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ük şef Antakya ve lskenderun meselesinden 
rnmiyetle bahsettiler ve yurdun en mühim işlerini 
llet kürsüsünden cokveciz bir lisanla anlattılar , 
b ucuzlatmak, icabettikçe ver2ileri endirmek siyasetine devam edeceiiz. Tuz, Şe
Çimento. sayım vergilerinde iki seue içinde vaptıiımız cesurane endirmeler her 

'-'ik 11 f aydah olmuştur. Bu sene hcnı ilk ihtiyaçlardan ,henı esaslı kuvvet vasıtalarından olan petrol ve müştakları üzerindeki resimlerden 
Yasta endirnıe yapmağa nuıvaff ak olmanızı dilerim. Vergi usullerinin ıslahı çarelerinin aranmasına ehemmiyetle devam olunmalıdır 

~'l'I\ TÜRK DİYOK Kİ: 
taya verdiğimiz ehem
~n yerinde olduğunu 
liinkü hadiseler eöste
' kuvvetli bir hava or
'1İicuda getirmek vo-

" enınivetle vürüyoruz. 
a Ordusuna verdiğiniz ehemmiyeti 
t nızı dilerim. Ordumuzu en yeni 
la mütemadiyen techiz etnıeğe 
~-
(A.A) - Cu- ıızı sevgi ve saygılarımla 

.le. bugOn bil- ıelimhyarak beıinci devre-
•in betinci ain ikinci naeaiai açıyorum. 

• • ikinci iç- derhal ıöylemeUyim ki bu kaniim. 
.._ ... tadaki büyük ıeneki çahımalerınızın da Geçen yıl Türk milleti bu-
~dır. memleket ve millet iılerinde zur ve sükun içinde milli ve 

._illet vekilleri yeni ilerlemeler yapacağına insani ülküye aıkla koıan 
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kuvvetli ve çalııkan bir var
lık gösteriyordu. idarede ve 
adliyede yeni kanunlar ve 
yeni teıkilibn vatandaıı se· 
vindir~n neticeleri görülllyor
du. Ekonominin her saha
sında ve memlekin her tara· 
fında Tilrkler kendilerine ve 
devletlerine tam bir güven 
içinde çaiıııyorlardı. Cumhu
riyet yeni ve sağlam esaıla
rile Türk milletini emin ve 
metin bir istikbal yoluna 
koyduğu kadar aıil fikirle
rinde ve ruhlardı yarattığı, 
Güvenlik itibarile büsbü
tün yeni bir hayatın müjdesi 
olmuıtur. Seneler geçtikçe 
milli ideal verimleri glivenle 
çabımada ilerleme göze çarp 
maktadır. Bu bizim için çok 
önemlidir. Çünkü biz esasen 
milli mevcudiyetin temelini 
milli ıuurda ve milli birlikte 
görmekteyiz. Halk ile hüku
met arasındaki yakınlık ve 
beraber çalışmak gayreti 
memnuniyeti muciptir. 

Bu hususta partimizin f 4!yizli 
önderliğini ehemmiyetle kay
detmek isterim. idari ve 
ekonomik tedbirlerde balkın 
halkın hükumete yardımı 
iftihar olunacak bir tezahür
dür. Bu ruhi vaziyet Ttirk 
milletini ilerletmek ve Tü, k 
vatanını imar etmek için çok 
verimli ve çok esaslı bir 
imildir. 

Tiirk milleti bu neticeye 
Curauriyette varmıt ve her 
sene bunun artan semerele
rini görmüı ve göstermiıtir. 

Arkadaılar, ilk tahsilin 
yapılması için aade ve pratik 
tedbirler almak yolundayız. 
Dedikten sonra hedefin ilk 

tahsilin ameli olmaıını bir 
an evvel tahakkuk ettirmek 

ATATÜRK DiYOR Ki: 
Milletimizi 2ece gündüz meş· 
ğul eden başlıca büyük bir 
mesele de İskenderun ve 
Antakyanın mukadderabdır 
Fransa ile aramızda tek ve 
büyük mesele budur. 

Bunun üzerinde ciddiyetle ve kat'iyetle 
durmağa mecburuz. İngiliz kralile husule 
gelen dostluk inkişaf etmektedir. Boğazlar 
artık ticaretin muvasala yoludur. 

olduğunu söylemişler, san'at maz analıklarını ortaya at· 
ve teknik mekteplerine r,ağ- makla yalnız Türk milleti 
bet artbğını sevinçle kaydet- için değil bütlln dlla1a 
miıler, yüksek tahsil için ilim alemi iç.in vakit çek-
Ankara üniversitesinin ta- meğe değer bir hizmet ol-
mamlanmasını dilemiıler, gtl· duğunu, tarih kurumana 
zel san'atlardan bahsederek Alaca Höyükte yapbğı kazı 
Ankara konservatuvar ve neticesinde meydana çıkar-
temsil akademisi kurulmasın- dığı 5500 senelik ma•dı 
dan baz duyduklannı söyle- Tlirk tarih belgelerİDİD ta• 
mişler, tarih kurumunun fa- rib ilimierini yenide• bu 
aliyetinden takdirle bahset- meı'eleleri tetkik ve tamike 
mişler bu kurumun dilimizin mecbur edeceğini anlabDıt· 
dünya kültüründe reddolun· - Sona 4 ilncilde -
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ilk kadın havai STALIN 
şehidimiz !Aleyhine yeni 

VEClHI 
lıtanbul 1 (Özel) - Cum

huriyet bayramında paratiltle 
atlarken, heyecana kapılarak 
parıütü geç açan ve feci 
kaza neticeıinde ölen ilk 
kadın hava ıehidimiz Eribe
nin Ankarda yapılan cenaze 
t6reni çok hazin olmuıtur. 

Genç hava şehitlerinin me
zarı başında Hava kurumu 
baıkanı Fuat Bula ve diğer 
hatipler nutuk vererek, ıe
hidin ruhunu 'taziz etmiıler 

ve Ttirk ordusunda:kadın Ye 
erkek tayyarecileria elbirli· 

bir suikast . ~· 

daha 

Rika 31 - Ruıya'da Sta· 
lin aleyhine yeni b;r ıuikut 

8teıebb&ıll meydana çıkanl· 
mıttır. Bu defa yapdu teY• 
kifat Bilhaua Leningrad illi• 
versitesi profesörlerinden 
ibarettir. Mevkaflar aruın· 
da muharrir ve g .zetedler 
de vardır. 

ğile çalıfAcaklannı tebaruz 
ettirmiılerdir.f 

Şehid Eribe meıhur tayya• 
reci Vecibfnin kızıdır. Hal
kın Seıi Ha•• kuruqıanua 
ve VecihiDİll kecleriae itti· 
~eder. 
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Bir yuva 
söndü 

böyle 
Hayattan 
alınmıştır 

KarşıyakaF evzipaşa oku- DUNYADA 
NELE~ t 

lunun parlak müsameresi 01uYO~ 

, 

-6 'Yazan: IHSAN ÜNÜVAR 

Of yarabbi bentim ırünahım 
.di ? ne ı .... 

Otelin önünde durduk. 
Cemali köşe bekçisi yaptım. 

- Sen burada bekle; et
rafı kolaçan et .. 

Cumuriyet bayramı Karşı
yakada çok parlak kutlulan· 
dı. İlk okullar ve orta okul 
öğretmeoleri bütün öğreni

cilerine bu kutlu günün öne
mini anlattı. Cumuriyet, An· 
kara ve Türk birliği okulla
rında nutuklar söylendi. 
Soğukkuyu Fevzipaşa okulun· 

Başkanlık yapan Süleyman okulun müsamerelerinden 
Rus dostluğumuzu temsil bütün veliler pek çok hoşnut 
eden Saadet ve her ulusun oldular ve takdirlerle ayrıl-
çocuklarını temsil eden grup- dılar. 
ların mılli kıyafetlerile oyna· Biz de okulun direktörünü 
dıkları milli oyunlar, orada ve öz veren öğretmenlerini 
bulunanların pek hoşuna gitti. Mühlika, Süleyman ve temsil 
Bu yeni ve görülmedik nu- yapan bayları öz yürekten 
mara çok alkış topladı. Her tebrik ederiz. 
yıl gittikçe tekamül eden bu H. T. 

Birdenbire keman dııt 
masını unutan ka 
r:J üzel keman çal'blı 
~ ln!lilİZ kadınını . Je

yaf, te çağırıyorlar. Zıf~ 
kadından keman çal b' ; 
rica ediyorla". Kadın ~ 
cayı kabul ediyor ... tılll 
manı eline alıp bir 
çalmıya başlıyacağı ff ~ 

Bilmem ki, hayatın bu ka
dar feci hadisesi olabilirmi. 
Düşün bir kere, çocuğundan 
annesinin denayetini dinle
yorsun. 

- Biz annemle evden çık· 
tığımız gün bir otele gittik. 
Bizi bir genç bay karşıladı. 
Benim için yere yatak yaptı
lar, onlar da karyolada yat
tılar. Bana annem "işte artık 
baban budur,, dedi. Allahım, 
o dakika dünyalar yıkıldı 
ben altında kaldım zannet
tim. Ne ya ptığınıı bil mi} or· 

Otel sahibi evveli bir 
müşteri geldi diye iltifatla 
karşıladı, bir oda talebi 
yerine Nihal ismindeki müş
terisini sorunca halini teb
dil etti. 

da çok parlak ve çok alkış
lanan bir müsamere verildi. 
Bu okul talebesi Perşebme 
sabahı okulda toplandı. SRat 
dörde kadar davul zurna 

00000000000000000000000000000000000000000000 
•• 

birdenbire duraklıyor.. l' 
türlü ne o parçayı, :;,-, 
bir başka parçayı çalı oOj 

- Keman çaloı•Y1 

- Ne yapacaksınız? 

• çaldırarak öğreniciler bayram 
yaptı. 

dum yavrumun boğazına sanl· 
dım. Küçücük ağzından dö
külen bu zehirli sözler sanki 
damarlarımı parçaladı. 

- Sus söyleme artık seni 
gebertirim .. 

Diye bağırdım. Çocuğun 
ince boğazmı ne kadar sık
tım bilmiyorum birdenbire 
aklım başıma geldi. 

- Haydi dedim.. Kalk 
bana o oteli göster .. 

Saatlerce dolaştık, nihayet 
( ... )oteli olduğunu öğrendim. 
Sordum.. Otelci Nihalin 
orada yalnız bulunduğunu 
fakat gezmeğe çıktığını 
söyledi. Nereye, kime gide 
yim. Düşündüm ve doğru 
sana geldim. Beni kurtar .. 
Y alvarınm sana .. 
Karşımda azabile kıvranan 

Cemalin hakikaten acınacak 
bir hali vardı. Ne yapmak 
lazımdı? Evvela bir istida 
evet " Cürmü meşbud ,, ya
pılması lazım. 

Cemal uturduğu kanepede 
doğruldu. 

- Ooof.. Dünyada ne 
acılar varmış .. 

Bilsen diyordu.. O geniş, 
tenha caddelerden geçerken 
yüzümü kimse görecek diye 
ne kadar korkuyordum. Ba
na öyle geliyordu ki.. Her 
taraftan akın eden bir sürü 
halk arkamdan koşuyor; ba
ğırıyorlar: 

"İşte kahpe karılı adam,, 
Ooof yarabbi benim gü

nahım neydi de bu kadar 
kahrettin, öldürüverseydin de 
bugünü göstermeseydin. 

- Cemal biraz kendine 
gel kardeşim.. Herşey düze
lir. Neye telaş ediyorsun ? 
Haydi gidelim seninle .. 

- Sizden sual istemiyo-
rum; soracağıma cevab veri
r. iz. Böyle bir müşteriniz 

var değil mi ? 

- Evet .. 32 numarada 
- Y aloız mıdır ? 
- Bir çocuk ile gelmişti, 

sonra çocuğu gönderdi. 

- Şimdi buradamıdır. 
- Hayır sinemaya gide-

ceğini söyledi ve çıktı. 

Sokak başının diğer bir 
köşesini de ben zabtettim. 
Ne olursa olsun beklemek 
çok zor şey. Saat on biri ge-

çiyordu otelin önünde bir 
araba durdu. Zarif bir 

koket dışarı atladı. Cemal 
birden atıldı ve bağırdı: 

- Nihayet yakaladım. 
Arabada bir kişi daha var· 

dı. Yolcusunu bırakan zair: 
- ileri. 
Emrini verdi. Baktım gidi

yor. Asıl mücrim kaçıyor. 
Hemen düdük çaldım. Ara
bacı durdu. Tahminimde ya-
nılmamıştım. Firari hiddet 
saçan bir hareketle bana: 

-Benden ne istiyorsunuz! 
siz kimsiniz? Dedi. 

-Kim olursam olayım de· 
dim. Lütfen karakola teşrif 
buyurun da anlaşalım .. 

Arabacıya bir küfür savur· 
duktan sonra ilave etti: 

yürüsen a be herif.. Neye 
durdun? 

Kamçılanan beygirler bir· 
denbire ileri sıçradı. Bir na
mus hırsızı taşıyan bu araba· 
yı gözden kayıp oluncaya 
kadar takip ettim. Ne yapa
b•Jdim? hiç .. Çünkü ona kuv
vet veren kisvesi idi. 

- İşte bak yakaladım. 
Başımı arkama çevirdiğim 

zaman Cemali karısile yan
yana gördüm. 

{Arkası var) 

Enver paşa-
nın casusu 
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Lida biraz kızardi fakat inkara lüzum görmedi 
Fakat biz de Prens demek 

Almanyanın en çirkin kadını 
demektir. Prensler, ellerinde 

büyük servet ve fırs~tlardan 
s&tifade hakkırıa malik değil· 
midirler ? Bunun için her 
Prens veya devletin bir met
resi vardır. Mali'ımya, sizin 
ıarayl arda olduğu gibi bizim 

saraylarda cariyeler, odalık
lar da çoktur. 

- Evvelden böyle idi, 
amma şimdi biıim saraylar
da da odalıklar, esirler 
yoktur. 

- Bizim veliahd, lstanbul
da olsam, metrese ihtiyacım 
olmazdı, der. 

Dörtte yüce Atatürkün 
annesinin mezarına gidildi. 
Çelenkler konuldu, öğretmen 
Tahsin büyük bir heyecanla: 
"Ey atamızın anası ulu yatır 
başını bir kaldır da geriye 
bıraktıklarına bir bak, neler 
oldu, acun yerinden oynadı, 

bize armağan bıraktığın yüce 
oğlun bütün dünyaya şan 

saldı, 17 milyonluk Türk 
ulusu az zamanda eşsiz ve 
örneksiz umulmıyacak işler 
yaptı, şimdi sen Türkiyeyi 
görsen tanımazsın. 

Ne mutlu sana ki böyle 
bir ulusu yiğitlikten yiğitliğe 
sürükleyen bir oğul doğur
muşsun. 

Nemutlu Türk ulusuna ki 
dünyanın saydığı böyle bir 
başa sahih bulunuyor, senin 

ününde acuna yayıldı, tarih
lere altın hatla yazıldı.,, Di
ye ve daha birçok güzel 
sözlerle bağırdı, oradakileri 
titretti. 
Akşam bütün çocuk veli

lerine verilen müsamereye 
önce istiklal marşile başlandı. 
arkasından " Cumhuriyet 14 
yaşına giriyor,, diye bir şiir 
okudu, Sonra maozum kele· 
bekler piyesi yapıldı. En so• 
nunda tayyare kanatlarının en 
süslü kelebeklerin güzel ka
natlarından daha çok ve pek 
çok kutiu ve alımlı olduğu 
sonucuna bağlandı, heyecanla 
alkışlandı. 

lsveç usulu ile ve muzikle 
jimnastik yapan yc.vruların 
muntazam hareketleri beğe
nildi. " Yarım Osman ,, piye
sinde Melih, Mehmed ve 
öteki arkadaşları çok muvaf
fak oldular. En sonra bıra
kılan 11 Dünya çocuklarının 
oyunları ,, adındaki numara 
cidden herkesi hayrete 
düşürdü. 

- Ya... Siz Kron prensi 
tanıyor musunz? 

Lida biraz kızardı, fakat 
inkara da lüzum görmedi, 
ve: 

- Bir senedenberi Kron 
prensinin metre!liyim. Dedi. 

- Ya... Dostunuza şimdi 
ihanet etmiş bulunuyorsunuz. 

- Haklısınız.. Fakat bir 
Alman ile ihanet etmiş deği
lim. Bir :Alman elmaslara 

l 

gargetse benden gene isti-
fade edemez. 

- Şuhalde. 
- Siz bir Türk prensisi-

niz de .. Okuduğumuz eser· 
lerde Türkleri başka türlü 
ırktan olarak tanırız. Bilhas· 
sa bir Türk prensi, kadınla-, 
rın ideal erkeğidir! Bunun 

Olürken gazetesine havadis 
yetiştiren 2azeteci 

Gazetecilerin mesleki mu· 
habbet ve aşklarını bu sü· 
tunlarda bir kere daba yaz
::!lıştık . İspanyol hadiseleri 
münasebetile yeni bir vak' -
aya şahit olan bir Fransız 
mecmuası, gazetecilik sev
gisinin şaheserini bildirmek

yalvarmış ve şu sözleri 
ettirmiş : 

muşum. ,f 
not Diyor. Evveli şak• ~ot'' 

ğını sanıyorlar, fakat ,dl 
dan kadının şaka yaP111 

tedir. 
Amerika gazetecilerinden 

biri arkadaşlarını atlatmak 
için dövüş sahasına girmiş, 
yanında ufak bir çocuk da
ha varmış, Notlarını derhal 
ona veriyor ve onunla mu· 
habere merkezine yolluyor-
muş. Bir aralık dehşetli bir 
mitralyöz ateşine tutulmuş 

ve vücudu delik deşik yer
lere düşmüş. Oradan fırtına 
uzaklaşıp ta sıhhi hey'et 
hasta ve yaralıları toplama
ğa geldiği zaman doktor ga
zeteciye: 

- Hadi seni hastaneye 
kaldıralım! demiş. 

Gazeteci: 
- Doktor evvela şu söy~ 

lediğim şeyleri yaz diye 

lzmir Viliv~ti 
meninden: 

" Meydan muharebesinde 
8 yaralı iJe bir ölü var. O 
"l" d b . ' o u e enım. 11 

Bu sözleri söyliyen gaze
tecinin ağzından . kan gelmiş 
ve orada hayata gözlerini 
kapamış. 

Ertesi günü gazeteci şu 

serlavhayı koymuş : " Ahret
ten bir ses 1 ,, 

Yeni Adam 
148 inci sayısı 20 sayfa 

olarak çıktı. İçindekiler: İs
mail Hakki, Öğretmenin büt
çesi, Kısa tetkikler, Cümhu
riyet, SiJahh. şma yarışı, İs
panyadaki sınıf kavgası Gla
parede, Fonksiyonel terb:ye, 
Talebenin sıhhati, Zar oyunu, 
Uyku nedir, Röpke, Haya
tım başlıklı makalelerle iç, 
dış, kültür, kitap, ilim, tek
nik, ekonomi haberleri, re
sim ve karikatürler vardır. 

Bu mühim haftalığı tavsiye 
ederiz okuyunuz. 

Daimi E .• ncu-

1 - 2480 lira 7 kuruş keşif bedelJi Eşref paşa hastaha · 
nesinin yeniden yapılacak ikinci kat pavyon yapısı 20 gün 
müddetle açık eksiltmeğe konulduğundan isteklilerin 2490 
sayılı yasaya göre hazırlayacakları teminatlarile birlikte iha
le günlemeci olan 9 ikinci Teşrin 936 Pazartesi günü saat 
11 de Vilayet daimi encümenine gelmeleri. 

2 - Keşif ve projelerini ve şartnamesini görmek ve bil
gi edinmek için Bayındırlık Direktörlüğüne baş vurmaları. 

(896) 

İl Daimi Encümeııinden : 
1 - 5706 lira keşif bedelli Yeni Foça yolunun 0-J-000 -

1·1-510 kilometroları arasında yaptırılacak şöse ile 1979 Ji. 
ra 84 kuruş keşif bedelli men . ezler yapısı 20 gün müddet
le açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı 
yasaya göre hazırlayacakları temioatlarile ve ehliyet vesika
larile birlikte 12 ikinciteşrin 936 kerşembe günü saat 11 de 
daimi encümene gelmeleri. 

2 - Proje ve keşiflerini görmek ve fazla bilgi edinmek 
isteyenlerin Bayındırlık Direktörlüğüne baş vurmaları. (958) 

için bütün arzum ve emelim 
bir Türk prensi ile bir gece 
olsun yatmak idi. Şimdi de 
sizin inkar ettiğiniz alemler
de, esirleri, cariye ve odalık
ları görmek istiyorum.. Siz
den bunu rica ederım. 

- Şu halde benimle lstan· 
bula gelmeği kabul '!diyor· 
sunuz demektir. 

- Tabii! 
- Konturatıoız yokmu ?. 

Ananız ue olacak? 

- Herşeyi fedaya hazırım. 
Lida'ntn *** ye aşık oldu

ğunu sanmak manasızdır? Bu 
kadını binbir gece masalla 
rını andıran saray masaJları 
teshir etoıiş idi. O, saray 
denilen esrarengiz yeri, her 
yerden başka, fevkalade bir 

yer sanıyordu. 
*** diğer kızlar 

da kafi derecede 
almak için. 

hakkında 

malumat 

- Emma ile Lida'nın da 
aristokras aleminden dostları 
var, değil mi? Diye sordu. 

- Emmanın 55 lik, bir 
şarab fıçısını andıran gene
ral dostu var. Amma, bu 
adamı yanımda görmeğe hiç 
tahammül edemem! 

" Lidaya gelince, Saks 
Dokasının veliahdile sevişi· 

yor. Bu prensin de yüz met
resi var. Bilirim ki Linaya 

bir aşk s ıı dakası olsun vere· 
biliyor mu? 

- Kont Randavle hiçbiri
nizin bir alakası yok demek 

anlaşılıyor. ~·~ 
O günden sonra da 

l yor· gene keman ça aoıı ,,,.-

d. · de b Ji 
Kadını~ . ke~ ısın . bİ' rr 

ve zeki ıtıbarıyle bıÇ ~İ 
ğişiklik farkedilmiyot· ctf'. 
nız kemanı nasıl çalıo;~ 
tamamile unutmuş ol 
söylüyor. oiO I 

Alimler bu hadise :.I' 
bebini araştırmakla 111 

bulunuyorlarmış. 

*** 11' 
• Sinemaların rak~ 

tarafı l 
* Dünya sineDlal•tl fi 

r1•1• • .a 1.300 mevzu kulla0 •. bİ'',-
nun içindir ki bir•ıer ~ 
benzer mevzuda filiOS il' 
dükçe şaşmayınız: ~~r ~ 
le denilen şeyin de 

1 

vardır. oi' 
" Sinema filmler• ti · 

35 milimetredir; her., -' 
dört delik vardır: btbll 
filimde 52.3 resılll .,..; 
film gösterilirken . 
24 resim geçer. sro0- . 
film 21.3 saniyede, 

9 
• ~.I 

re film 3 dakika 3 et ~ 
de, gösterilir. Bi~ferfi"..i 
re uzunluğundakı ;1teP
gösterilme za.m~nıoı 1 
niz hesap edınız. . 1'"f 

* Sinema işlerıll~,iSll ~ 
mış olan sermaye, ·ıy"!,..J' 
ramızla iki buçuk;;, 
dardır. bunun t.8 
Amerikaya aid~ ,., 

GemiletJ' 
Muaye~~ 

lktısad Vekiletio•ll, rı ~ 
bir tamimdelb~de;:.~ '/ 
rin muayene mud d~ 
aydan 18 aya çıkat 
dirmiştir. , 
oluyor. 1'0-t 

- Nasıl yok 1 .J 
., ! dtr'. 

manın suç ortagı bİçP"' I 
- Affedersiniz; 1 ~ N••• anlı yamadım. i 

tağı l b~osi1 ji 
- Siz Kontu t b" ı 

nuz şu halde! 1<00 1,ı' 
ma sayesinde kulOP ~ 
biliyor. 1'oıt~ ~;/ 

- Haklısınız· 'P"' 1. 
ull'· _..) 

kadar tanıma yor 1, • 
dost olduğumu ·~ b", f 
ruretindeyim. 8•0 

• .-.J' 
~erı•· 

ta biraz izahat 
memnun oluruo>· r t.-' ( 

- Kont o k•d;,!O.., 
adam değildir, . 

/ f 
trişörlük mesele••~ ... ~ 

(Arlı,..... 
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Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
KAMÇI O\:iLU 

Cilt ve Tenasül hasta
lıkları ve elektrik 

2 ikinci Tteırla 

BEŞ DAKİKADA 
Tanesi beş kuruş 

Fotoğrafınızı çektirmek istiyorsanız Kemeraltında hükümet 
karşısında 34 numaradakil 

İznıir - Birinci beyler so· Türk f otoğrafhanesine 
kağı Elhamra Sineması Müracaat ediniz, jşten, sür'atten ve bu ucuzluktan çok 

GözLERİN~~1UHAF AZASI ANCAK 
~Gk « PERFA PUNKTUELL » 

tedavisi 

~ tamlarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
, l't~erçiv~Jeri ve güneş gözlükleri lzmir Kemeraltı 

e ~..jtelı altında Nafız Gözgördiirenı saat ve gözlük 
Ursun uz. 

arkasında No. : 55 memnun kalacaksınız... . t 
Telefon : 3479 :Foto Süleyman ve Kadri 

~~~·· ~~~ ~-----------------------~__;;--------------~--
:tk:t:t:t:t:t:t:t:t"" **" *üü:~ . ~ Gü~i~ -~ ~ 

D O K T O R >t ~Elbise boya ve tenıiz-~ 
A K 1 T 

~ 40 renk üzerine Kız mar· n leme evi ~ 
• ema OD&y )f. kalı "Arti" kvmaş boyası 15 ~ Her nevi kostumlar, par- ~ 

llakteriyolog ve bulaşık, sal~ırı ,. kuruştur. ~ disüler, paltoltolar, şapka - ~ 
ı:. ~ Satış yeri: n EYLÜL ~ ı · ki' ·· ltt ı ~ ~ hastalıklar mütehassısı Mı ar ıpe 1 yun u rup ar son Ti 

._ "'-b ~ Baharat deJJOS11 derce itina ile buharla te- ~ 
~ ~ •ııe istasyonu karşısındaki Dibek sokak baıın- ~ b ·· ı · "'-. ""'" Telefon 3882 mizlenir, oyanır, ötu enır. 
~ Yılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ,. :a• __ ~ ;ı lzmir ikinci qeyler sokak ~ 
t&~ "•t 6 ya kadar hastalannı kabul tder. >+ Doktor ll numeru 61. U. 
1...~t taat eden hastalara yapılması lizımgelen sair ~ ~~~·· ~~~ 
~) •e mikroıkopik muayeneleri ile veremli hasta- ~ Saib Saffet Kaşıkçıoğlu zaman hastalarını kabul eder. 
~ 'Pılnıaıına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+ Öğlen saat 12-14 ve ak- ı Ikinci Beyler soKak fmn 

lbııntazaman yapılır. Tel!!_on:~tlS M şam on yediden sonra her ittisalinde No. 64 

~~~i~:W:~:W::W:~:W::W:~)t AaA6A6A&ıılıAılıatıılıAaie6AAAAA6Jlda6D . kı· 

~EYiNKAYı;--1 ı 0 ° K T !l ~R ı TERzı mehmet z 
\' Zarif, temiz, ucuz mobilye evi ! ! M ~evkı Uğur 1 Kemeraltında Hükümet karş;sında numara 2~ 
'"'•le ve yatak odaları fevkalide kurulanmış n • • .,,, D Hiç bir yerde şubesi yoktur 
'1u1ı . •• ~e!est~lerd~n >:apılır . . ~ • BiRiNCi SINIF it • • 

tetıf olçu uz~rıne sıparışıer kabul edılır. ~ ti Dahili hastalıklar mütehassısı ! Çıkmaz kokuları tuhafıye evı 
Şekercılerde numara 26 ~ " . . • t 

......._. ___ ~~~ ··~~~~~~-' 411 Almanyanın Hamburg üniversıtesınde o~vumuş. Hasta- ~ ~1. Akagündüz ve Niyazi Çabuk • k • • 41! lannı ber sabah saat dcıkuza kadar ve ogleden sonra 9 BALCILAR NUMARA _ 145 
G Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhun labo- D Yüzünüzde çil var diye merak etmeyin çil kıremlerimia engln ışesl 4 birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. D 

• ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenehanesinda. D geldi. Meyusları sevindirmeğe başladı. Her türlü zevkinizi 

Türk Hava Kurumu ' e [Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, ıa· it :!~a;acak kolonyalar da vardır. "•w 
ti yiflik, kalb hastabklan, mide, barsak böbrek hastahkları9 

~ 1. Na On 
g~ . olnıak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
~ d 111den bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
~ 0~ kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müıterilere 
~tt bıak üzere günde on ve haftada elli kuruı tak· 

k latılır. Zengin kişesi birçok vatandaılari zengin 
re ~ar vermiştir. 

•. Hükumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESI 

~ --... ~ .......... ___ ,_,._ .. _..,_,,.,...., ...... ......, 
ıo .. §ıya~a ~ GE sineması 1 

il. T •ırin Cumadan itibaren 2 ıabeıer birden tl 
~,, 1 - Sefiller ~~ 

()1 ~tn Türkçe sözlü Viktor Hugo'nun ölmez ese'i ~:~ 
~ llıy•nlar : Fredric March • Cbarles Laughton [•~ 

~Gökyüzü ateşler içinde 1 
bJt •OOo tayyarenin istirik ettiği hairkalar filmi 

~-~LIYELER : Birinci 25, ikinci 15 kr. 
l•nıba ve Perıembe Birinci 15. ikinzi 10 kr. ___ ,__, 

. . · .. ---- ..,. . . . . 

fi ............ ,~···••ıı .. ••••• 
HUSUSi 

Şifa Balık Y a2ı 
Şerbet gibidir. Gıda kudreti emsalinden çok yüksektır. Alırken 

EC ZA C I BA ŞI 

S ÜLE YM A rJ F E RiT 

HUŞUSI 

Şifa Balık Y cı2·ı 
Etiketine dikkat ediniz. Bu etiket temizlik ve 

şafiyetin garantisidir 

Milyonlara doğru 
Evet milyonlar 

sözü artık yalnız 
romanlarda ve ma· 
sallarda geçiyor. 
Fakak bu peri hi- ! 
kiyelerinin içinde 
doJaşan milyonların 
bu zamandada bir 
hakikat olması 
mümkün olabiliyor. 
işte Keçecilerdeki 
(Milyonlar gişesi) 
bir vatandaşımıza 

(200000) lira ka~ 
zandırmakla hali T 

bir rüyayı tatlı bir 
hakikate kalbetmiş
tir. 

Yeni tertip 22 
inci tayyare - bile· ' 
tinizi (14741) nu-
maralı büyük ikra· ~ -
miyeyi kazandıran~uğurlu Milyonlar kişe~in,den alınız ... 

Hariçten ıiparit vukuunda bile~er sür ~t~e göndenlır. 
Keçeciler caddesi 134 No. ltay~HA YRI ~AKDÔLEK 



4 ct1.ım s .. ı , 2 ikinci Tetri• ~ 

oocıaoocıao-g Rusya fikrini açıkca söyledi 
1 1 Istanbul 1 (ÔzeJ) - ispanya işlerine ademi mDdabele 

lg komitesinde Soviyetler delegesi izahat vererek Ruıyao .. 
:wıhm111•11m.18 ispanya ihtilalcilerhıe ltalyanın ve Almanyanın tayyarel~i 

:ııoooooaoocom:ıo ..o..>0 x:oooooo tanklar, mitraliyözter ve harb malzemesi verdiğine k.-

İhracatçılarıD Atatürk ordu'evinde'hitabe vererek dediler ki olduğunu söylemiştir. 
1 O .1 " ·rr. •• k b 4t l Madride silah taşıyan 29 Rad 
spanyadaki 2 mı yon ı ur enım e gemisi Ça~akkaleden ıreçtİ 
alacakları Istanbul 1 (Özel) - Asiler ileri harekata devam etnıektt 

ispanya isyanından evvel t t l ğ h ve Madride yaklaşmaktadırlar. Asi kuvvetler kumandanı si" 

ı:ı~~1~i~~ike~~~ı::ka:ıidta~:: a eşe, suya a ı ma azır ferde~ emi!1 oldu~un~. s~yle~i!tir. ~Fransız komünistleri; 
sosyalıstlerı Madrıd hukumetuun kurtarılması ve yar 

1 
.. 

fmdan ihracatçılara dağıtıla- Ankara 31 - Atatürk, vukuunda kendisiyle beraber haklarını arkadaşlarile bera- edilmesi lehinde nümayişler yapmaktadırlar. ispanya ko~ 
cağını yazmıştık. Fakat Mer- Ankarapalas salonlarında suya, ateşe atılacaklarını ber koruyacaklarma ve bu nistlerine harb malzemesi taşıyan 29 Rus gemisinin Çall 

~:201::::ası bi:•:!t~ıd!şı;:~'. dost Yugoslav başvekili şe· ~~::;d~ğuiluvnaa:t,z~~i~~r~vinde yokld
1
a hayatlarını feda ede- ~~i.!.:~ 

k · · · d'l 'k t b' t refine verilen ziyafet ve ba- ce erine and içmiştir. 
mmaı'ştı'rı.çın şım l l e ır e - - Evet Atatürk! Buna cevap veren dost ve Şehrimiz c. H. Partisi tara-

lodan sonra, refakatlerinde Cevabile mukabelede bu-
Banka alacaklı tacirlerin Stoyadinoviç olduğu halde lunmuşlardır. müttefik Yugoslav başvekili . fından yapılan İmtihanlard8 

isim ve alacak miktarını halkevini ve oradan Ordue- Burada genç bir zabit Türk ordusunu selamlamıştır. 
muhtevi bir liste hazızlıya- vini teşrif buyurmuşlardır. vatanperverane bir şiir oku- Sabaha karşı Ordu evin- kazanan kız, erkek ta)ebele. t 
caktır_ ve ondan sonra tedi- Atatürk, Ordu evindeki du ve Atatürk'ün huzurunda den arılan Atatürk Çanka- /tJ 
yat yapacakbr. Parti namına lzmir talebe ı zettin Osman Nuri, Zekı 

ihracat ruh-
bir hitabesinde, yirmi milyon yalnız. Türkiyenin değil, bü- yaya, Stoyadinoviç te Anka- yurtlarına alınacak mec<:ani HaOydar, Bkehçetb.ô.zg.nr

1

•

10 

ı.. 
Türkün herhangi bir hadise tün dost ve müttefiklerinin rapalasa - gitmişlerdir. P• talebenin kadrosu genişle- rtame tep ırıncı 1, 
---~=====-~~~~~~~~~~~oo .. oo~~~~--~~~~~--~~~ AfP' 

Satnameıerı• A k' b k k tilmiş ve yurda girmek is- na ~irec~kler: Kemal l{e;.ı 

t t U•• r u•• n üyu•• n ut u teyenler arasında bir müsa- Ulvı Hahl, Mustafa >J 
3018 numaralı ihracat ruh- a baka imtihanı yapılmıştı. Kül- Sül~yman, .. Namık D!ler, ti•" 

ıatnameleri kanunu mucibin- tür direktörile lise öğretmen- Yagdan ~uleyman ogl~, er 
;:bt:e!~rai~~:çı, i!:~::eh:i l;, !tşta~:~uı:a;:~~de ışıklı ~-="'"At

1

;tü';kü;
111111

~_· 1 ~·:;.~. ~~;~·;::~°.ı..~~~za~:=~ ;;: ~:ş~~k~~u!;.:f~~~şLe;!:; ::ı! s;;;.r:kB~~;~.~ 
vekaletten bir ruhsatname neticelerini bizzat gördük- • müstekar olan kıymeti mu- b d ı · 'h J seyın gra 1' ur ş ,. .. 

~c;15ı~ alması mecburı'dı'r. ihracat- Teşekku••ru• = ı uzurun a yazı ı ımtı an arı Genç, Mustafa Mehmet, e .,, lerini söylemişlerdir. - _: hafaza olunacaktır. yapılan talebeden kazanan Ö ,._,,,, 
Çıların listesi vekalete gön· . . • ~ - si Yücelt, Ali ıkan va Atatürk, Anavatana kavu- _ Ankara 31 ( .\ .A) -Re· E Aziz arkadaşlar, milli mü- ların ımtıhan kagıtları heyet Ali Fikri. 
deriJmiştir. Vekalet ihracat- şan göçmen vatandaşlarımı- §_ isicumur umumi katiblig-in· §_ dafaa vasıtalarına seneler• tarafından tetkik edilmiş ve KIZLAR : ..a 
çılara 15 kinunuevvele ka- zın işkan işinden ehemmiyet- § den: : denberi verdiğimiz ehemmi- kazananlar beJli olmuştur. Li?e ikinci deue birİP-
dar ihraç ruhsatnamesini ver· 1 • 
miş bulunacaktır. le bahsetmişler, gölçmen erm = Cumuriyetin yıl dönümü ~ yetin yerinde olduğunu hi- imtihanda kazanan talebenin sınıf: 'lal 

___ '!ı& __ _ 

ispanya harbı 
- Baştarafı 1 incide -

Avrupayı bir felakete sürük
lemek ve büyük bir harbı 
doğurmak istidadını göste-
riyor. 

Avrupada bir harb zuhur 
ettiği takdirde 60 milyon 
insan süngü süngüye gelecek 
ve vahşi bir boğazlaşma ile 
dünya kana boyanacaktır. 
Bu harbta Rusya 14 milyon, 
Almanya 7 milyon, İngiltere 
5 milyon, Fransa 4,5 milyon, 
ltalya 315 milyon, Belçika 1 
milyon, Romanya 2,5 milyon, 
Yugoslavya 2 milyon, Lehis-
tan 3 miJyon, Macaristan 1 
milyon, Avusturya 600 bin, 
Yunanistan 500 bin, Bulga· 
ristan 500 bin asker çıkara
caktır. 

Bütün Avrupayı korkutan 
diplomatların rüyasına giren 
bu harb patlıyacak olursa, 
umumi harbtan daha uzun 
sürecek, milyonlarca kişi öle
cek, dünyadadi bütün petrol 
kaynakları tükenecek, kömür 
damarları nihayet bulacak, 
barut yapan maddeler kalmı
yacaktır. 

Bu harbe Amerika da işti-
rak edecek olursa 100 milyo
na çıkaracaktır. 

Türk hava 
kurumu 

Çorakkapıda piyango bilet
leri bayii Saadet kişesi sahi
bi Hasan Tahsinden aldığı
mız malumata göre lzmir'de 
beşte bir piyango biletleri 
tamamen satılmıştır. Onda 
bir biletlerden ise pek az 
bir mıktar kalmıştır. İzmire 
ikinci defa göndeı ilen mık

tar da hemen bitmek üzeredit. 
Saadet kişesi müşterilerini 
biletsiz bırakmamak için her 
fedakarlığı yapacdktır. Bu 
uğurlu kişeden daha pek 
büyük muvaffakiyetler dileriz. 

iskanı ve müstahsi vaziyete § münasibttile her taraftan ;g diseler her gün göstermek- adlarını aşağıya y&zıyoruı: Şivekar lbrahim, NeN,.. 
geçmeleri için kat'i şekilde = 1 1 b b- E tedir. Ordumuzu en yeni va- ERKEKLER .. Ahmet, Rukiye HaıaD, = ge en ve u usun u en u· - L•• 
rahşıldıgv iDi söyliyerek sözle· = .. k b d t d = sıtalarla mütemadiyen techiz h t ı l N'l" f sar..-. 
T • • = yu ayramın a va an aş- = Lisenin beşinci sınıfına gi- ıa e zze , ı u er ua• 
rine şDöyle. dev

1 
a~ etmışle~dır: ~ların yüksek duyğu ve heye-~ etmeye çalışıyoruz. Yüksek receklcr: Tahir Hüsnü, iz- Melahat Zeynel, Menıo 

- emıryo u ınşasına e: § canlarına terceman olan § kıymetini arttırmağa verdi- -~....,.....,..._,........._~ Osman. . fi 
vam ediyoruz. Buna muvazı : 1 d · At t" k ··t : ğimiz ehemmiyet ise daha olmaz bu münasebetle karada Lise ikinci devre ikinci .. . = yazı ar an .. ur mu e- = d 
olarak yol ve köpru ınşaatı- : h l 1 t k : ziyadedir. Ordunun çalışma- ve enizde büyük komşumuz üçüncü sınıflar: R k•'f' 

. h . , = assıs o muş ar ve eşe - = b' u 
na daha fazla vesaıt ta sıs = k" 1 .1 t b 'ki . . .1 = sından ve bütün milletin va- Sovyet Rusya ile aramızda Münevver Fa ır, .-' = ur erı e e rı erının ı e- = Nev-., 
edebilmek arzuya şayandır. § tilmesine Anadolu ajansını § tan müdafaası için severek ki 15 seneden beri her türlü Mustafa, Fehime . ~·· 
Her halde su işleri için ve- g tavzif buyurmuşlardır. § ve istiyerek çalışmak şevkin- tecrübeden geçmiş olan dost- Nebahat Ahmet Nediİi _.. 
rilen vesaiti arttırmağa lü· ;:11111111111111111111111111111111111111111111111111rr den memnunuz. Deniz silah- luğun ilk gündeki kuvvet ve fika Zihni. Neriman 

1 

zum vardır. memnuniyetle kaydediyorum. larına ehemmiyet veriyoruz. samimiyetini tamamile muha- zan. . oıf: 
Telefon şebekesi memle- iş kanununun tatbiki için Denizcilerimizin iyi sıhhatlı faza ederek tabii inkişafında Orta mektep biriacı ~·b' 

ket içinde bir .. program da- icab eden t e ş k i 1 a tın ve iyi talimli olarak hazırlan- devam ettiğini beyan etmek- Fevziye gölalan, s;;b• 
bilinde genişlemektedir. Ya- kurulması lazımdır. Küçük maları büyük emelimizdir. le de ayrıca memnuniyet gül, Zerrin Arkan, Ni~ 
k b. d . . b' k d' h . H d f ·-. . duyuyorum. Salih, Laika Karatop. . 1-'• ın ır zaman a ıyı ır re ı mevzuunun e emmı- ava or usuna sar ettıgımız aı 

A örük, ismet HüseyıD· 
radyo merkezine nail olaca· yetle ele alınmasını kamuta- himmeti arttırmanızı dilerim. Atatürk, Afgan hariciye 

d'kk . d y . b' Gökçe. . .. 1~ ğımızı umarım.. yın ı atıne arze erim. enı ır programın tatbi- veziri ve harbiye nazırı ve Bu talebeden yırınııı ...., 
Ticari hava nakliye işleri- ", Maliyemiz memnun olaca- kat devresinde bulunduğu- Yugoslavya başvekilinin bay- maarif cemiyetinin Gö~.~-

nin emniyetli intimamlı ğınız surette müsbet ve ve- muz için hava kuvvetimiz ar- ramda Ankarada bulun mala- deki talebe yurduna.' • ı ı 
1
, .. 

devamını ve genişlemesini rimli vaziyettedir. Hayatı zumuz derecesinden henüz rından memnuniyetle bahset- beşi de Kültür JisesınıD 
çok önemli tutmaktayım. ucuzlatmak İcab ettikçe ver- uzaktır. Kuvvetli bir hava or mişler ve demişlerdir ki: tılı kısmına alınacaklar~•~,.. 

Cumuriyetin ekonomik ted- gileri indirmek siyasetine dusu vücuda getirmek yolun· - Balkanlar arasındaki (Not: Kimlerin b~n.11 ser 
birleri her sahada feyizli devam edeceğiz. Tuz, şeker, da iyi neticelere doğru emni- kardeşliğin tarsini bizim öte- da alınacakları partınıD. de' 
semereler vermektedir. Zira- çimento, sayım vergilerinde yetle yürümekte olduğumuzu denberi başlıca emelimizdir. ler sokağındaki merkezıO 
atte kalkınmay· kolay ve iki sene içinde yaptığımız ifade ederken bava taarru- Türk· Yugoslav bağlılığı bu· sorulacaktır.) t.ıo· 
çabuk yapmak için şartlar cesurane indirmeler her ba- zuna karşı memleketin hazır· nun başlıca tezahürüdür. Yurda alınacak b~ eri'' 
çok ilerlemiş ve hızlanmıştır. kımdan faydalı olmuştur. )anması için de ayrıca alaka- Atatürk, Türkiyenin bütün benin sınıflarını geçtı~ d•" 

Kooperatif teşkilatı her Bu sene hem ilk ihtiyaç· nızı uyandırmak isterim. devletler dostluk münase- dair mektep idarele~d111ı' 
Yerde ssvilmiştir. Zıraatte fardan hem esaslı kuvvet Bu sene arsıulusal bakım· bir vesika ile muhtaç 0 

... t' betlerine devam ettiğini söy- b Ile .... 
hastalıkla mücadele işine vasıtalarından olan petrol ve dan bizim için mesud ha· larını bildiren mı 8 b"' liyerek sözlerine şöyle devam ve ·r 
her yerde daha çok ebem· müştakları üzerindeki resim· diseler oldu. messillerinden alınınıf. bl 

etmişlerdir: 1 d d'k d'JıPıf • 
miyet vermek lazımdır. Bu lerden geniş mikyasta indir- lngiltere Kralı S. M. Seki· _ Bu sırada milletimizi e iyece tas ı e 1 ·darelet'' 
hususta Kamutayın yüksek me yapmag-a muvaffak olma· zinci Edvard'm mütenekkı'ren d 1 d şehadetnameyi yurt ı IJ' gece gün üz meşgu e en dır 
himmetlerini beklerim. nızı dilerı· m. Bundan başka ziyaretini ve Bogv azlarda yenı' ne vermeleri lizını · "ot' başlıca büyük bir mes'elede k b 1 . · enler 1 ~ 

Her Türk çiftçi ailesinin vergi usullerinin islihı çare- reı'imin Montrö mukavelesi· i i e geyı vermıy .: .. )ı• hakiki sahibi Türk olan Is· da alınmıyacaklardır. ~ .~ 
geçineceği ve çalışacağı top· )erinin aranmasına hemmi- nin derpiş ettiği veçhile tat- kenderun Antakya ve bava- l~• " 
rag· a malik olması behemahal yetle dovam olunmalıdır. iyi bike başlandıg-ını bunların k d talebe yurduna evve ... ı fi' lisinin mu a derabdır. Bunun nelerde alınan ve bu , .. ,,-_ 
lazımdır. Vatanın sağlam te- usul ve iyi tatbik n memnun başında zikretmeliyim. Tanış- üzerinde ciddiyet ve kat'i- nıffarını muvaffakiyetlderod" 
meli ve imarı bu esasta dır. edici neticelerini vatandaş makla ·· bahtiyar olduğum in- yetle durmağa mecburuz. çen talebe; bu. k• ,~ 

Ticaretimiz genişlemiştir. hiç bir işte vergi mevzuu gilizlerin büyük kralile husu- Daima kendisile dostluğuna hariçtir. Şu vazıyete ti•"'' 
ihracatımızın arttığı yerler· kadar hassasiyetle takdir le gelen dostluğun milletle- çok ehemmiyet verdiğimiz partinin talebe yur 1ıc1Jt' 
den idhalatta bulunmaktan etmez. Digv er taraftan vatan· rimizin temayülahna uygun Fransa ile aramızda tek ve · 'h ı nen ı.S ımtı an a mecca . JııCP-
sakınmıyoruz. daşın hazineye karşı mükel- olarak iki hükümet arasında büyük mes'ele budur. Bu talebe, geçen se?e~ıe yılı•"' 

Endüstri politikamızıı. tat- lefiyetin en mühim vazifesi filen inkişaf etmekte olan işin hakikatı bilenler ve nun hemen iki ınısbll 
bikino ciddi olarak devam olduğunu anlatmak ıçın samimi münasebet üzerinde hakkı sevenler alakamızın d 

ır. 

ediyoruz. Madenciliğimizi yorulmak lazımdır. Şüphe bayırlı tesirlerine şüphe yok- şiddetini ve samimıyetini iyi 1. talyanlat 
başlıca döviz menbaı oldu- yok ki bahusus Devletci tur. anlarlar ve tabii görürler. 
ğundan yüksek dikkatinizi ve Halkcı olan bir idare ve Boğazlar artık tamamile Önümüzdeki sene müzake- 1 1 C8)ı ma a a ..... ~ celbe değer. Artvin ve Er- ekonomi hayatında hazinenin Türk hakimiyeti idaresinde reler 've silahlanma ayrısları ter• 111"';. 
gani bakır madenlerinin iş- kudret ve intizamı başl ca yalnız ticaret ve dostluk büyük bir hazırlık senesi ftalyan müessese b•1 
letilmesi mühim mes'e 'eler- mesnettir. münasebetlerinin muvasala olacag-a benziyor. Devletler leketimizden yulaf, b&J41 "' . k oO ı:al 
dendir. Cumhuriyetin kudreti de yolu haline girmiştir. Öyle ki arasındaki ihtilatların anlaş- fasulya, mercınıe ' 10,1ıo•,... 

Ticaret filomuzu arttırmak her sahada ve milli müdafa bundan sonra muharebeler malara varmasını samimiyetle saire alacakların• 
ve yenilemek teşebbüsünü sahasında ihtiyaçlarını karşı· arasında bir mubasama olur dileriz. b Iairmişlerdir. • ._. 

Her av bircok vatandasları bü 
yük bir servete kavuşduran (Saadet) kişesinden veni tertip piyanko bileti~~!~ 

1 "' t Basmahane Çorak kapı karako 3491 
8 magı UnU ID&yınız. Bay Hasan Tabein Telefon: 


