğundur teminatı 
nakti bırakma şarttır müra
caat mektubla lzmir posta 
kutusu 331 De 10 

Bugün Avrupanın mühim 
bir siyasi hadisesi, ayni de
recede mühim bir aşk mace· 
rasile birleşiyor. 

Avusturya tahtına geçmek 
istiyan arşidük Otto ile Ital
yan karlının kızı prenses Ma
rianın evlenecekleri söyleni
yor. Bu bir şayia olmaktan 
ziyade hakikaten düşünülen, 
fakat resmi ağızlara göre 
"henüz kat'ı karar verilme· 
miş,, bir şeydir. 

Avusturya krallığına geçi
rilecek olan Otto ile Prenses 
Marianın evlenmeleri - siyasi 
sahada - nasıl bir netice ve
rir? Avusturyanın haritası ne 
şekilde değişir? Bunlari siya
setle uğraşanlara bırakalım. 

Bizim buıada gözden ge
çirm'!k istediğimiz şey, mes
elenin "aşki,, tarafıdır: Evle
necek prenslt', prense.: ... 

iT AL YAN PRENSESi 
Pranses Maria, ltalyada 

kralın sarayı olan Villa Sa
voiada yaşayan yirmi iki ya
şında esmer ve sevimli bir 
genç kızdır. 

Prenses sporu sever Bütün 
kışı kardeşi Piemont prensi 
ile ltalya dağlarında kayak 
sporu yapmakla ge\irir. Bun
dan başka ata biner, yüzer, 
tenis oynar. 

Prenses Maria, sporu sev
diği kadar siyasetide sever, 
bu cihetten Mussoliniye bü
yük bir sevki ile bağlıdır. 
Onunla siyasi meseseler üze
rinde münakaşa ettiği olur. 
Mussolini de onun derin 
zekasını ve kuvvetli fikirle
rini beğenir. 

ARŞiDÜK OTTO 
Arşidük Ottonun da en 

çok sevdiği şev vardır. He
men hemen bütün bayatını 

:1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~ Prens kimdir, Otto ~ 
§ kimdir, bir nıasalın § 
§ hakikat oluşu.. ~ 
ii 11111111111111111 il l l l l llll l l l il l l l I rı 111111111111: 

avda geçirir. Fakat, Avus
turya ve Macaristandan 
uzakta meşgul olurken göz
leri uzaklara kalar Viyanayı, 
Peşteyi, Mavi Tunayı düşü

nür. 
Düşündükleri hayal gibi 

şeylerdir. Çünkü Arşidük 
Otto m~mieketinden çıkarıl
dığı zaman yedi yaşında bir 
çocuktu. Babası imparator 
Kari ona hep vatandan bah
sederdi 

BIR MASAL 
loıparatoriça kızına şunları 

anlatıyordu: 
Vaktile çok güzel ve çok 

kuvvetli bir adam varmış. 

Büyük bir arazi onun hakimi· 
yeti altında imiş. Bu adam 
dünyada bir kamı ndan ve 
altı çocuğundan başka kim
seyi sevmezmiş. Çocukların
dan büyüğünün adı Otto 
imiş, ötekiler de Aveliid, 
Robert, F eliz, Kari, Louis ve 
Rodolphe. 

- Yani bizim gibi? 
- Evet tıpkı bizin gibi. 

Bir gün büyük bir harp çık· 
mış kral mağluh almuş ve ka
rısını, çocuklarını alarak 
memleketinden çıkmış, lsviç
reye gitmiş, fakat orada u
zun müddet kalamamı, bir 
gün kalkmış, karısile bera
ber bir tayyareye binmiş ve 
eski memleketine gitmiş. 

- Çocuklar? 
- Çocukları Isviçrede bı-

rakmışlar. Çünkü, böyle teh
likeli bir maceraya onları 

sürüklemek istememişler. 
- Sonu 4 üncüde -

iz mir ili Daimi E den:I •• • 
cumenı 

15 birinci teşrin 936 perşembe günü ihalesi yapılacak 
iken bütçenin gelmemesinden ötürü encümence eksiltmenin 
uzadılma~ına karar veril ~n 13372 lira 80 kuruş keşif bedelli 
Çalal - Bayındır yolunun O 1-000-4-1-300 kilometroları ara
sında yaptırılacak kaldırım yapısı yeniden 15 gün müddetle 
kapalı eksiltmeğe konulmuştur. Bu yolun kapalı eksiltmesi 
3 birinci kanun 936 perşembe günü saat 11 de İzmir ili 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

isteklilerin hazırlayacakları 1003 liralık muvakkat teminat 
ile teklıfnameleriui ve bayındırlık bakanlığından alınmış eh· 
liyet vesaiki i ıe birlikte yukarıda tayin olunan tarih, gün ve 
saatten bir saat evveline kadar daımi encümen bakanlığına 
vererek makbuz almaları. 

ihale gününde bütçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanla 
zarfların kabulüne devam olunacaktır. 

Fazla bilgi edinmek isteyenlerin lzmir bayındırlık direk-
törlüğüne baş vurmaları. (1102) 

lzmir ili Da.mi Encüme "nden: 
19 birinci teşrin 936 pazartesi günü ihalesi yakılacak 

iken bütçenin yüksek tasdikten gelmemesinden ötürü en
cümence eksiltmenin uzadılmasına karar verilen 14666 lira 
12 kuruş keşif bedelli Ödemiş - Çatal yolunun 0·1-000-3-1-
500 kilometroları arasındaki şose ile iki menfez yapısı ye
niden IS gün müdd~tle kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 birinci kanun 936 perşembe 
günü saat 11 de lzmir ili daimi encümeninde yapılacaktır. 

isteklilerin hazırlayacakları 1100 liralık muvakkat teminat 
ile teklifnamelerini ve bayındırlık bakanlığından alınmış eh
liyet vesikalarile birlikte yukarıda tayin olunan tarih, gün 
ve saattan bir saat evveıinc kadar daimi encümen bakanlı
ğına vererek makbuz almaları. 

ihale gününde bütçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanla 
zarfların kabulüne devam olunacaktır, 

Fazla ... bilgi edinmvkisteyenlerin lımir bayındırhk dirck-
1 törlüğüne baş vurmaları. (1104) 

DUNYADA 
NELER n? 
OLUYO~ 

Yeni bir mezheb b 
f71 tinada yeni bir ıneı:~e 
t.:J türedi; amma pe fi 

yenı sayılmaz, biri · kalktı ııtı 
halkı yine eski ilahlar, ıe r 
pallas Atene, Afrodite t• 
mağa teşvik etti. jyill' 

Bu zat yeni mezbeb P' 
)erini gece ve gürültülii Y~, 
tığı için yakayı ele "~il' 
Birkaç gün sonra da 1?1 

ef 
riüs Astiriotos adındakı P 0ı 

b urO gamber mahkeme uz 
çıkacak. 

}~en nehri . o~ 
erlin kimyagerlet111 tıif 
biri Ren nehr~Pdejtif 

metre mikabı suda bır ıtı =..· • 1)1' 

ramın üç milyonda bir1,,110o 
betinde altın bulundsg 
meydana çıkardı. ~e' 

Bu kimyagere göre ~jJO 
nehri suları senede 200 
altın alıp götürüyor. jf•' 

200 kilo altın bir şeY b~( 
da etmez, çünkü Ren 11:ıtı• 
den senede 200 kilo ,pJ' 
çıkarmak için tasisat Y~ 
mağa kalkışılsa sene~e f/J~ıt· 
kilo altın harcamak laf.I 

Neden soğut; ,,r 
~ obamn biri ge'~ıf'' 
~ dağına girip Y' 

1
f,_1 

fakat bir türlü uyuy•ııt,0,r 
ayakları bir türlü ısırı~~11ot 
için uyku tutmuyor. l(s lJİ' ~e 
ayak ucuna bakıyor. f 
ne görsün, iki kocaıı>30 
lan çöreklenmiş yatıyor·: ~' 

Çoban yatağının alt•:1.,P 
araştırıyor ve çalılar ars l 
on bir tane yılan d•b' 

1 M' rüyor... Jo .. y.p 
Hayır, korkulu ru 

hakikat!.. ( 

Çalğılı dilencil~u: 
i:'1 arisin küçük Jat'e(ıl'r 
Ld çalarak dileneP 6 Jı 
meşhurdur. jl,r9'~ 

Son zamanlarda, 1 bl f 
dilenciler azalmış, ·ıeıı''~ 
yerine gramofonlu dı JI' 
peyda olmuş. 5j 

lntransigant gaıete 
0
• 

yor k : bİ' 'o· 
On altıncı daire~e ,ııı,~ 

cuk, bir köşeye bır f pll,, 
fon koymuş, boyoıı'ıef' 
çalıyor ve gelib geçell 
kasketini uzatıyordu· 

·r evazu 01e.'~ 
il- ) ün yanın en o> biti~/ 

oa11 adamlarındaP··tda: 
yaşında Nevyorkta 0 lı:. 
duracı Jan Lüsey .. ittJ p. 

Bu adam eşki reı-' d't ~ 
Kuliçin samimi ark• ~~j~ 
Seçim devresınde, IJ~ 1 

0, 
propagandasını yapo>ıloi 
hazırlanan teşkilatın Jııı'' / 
calıştı. Kuliç cııo> 1':6'· 
oldu. Ondan sonr•

1
.,, ~r 

tekrar küçük dükki;.,r•'
1 
'' 

dü ve gene kuP ~· ~ 
·ııe ' başladı, son nefesJ ;rdİ· ıJ 

kunduracılıkta geÇ bor 0 
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Arkadaşı reisicuııı •" ~-~ 
v .. dd t e sık 5 ~ıÇ gu mu e ç d 0 
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• 

şey istemezdi. bit 1 

Ender bulunur 

değil mi? 
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f:lhamra is13 
~daresinde Milli Kütüphane sineması 

BUGÜN 
~Plnn Clelikanlı KLARK GABLE ve iki flizel 
•dın JOAN HARLOV - MYRNA LOY 

1 derecede nefis bir filimde buluttular, sevişti
te görülmemiş mükemmel bir mevzu yarattılar 

RISI ve DAKTIL0SU 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

· Betty Boop yıldız, ren1'1i Kızıl Şeytan senfonisi 
ve Paramunt dünya havadisleri. 

~~~~~R= ~~ 

'kroskap gösterir ki 

1 

I. 

CC)ZLERİN ı\IUHAf AZASI ANCAK 
cc PERFA PUNKTUELL » 

k Camlarile kabildir, her cins en şıli: ve sağlam 
"Ç•rçiveleri ve güaef gözlükleri İzmir Kemeraltı 
~ oteli albnda Nafız Gözgördiiren saat ve gözlük 
lllursunuz. 

SiNİR 

DEPO: S. Ferrid Eczacı başı 
ECZANESi ŞiFA 

~~~~~~·· <>• .. ~~~~~~ 

R T E R Z İ ecmi Teker ~ 
~ M<ı:ğazamıza y ~ni getirttiğimiz Yerlı ve lngiliz k.a t 

m 
f!TAYYARE 
m 
E 

ı E m 

Bu hafta senenin en büytık filmi 

Taras Bulba 
1 
~ HARRY BAUR - DANIELLE DARRIEUKS - JEAN 

• ~ PIERRE ~ 1-\UMOND ve diğer yüksek Fransız san'at
~ karlarının büyük bir kudretle yaşattıkları şaheserler a 
t'!l şaheseri 1 
mi Rus danslan - Çigan müziki - Balalayka - Kazak aşkı 
et Kazak kalbi - En kuvvetli bir mevzu 
~ AYRICA: 

~ l\tiki (Canlı karikatürler} ve Paramunt 1 
~ dünya havadisleri B 
~ SEANS SAATLARI -- llJ u Hergün 3,15 - 5,15 -:- 7,15 - 9.15 Cumartesi, ,. 
~ pazar günlerı 1,15 de başlar 
~ Seanslardan sonra her semte otobüs, Karşıyakaya vapur il 
~ vardır Cf 
~~~E~~'~aEB~E&ZBrlB 

~ maşlarını sayın halkımıza ha oerdar ederim. Tcşrıf ede- ~ 
~ cek en müşkül pcsent zevatın zevatın gerek kumaşlar- 'fi. 
1 dan ve gerek ise dikişlerden memnun kalacakları şüp- ~ 
i hesizdir. U _ -
~ Zabitan elbiseleri de en sonniıamesini bihakkın tat- ~ • & 

bik etmek su•etile dikili . ~ a&AaııaWAııaflaAua6A:~AaAA• 
ft Adres: Kemeraltı ikinci beyler sokaiında. ~ 41 ıi~ S 

-......._••••2••w•ı•••1m1•lllİl••----• 11~----~-·· ...... ..,.,.. ____ ıı I DOK T O Rn ıt 
Birinci Sınıf Mutaha1111 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\:iLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 
elektrik tedavisi 1 Hiç bır yerde şubesı yoktur ! Oahılı hastalıklar mutehassısı ! 

~· • Almanyanın Hambuıg üniversitesinde okumu§. Hasta· • 
ır - Birinci beyler sokağı Elhamra Sinema11 • 

arkasında No.: 55 Telefon: 3479 9 E 1 .. 1 B h D 41 larını her sahah saat d\;~uza kadar ve öğleden sonra it 
'llilailmil&: v u a arat eposu 4 birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder .• 

\ ir kahvecilerine müjde 
.,:ıddettenberi piyasada bulamadıfinız kahveler için 
le •k yapılan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvit· 

~lcrar piyasaya çıkardık. Sayın lzmir halkının rağbe
. ilan Bebe ve Baıar marka Paket Bisliüvitleri güzel 
taG en iyi bisklivitleridir. Şekercilerden arayınız. 

Yapım yeri : iki çefmelik caddesi asmalı 
meıcit cami kar111ında 17 4No,da 
Dervim Bisküvit yapım yeri: 

lsmail Atamer. 

--~~k**~~l~:Jt1dt~**~**~" 

DOKTOR ~ 
A. Kemal Tônay i 

hakteriyolog ve bulaşılt. salğın )t 

~ hastalıklar mütehassısı i 
~ 3() 'hane istasyonu kartı•ındald Dibek ıokak batı•· 
'9'yılı ev ve muayenehanesinile aabah saat 8 den 
"' .. at 6 ya kadar hastalarını kabul eder. ~ 

Pataat eden haıtalara yapwauı lizımıelea aair Mı 
l •e mikroıkopik muayeneleri ile veremll hasta· tC 

:•Pılmasına cevaz rörüJea Pnomotorakı muayene- ~ 
llluntazaman yapılır. Telefon: 41 IS J.-,. 

~ 

lengin kişesi 
Türk Hava Kurumu 

~ri 1. Na On 
~"'İ . olınak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
L ~'ita ) ıııden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
~)b~ de kendinize hizmet etmİf olursunuz. Miişterilere 
-~ biı 0 1111ak üzere günde on ve haftada elli kurut tak'i, '~ •atılır. Zengin kiıeıi birçok vatandaflari zengin 

~d arar •ermiıtir. 
"'•: Ji6kQmet cadd~si K.emeralb karakol ittisalinde 

ZENGiN KIŞESI 

1 Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhun labo- it 
8 ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenebanesinda. 1ı. 
'1 [ Akciğer, karaciğer, kan hastalıklara kans,zlık, za- • 
@ yiflik, kalb hastahkları, mide, barsak böbrek bastalıklan9 • • Qll "• .. 11••tıııı111C11CJ1fgI;pft19• ........ 

l\'luhterem müşteri-
lerimizin dikkatine 

Elbiselerinizi son modaya muvafık, 

sağlam, temiz ve şık · yaptırmak ist~r 

seniz, her halde İzmir.ie Alipaşa cad 
desi sarraflar karşısında ( 31 ) No. da 

( HASAN BASRi) Elbise fabrikasına 
dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olup 
( Soraski ve Alber Baruh ) kumaşlarmıo en iyisinden 2 
provalı 22 lira, 3 provalı 24 liradır. 

Halkapınar çulaki bir provalı 12 lira 2 provalı nezaket 
14 liradır. Sayın müşterilerimize bu fırsatı kaçırmamalannı 
tavsiye ederiz. SADIKZADE BİRADERLER 
?'mmmmmm•••mmm~~_..,.._ 

~ HUSEYIN KAYIN ! 
~ Zarif, temiz, ucuz mobil ye evi 1 
~ Yemek ve yatak odaları fevkalade kurulanmış ! 
~ kerestelerden yapıhr i 
tt Muhtelif ölçü üzerine siparişier kabul edilir. ft 
U Şekercilerde numara 26 1 
~k.t,;a.c±;aaa..akt=&~~ ··~ac.t:ll~~ c.taJE:tım~ 
~·l~~~~~ı~~~~~· 

l'ı lzmir Yün Mensucatı 1 
~ ~ Türk A. Sirketinin i Halkapınat· Kunıaş Fabrikasının 

40 renk üzerine Kız markalı "Arti,, kvmaş boyası 15 kuruşt'!! 1 Mevsim dolayııiyle yeni çıkardığı kumaılar : 

SatışJyeri: 9:EYLUL Baharat deoosu ~ Sag"' Jam 
~----------:;;;ı:zı:z-Te-le-fon 3882 ı Zarif 1 ~~·e!i~~a~!:~~zev!_!.Ls!h~atınızın 1 s~~~r}!~uzdur 1 
daımı surette korunmasını temın edecek ancak 1 Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 
Yüksel, Kabadayı rakılarıdır. Mimal' Kemaleddin taddesinde Fahri Kandemir Oilu 



D0NVA POLITIKASI: 

. Akdeniz ,. 
f ngiltere ile ltalya arasında bir Akdeniz anleım•ll Jt 

Sovyet konso- LJ 
loshanesindeki n ava harbindeı 6 ~asi tay

dua getirmek için Londrada müzakereler cereJd eli ile 
yor. Bu müzakereler ltalyanın Loadra elçisi Gr•D.._., 
lngiltere biriciye nazın Eden araıında yapılmaktacbr• ~ 
tere Akdeniz üzerinde menfaati bulunan lngiltere ~· 1-:-~ 
nın bu deniz üzerindeki nufuz mıntakalarını teıbit ~ 
esasını ileri sürmektedir. ~ ziyafet 

Ruı Sovyet konsoloshane
sinde evvelki akşam gazete
teciler ıerefine bir ziyafet 
verilmiıtir. Her zaman oldu-
ğu veçhile bu defada bu 
ziyafet çok saminai olmuı 
ve davet edenlerle davet 
edilenler arasında iki dost 
memleketin dostluk ve arka
daşlık duyğuları gayet açık 
ve ıamimi s6zlerle ortaya 
atılmış ve ziyafet geç vakte 
kadar gittikce artan bir 
ıamiyiyet ve neı'e havası 
içinde devam etmiıtir. 

Bergama da 
Tohumluk ayırmak üzere 

getirilen makine Bergamada 
bulunmaktadır. Şimdiye ka
dar yarasız olarak bu maki
ne sayesinde 50 bin kilo to· 
homluk tefrik edilmiıtir. 

Bulırar 
tütünleri 

Bulgaristanın bu seneki 
tütün rekoltesi 27 milyon ki
lodur. Bu tütünlerin hemen 
hepsi bozuktur. Bu haberden 
de anlaıddığı vechile Eğe 
ttitiinleri bir kat daha rağbet 
görecektir. 

Tayyare 
Meydanı 

Tayyare meydanı için daha 
müsait bir yer aranmarta
dır. 

Paraşüt 
Mektebi 

Şehrimizde bir Paraşüt 
mektebi açdacakhr. Muallim
ler yakında ıebrimisde bulu
nacaklardır. 

Çiçek bayramı . 
23 Mayısta şehrimizde bir 

çiçek bayramı yapılacaktır. 
Bayram çok parlak olacakhr. 

Kimsesiz ço
cuklar himaye. 

edilecek 
Başvekalet, hükümetimizin 

ıafkatli kucağından baıka 
sığınacak bir yerleri ve biç 
kimseleri bulunmıyan çocuk· 
ların himaye ve bahsillerinin 
temini için lazım gelen ted
birler!n alınmasını karar ver
miıtar. 

Kırılmaz cam 
Tahta ve taş üstüne diiş

tüğü veya atıldığı zaman 
kırılmayan cam su bardak
lannın yeni modelleri ve 
renklileri Hükümet cadde
sinde Şemsi Hakikat ucuz· 
luk sergisine geldi. 

Çocukların miitemadiyen 
bardak karmalarından bıkmıı 
ana ve babalara hızmetçinin 
dikkatsizlikle bardak kırma
ıından usanmış bayanlara 
milfterilerin mustabdemlerin 
bardak kumasından canı 
yaamıt lokanta ve kal.veci
lere müjde kırdmamaıına 
rajmea fiatlar ucuzdur. 

yare düşürüldü ı ki büyük deyletin Akclenizde bulunduracaklan .J.~ 
arasında dalli muayyen bir niabet konulm ... ·~ 

mektedir. Süveyş kanalının vaziyeti de tayin ediecektit• 
gibi esaslar üzerinde · iki taraf mutabık kalcbktaD ~ 
teferrüatı kararlaştıracak ve metni hazırlacak son 111 fj 
reler yapılacaktır. ihzari mahiyette bulunan görüımeleri' 
devlet arasındak! ıalih artbrmıı olduğu da bilcliril• I' 

Lizbon 22 - Asilerin Madrid cephesinde ilerlemit olduklarına dair olan haberler tekzib 
edilmektedir. Hükümet kuvvetlerinin Karabanıel'de çok şiddetli taarruzlara geçtikleri bil
dirilmektedir. Havalana fena gitmesi tayyarelerin iaıilere yardım etmesine mani olmakta
dır. Sokaklar yarala taşıyan kamyonlarla doludur. 

Ev~elki ~ün 60 tayyare arasında müthiş bir hava çarpııması olmuı 6 iıi tayyare düıü
rülmüştiir. Asiler yeni tehditler savurmaktadırlar. Barselondaki biitnn gemileri bombardıman 
edeceklerini bildirmektedirler. 

Esaslar üzerinde iki tarafın mutabık kalacaklarıll' '9': 
ümidler kuvvet bulmuıtur. Akdenizdeki yalnız ki1çlk 
Jetler değil Fransa gibi bu denizin tlç tarafına sa 

Fransanm sol gazeteleri hükümetcilerin muvaffakıyetten bahsetmekte, eğer, Alman ve 
ltalyan yardımı fazlalaşmazsa, cümhüriyetcileri zaferinin muhakkak olduğunu söylemektedir. 

büyük menfaatleri bulunan bliyiik bir devlet bile ltal1' .. 
lngiltere arasındaki müzakereleri dikkatle takik edir°''pl 
devletlerin her şeyden evvel dnıündükleri logiltere ile, 
yanın çarpışmasıdır. Çünkü böyle bir çarpıımaoıll 

Avrupayı ve dünyayı ateşe vereceği muhakkaktır. ,ue 

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

MÜDHIŞ BiR KAZA 
- - .... -

Kurşun kadının karnından 
eirdi kalbini ,parçaladı 8 ay

lık çot·uğunu öldürdü 
Siverek (Husuıi) - Sivereğic Hayriye mahallesinden Se

yid karısı 25 yaılarında Beyaz, bir misafirinin emanet ıu-
retile bıraktığı nagant tabancasını çulların arasına saklamıı 
ve fakat akıam olunca iizerlerine yatak sermek için çulları 
indirir ve ıilkerken yere olanca hızile çarpan tabancanın 
tetiği fitek llzerine vurarak ateşlenmiş ve çıkan mermi, 
ayakta bulunan Beyazın karnından girerek gebe olduğu se· 
kiz aylık çocuğu da öldürdükten ıonra kalbe kadar girip 
orayı da parçahyarak cansız bir halde yere düıürdüğü, 
vak'a yerine yetişen •orgu bikimi Mustafa Kemalin yaptığı 
tahkikat ve otopsiden anlaşılmakla bu görünmez kaza kur-
banı kadın gömdürülmüıtür. 

Ruslar Isuanyava 250 tayyare 
v:önderdiler 

Pariı 22 - Rus vapurlannın lspanyol cumburiyecilerine 
getirdikleri 250 tayyare Barselona çıkarılmıştır. 

Trakyada uetrol sondajı 
Ankara - Adanad• yapılmakta olan petrol araştırmala· 

rına ıon verilmiştir. Araıtırma yapan heyet Ankaraya dön· 
müf, raporunu hazırlamıya baılamışbr. Trakyada da petrol 
sondajı yapılacakt r. 
-----------------ı:=J -----------
Rusya, ltalva 
ve Almanya 
- Baıtarafı 1 incide -

lııtığımı ve sulhun kuv· 
vetle temin edilebileceğini 

söyleyen, bir taraftan da 
Rusya ile ·dost olmayı red
deden, muahedeleri parçala
yarak barb zeminleri hazır

layan Hitlerin gerçekten, 
kuvvetli bir sulhçu olup ol
madığını tayin etmek güçtür. 

Mussolini her ne kadar 
Avrupa sulbunu korumak 
istediğin; , açıkça söylemekte 
ise de barbın ona hoş gel
diği göze çarpmaktadır. Son 
zamanlarda bu devlet adamı 
devamla sulhun pek hoşa 
gidecek bir ıey olmadığını 
söylemiştir. 

Daha geçenlerde bu zat, 
bütün Avrupa sulhunu da 
tehlikeye düşüren bir harbı 
yapıp bitirmiı, ondan sonra 
8 milyonluk ordusunun 
bir baıka harb için bazrı 
bulunduğunu söyliyerek öğün
müştü. 

Her ne kadar sulhu seven 
memleketleri korkutarak ken
di maksatlarına nail olmak 
siyaşotini glldüyörlarsa da 
hakikatte ne Mussolininin, 
ne de Hitlerin Avrpada bir 
barb çıka.ımasına taraftar 
olduklarını sanmayız. 

Bnnlann ikisinin de tuttu
ğu yol bir takım milletleri 
korkutmak suretiyle itlerini 
ylrltmektedir. 

Yanlış yere 
karısını 
yaraladı 

Kastamonu (Hususi) 
Burada Hasan isminde bir 
adam karısının kendisini ze
hirlemek için çorbaya zehir 
koymuş olduğunu zannetmiş 
ve karısını bıçakla yaralamıı
tır. Sulh mahkemesinde ya
pılan duruşması sonunda tuz-1 
luğa komıu çocuğun tuz ye
rine güve tozu koyduğu ve 
Hasanm bunu tuz sanarak 
çorbaya ektiği, karısının ka
bahati olmadığı anlaıalmıf, 
Hasanın bir ay bet gün bap· 
sine karar verilmiıtir. 

Kontenjan 
kalkıyor 

-Baıtarafı 1 incide
Aoa prensibi Türkiyeye 

girmesi lizım ve girebilir 
her ıeyin mikdan tahdid 
edilmeksizin idhaline imkin 
vermek ve bu suretle umumi 
mübadele ve faaliyet hacmi-
ni artn maktır. 

Resmi ceridede neıredilen 
idbalit rejimi kararına göre 
idhali memnu olmıyan mad
deler tasrih edilmiıtir. Milli 
sinayinin korunması için bazı 
maddelere gümriik konmuş
tur ve bunların idhali men· 
nedilmiştir. ileride bu mem· 
nuiyet te kaldırılacaktır. Bu 
yeni karar ticaret ve it lle
mii?lizde büyllk bir ferahlık 
temin edecektir. 

Antakya 
meselesi . . . .. -

,Mecliste izahat 
1 

İ talya p ... litika sahasında Almanya g"bi kavi bir def~ 
müzaharetini temin etmiı ve karadan hududlarıDI ;,.,

ve askeri cihetten emniyet altına abnmıt olduğunda• • 
gayrst ve kuvvetini Akdenizi meselesi Dzerine tapla~~ 

verilecek 
Baştarafı 1 incide 

kabil cevabımızın metni bu
günlerde neşredilecektir. 

Bütün bu siyasi vesikaları 
ihtiva eden_ ikinci beyaz ki
tabımız alakadarlara dağıtı-

lacaktır. Bu kitapta taati 
edilen notalardan baıka 
San - Remo itilifnamesi, Fran· 
ıa ile aramızda akdedilen 
itilifnameler ve Lozan mu-

lngiltere imparatorluğunun siyasi ve bahri ve ı Jt!'. 
menfaatleri için Akdenizin şarkını ve bahusus llakead il' 
Hayfa, Kıbısın teşkil ettiği müsellesi anahtar saydığıo!" 
nun muhafansı için her fedakirlığı gönüne almııtır. t1f' 

Avrupa ve cihan sulhu Akdedizin mukadderatın• 
edecek .müzakerelere bağlı bulunuyor.: 

POLITIK"Ci.!J 

----? Prens Otto 1 Parasız ya ri1f 
işık Talebelerin gönde 

dikleri mektebi~ 
1 Eylll 936 tatibiact-:..J - Baı tarafı 2 incide -

Memleketinden, tahtını e- lan lise Ye ve oıta ~_.~ 
abedenamesinin davamızla 
lik 1 dd 1 

linden alan adamlarla p,rpı- ler paruız yablı imtİ ~ 
a a ı ma e eri uzun uza- ıan kral gene mağlup olmuı kazanan talebeler ıu 
diy~ izah edilmekte ve nok- · d" n O k • ve esır uşm f.. nu ansı- lere ganderilmiktedir~ 
tai nazarımızın bütlln bu ı b b b. d il .. e era er ır a aya ı rmut· Bilecik orta 9, U..- tJı 
itilifnamele rden ne kadar ler K al bu ad ~ı .. K • r r a u muı. a- lisesi 15, Yozgat ~~ 
kuv•et topladığı giSsterilmek· rısı o adada bir çocuk; dün- E k k l · 3 D'r:. 
tedir. . . O d EH ren öy 17. ise11 ' ~ 

yaya gebrmıı. na a • • kız muallim mektebi 6, 
Fransız noktai naıan bile zabeth adını vermişler. d •!- · 57 ~ arpaıa ... eaı , 

ele alınsa, hakkımızı bunun- - Bt nim gibi!. erkek lisesi t, Ada .. 
la da ıarih olarak meydana - Evet, tıpkı senin gibi.. S, Diyaribekir liaeıi 6. 
çıkarmak ~kabildir. Her nok- Sonra kraliçe ile kızı kalk- t b - nizli lisesi 2, GaziaD e 
tai nazardan davamız kuv- mışlar, diğer çocukların bu- 6, Kandilli kız lisesi 3, 
vetlidir. lunduğu yere gelmişler. na kız liıeıi 4, Ka 

MASALDAN HAKiKATE t. 
lstanbul 22 (Husuı·ı) - liıesi 3, Edirne lisesi 

Bunları itiden Otto, masa-
F ransızlar1n meb'us namzed· Kazanan talebeler~ 

lın bir hakikat oluğunu anlı- itil 
leri tekrar iıtifa etmektedir. yor, yeıinden kalkıyor. Gidi- muayeneden geç" ~ 
Fransızlar biittin cabalamalara yor, y-.ndaki odada bir ıey sonra 1 Birinci k~, 

w •s itibaren kabul edildii'i ragmen_ ancağın Türk büvi- arıyor, ve biraz 11nra elinde 
t . · d w • t• ·ı · tebe gidecektir. ye ımn egış m emıyeceğine bir kutu ile geliyor. 

kanaat gdirmiştir. Önümüz- Kutuyu açıyor ve: var : 
deki Çarşamba glinü yapı· - Bak anne diyor, bunun Prenses Maria ile 
lacak meb'us seç;minin nasıl içinneki ~oprak Macar top· mek. y/ 
yapılacağı çok merak edil- rağı. Biliyorsun, bunu bana imparatoriçe Zitaoıo -,,_ 
edilmektedir. Antakya ve bir Macar atlısı on sekizinci yan Kralı ailesi de yaJI (fi 
lskenderundaki Ermenilerin yaf günümde hediye olarak da geçirir. IBunun içi~ ~ 
Türk davasına iştirak etme- getirmişti. işte bu toprağa ile Ma~ianm birbirleri~•1,;-leri karşısında şehrimiz biz bir gün tekrar ayak ba- düklerıne ve sevdık 
Ermeni patrigi beyanatta sacağız. ihtimal verilebilir. ..1 
bulunarak, Ermeni iliminin Arşidük Otto belki çoktan Bu suretle, bu aık _...., 
en büyiik patriği sıfatile beri vatanını eline geçirme· raıına bir teht üzeriad:ti"' 
Antakya Ermenilerinin hare· ği düşünüyordu.. Fakat bu- ermek iıteni yor, deaı• ) 
hareketlerini takdir etmiıtir. gün düıündüğü bir ıey daha ( Pariı Soir'd" 

ooooooooooaoaoooaooooooooaoaoo ooooooaoooaooooocxıaoaoc:xxıoaıaaı~,oc,,,. ..... 

Bomonti şarabı ıı+"".'···~>t r 
&ı Her tiirlii miiskirat imalinde muvaffakiyeti herkes tarafından takdir edilen BolDootİ 
l:J fabrikası, Ege üzilmlerinden mamul.!!fis ıarablarını piyasaya çıkatmııtır. ~, 

ı Bomontİ bl T ıccrlbeli mütebassıılar tarafından imal d.' 
t. pra arı: miş çok sıhhi evıafı hlizdir. AZ zamanda ,.-

rap merakhlannın takdirini kazanmıştır. 

Eyi şarab İçmek; sağlığı arttırmak ve kuvvetlendirmektir. 
ı• Bomonti şarabı hem çok iyi ve hem çok ucuzdur. 

(~ Umumi ıatıı mahalli: AVDıN BiRA F:RIKASI Telefon: 2387 Perakende ,.ııt 
tfi yerleri : Bütiin Bomonti müskirat bayilerinde bulunur. 
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I
~ Arayınız ve birkerre tecrübe ediniz. 
_ Çok memnun kalacaksınız. 

•n•~- ., 


