
T&rkof isin te~bbo~n Dzeri· 
ile ltalya hOlOmeti keü'df 
~b· ·~ rıkalarınd• işlemek Ozere 
llıeoıteketi mzdeo 30 hi u ken· 
tal palamut balığı alacaktır. 

• ULUSAL 

lzmirde çıkar, aktamcı ıiyual ıazetedir 

• Belçika'oın bir çok yerlerin· 
de haceri semavi g3rOlmOş
t0r. Haceri semavi doğudan 
batıya doğru az bir yflksek· 
likte seyretmiştir. 
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Haile Selise kabile başkanlarına neler söyledi iç hakaolığıu ıu önemli genelgesi 

Yunanistan'da iç durum 

aldaris, seyahata 
Çıkmamalı imiş 

totıdilis, çıkacak her hangi bir 
bidiseyi basllrmağa hazırmış 

na gazeteleri, Girid iayanı· 
nın derhal baıtmlmaıınclan 
memnuniyet 161teriyorlarsa
da, baıbakan M. Çaldariıin 

Almanya seyahatinden tiki-

yetçi görllnmekte ve bu za
manda Çaldariain, Yunaniı
tadan ayrılmama•• lizımge

,. lirken,• baıbakanın -'!. bilikiı 
;;~; ·bir seyahat• çıkmasını 
mnnasip görmemektedirler. 

M. Çaldariı'e vekilet eden 
Sü bakanı geW.f Kondiliı, 
ıazetecilere verdiği diyevde 
Yunaniıtanda hiçbir hidise 
çıkmayacağını ve çıkbiı tak-~ 

" dirde derhal .. bastırılaca&ıii: la.. '-e11er l • ,si ~ a Kondilis dan berkesin emin olması li · 
~ ıım geldiğini aöylemiftir. 

~ l . ltalya • ·• H~ceri semavi .,,,i 
~ ... ı Protestosuna Belçika'oın bir çok 
~tab 

ı._~,, 
7 

vermiyor yerlerinde görDld11 
•j,, (A.A) - Röy· Brllkael, 7 ( A.A) - Bir 
' 

11111
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._,,_' Y•n gazetelerinin gllney kısmında bir haceri 
t•p~11~_•1 rda lngiltereye semavi ı&rOlmOıtilr. Haceri 

' 
1
" •rı ıiddetli bii- semavi doiudan bat.ya doi· 

2~•rine lnıiltere bli· rq az bir yllks'eklikte ve 
I Temmuzda Lcnd- ufka muvazi olarak aeyret-
talyan b&yGk elçiliği _m_i..;,t_ti_r. _______ _ 

1111•••tli teıebbla- auıta ltalyadaa bealb biçbir 
lflv, Bu bu· cıvap ıtlmımiftir. 

ilbay 
Kazım Dirik iz-

Vehip paşa 

Cumuriyet'te suç 
cezasız kalamaz 

Rabeş ordusuna alandı Ogaki; karadan asker taşıma yolları 
lıtanbul - Habeı hikO· 

. 'd meti, Vebip paıa hakkında 
mır en ayrılıyor hllktmetimizdea malOmat is-

bulnıak mecburiyetindeyiz, diyor 

General Kazım Dirik 

(Yeni Asır) arkadaıımızın 
bugünkü nüıbaıında neırey· 
lediği bir telgraf haberinde, 
llbayımız General KizımDi· 
rik'in, lbrabim Tali'den boı 
kalan Trakya renel mllfet
titliğine atandıiını bildir· 
mektedir. Tahkikatımızı gö
re, ne llbaylağa ve ne d~ 
General Kazım Dirik'in ken· 
disine henOz bir emir rel
memittir. 

llbayımızın lzmir'den ay· 
rılmaıı, bizim için cidden 
teessnrn mucib bir hadise
dir. Zira General Klzım Di· 
rik, bir ilbaydan ziyade iz· 
mir'ia ve bilbasaa k6yl0niln 
babası idi. 

Bayındırlık, kllltnr, ıağ•ık 
ve yurdun diier bilumum iı
leriade ilbayımızaa ıastermİf 

-Dnaını 4 anca SaMfetle-

temiı, •erdiiimiz cevapta, 
Vehip paıanıa Tiirk tabiiye
tinde buluamadıia bildirilmiı· 
tir. Vehip pata bu cevap 
nzerine Habeı ordmuaa aha· 
mııtır. 

Almanya'da 

Japonya adalanaı bir birile 
ve Japonyayı da Aıya kıta

sile birleıtirme projeleri hu
susunda Japon b•sımında 
aık sık yazılar çıkmaktadır. 
Bir miiddet evvel, Kllsü ve 
Hondo adalannı birbirile de-

DİZ altından bir tuaeUe bai· 
lamak projesi hakkında net· 
riyal yapılınııtı. Bu tunel Si· 

monozoki boğazı altından re· 
çerek Knın adaaında Motai 
ıehrini Hondo adaunda Si· 
- Devamı 4 ılooil sahifuh-

ahudi aleybtarhğı soo dereceyi buldu 

Bir Y ahudi'nin, .bir Alman 
kadını il_e halk arasına çık

ması mucibi cezadır 
Rezalet olan ahvalde bir 

te\1kif edebilir. 
mahiyetinde 
bir Yahudi'yi 

Alman, 

Berlin 7 (A.A)- Nazi par· 
tisi ileri gelenlerinden dok· 
tor Zarnak Scbvarges,Korfs 
gazetesindeki biicum kıtaab• 
nın organıdır. 

Bir Almanın ne gibi ah· 
valde bir Yahudiyi tevkif 
edebileceği hakkında malfı· 

mat vermektedir. Tevkif bil
haHa umumi rezalet mahi
yetinde olan alavalde yapıla· 
bilecektir . 

Makale ıahibi diyor ki : 
Bu gibi ahval ıunlardır : 

Bir Y abudinia Almaa miıa• 
firpenerlip IUİİltimal eclı• 

M. Bitler 

rek bir Alman kadını ile halk 
arasına çıkma111 bir Yahudi
aba bir baloda ktbtabaae 

bir suıette glirliltn çıkarma11 
bir Y ahudinin Alman kaph· 
calarından her hanai birinde 
gürültüyü mucip evza ve et· 
var takınması. Bu suretle 
hareket eden Y abadi umu· 
mi nizamı iblil etmiı sayılır. 
Bundan baıka Alman ruha 
uyanaladanberi ceza Alman 
hi11iyatının yaralanmaııaa 

sebebiyet veren biltlln ahva· 
le teımil edilmek gerektir. 
Eğer Yahudi mukavemet 
g6ıterecek olursa Almaaıa 
ıiddete mtlracaata böka 
•udu. 



-· - ------

- - - --~-... - -~~-;;;:-----=-.. -:"'~~--~r~. -- ----- - - - -- . --···. - - - - - - ~· - - - - -

a1alfe 2 

~1111un1111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u 111 ~ 
~ Zabıta Romauı ~ 
~ ~ ~ Sür'at ve mukııv· 
IBeyaz p anın~ met yarışları 
--~---

8 8

.

935 

s RI==_= Ağustosun 11 inci Pazar _ ı Türk_çeye. KAl\11 ORAi sabahı saat 8,30 da Kızıl 
ÇP.vıren • "' çullu ilerisinde Karabağlar 8 Ağustos - 1935 

Tefrika No. 122 

Ya~arı: M· 
~ 

ilı ııııııııı ıı 1111111111111 ~ iımlırııı ııliHlılıff ııi ılıl111 ıınııııı mı 11111111111111111111111111111;: ; ::~:~ ~::~:;0 Ü.:.~:~~·~·.~ 
Narman bu sözleri, tit- sesi idi. Yaoıbaşıodaki mö -

yö Maknus'a söyliyordu. 
Berd; 

vaoı etmek ve gene başlıyan 
yerde bitmek üzere 70 kilo 
metrelik mukavemet ve gene 
bu ayın 18 inci Pazar günü 
sabahı saat 8 de birinci Kor-

Selaheddin söylttyoı·du: Isa mezardan kalkıp iş\enell 
rek sesle söyliyordu. 

- Onu müteessir etmek 
istemiyorum, eminim ki beni 
daima afeder .. Yemekten 
sonra sizi götüreyim. Siz 
yanından ayrıldıktan sonra 
biz, Golter'Je ayrıca kendi· 
sini ziyaret ederiz .. 

Donti fevkalade bir sevinç 
duyuyordu, ihtiyar mnclamln 
ilk mülakatı, mükemmel bir 
şekilde kararlaştırıJmıştı . 
Oturduğu sandalyayı biraz 
geriye doğru çekti ve ma
sada oturanları ayrı ayrı ve 
mütecessis nazarJarla bir 
daha süzdü. Hiç biri, onun 
saklamak istediği bu sevinci 

anlıyamadı. Madam Honhard 

hakh idi ise, bu ziya-

ret, bulunmaz bir fırsat 

idi. Dooli, istediği düşünce· 

leri ıerdedebilecekti, Madam 

Hoahard'Ja konuşabilecekti. 

Donti, bu noktaları düşünür· 

ken, birbirJeriJe ha.sbibaJler 

yapan, gülüşen masadakilere 

göz ucile bir kerre daha 
baktı ve kendi kendine dil· 

şilndti: 

"Burada oturanların han

gisi, Madam Honhard'ı pa

raaına tamaan öldürebilir? 
Hepsi de muteb~r ve yük-

ek seviyede in&anlar. Hatta 

madam günün birinde oda· 
ıında ölü bulunsa bu insan
ların, tüpbe üzerine dahi 
zabıtaya gönderilmeleri na· 
sıl mümkün olabilirdi?,, 

Donti kendi kendine epey 
dUıüodükten sonra karar 
verdi: Oıaya gelişi, sırf ih
tiyar madam Honhard'ı hi
mRye etmek için değilmi idi? 
Oradaki insan•arın yüksek 

seviyeleri veya kızların gü· 
zel!ikleri ona hiç bir şey te
min edemezdi. Onun için 

yapılabilecek iş, vazife uğ
runda her şeye tahammül 
etmek ve kalbinin temayüli
tanı, gençlik hissi ya tını te· 
memen bir tarafa bırakmak
tı. Hususileki, orada en gü
zel olarak tanıdığı kız da, 
heman bir gece evvel Gol· 
terle nişanlanmıştı!. 

Golter, kibar, levend bir 
gençti. Saçları güzel, gözle
ri çakardı, ayni zamanda s • 
mimi idi. Fakat Golter, bir 
bir gece evvel Norma ile 
nişanlandığına göre, memnun 
olması icabederken, sakin 
ve düıünceli görünüyordu 
Acaba, madam Honbard'ın 

vasiyetaamesioden ismi silin· 
mekle Norma'nın kaybettiği 
ıerveti mi düşünüyordu?. 

Donti, Golter'in sükune
tine bir mana veremiyordu. 
Acaba Norma'nın, ihtiyar 
madama kendisile nişanlan· 
dığını haber vermek isteme-
ine ini kızıyordu? Bu genç, 

öyle derin bir düşünceye 
dalmıştı ki, karşısındakine 
matmazel Norma ile nişan-
landığına nadim olduğu kn
naatını veriyordu: 

- Berd niçin yimiyorsun? 
Bu ses, Kora Barkerin 

- Bu akşamki fevkalade 
sıcak, insanın iştıhasını ke
siyorj Kora. 

Dedi ve henüz kendisine 
getirmiş oldukları meyva ile 
dolu tabağı, içten gelen bir 
teessürle kakhrdı .. 

Donti, Kora'nın sesinde 
bir aşk şemmesi seziyordu. 
Bundan dolayı oturduğu 

yerden eğilerek, Kora'nın 

kime hitab ettiğini anlamak 
istedi. 

Kora kimi seviyordu, ki-

me gönül vermişti? ... Meyva 

tabağını kaktıran, şişmanca, 

gözlüklü, aşağı yukarı otuz 

beş yaşında birisi idi. Ne 

güzel ve ne de çirkindi.. 

Kora sordu: 

- Ne yaptınız sinema işi 

için Berd? 

- Reddettiklerinden ha· 

berdar değil misin? Hem 

öyle bir şekildeki, zarfı bile 

açmağa lüzum görmemişler, 

yalnız, zarfın üzerine "Ka

bul edilmedi" damgasını 

bası b zarfı iade ettiler!. 
Berd gayet kederli idi. 
- Ah ... Berd! .. 
Bu ses, Kora'nın kederli 

esi idi, gayet titrekti. Ko· 
ra teessürle: 

( f)Pfınm ed11c~k ) --
Alman 

Komünistleri, Ka
toliklerle hirles

mek istivorlar ., 
lstanbul8 (Özel) - Çe· 

koslovakya'ya iltica e._tmit 
olan Alman komüoist parti· 
si, yüz binlerce beyanname-
ler basarak Almanya'ya 
göndermiş ve dağıtmıştır. , 
Münib zabıtasının eline ge· 
çen bu beyannameler, Al
manya' da hiddet uyandırmış
tır. Komünist partisi, Hitler· 
ciler aleyhine katoliklarle 
birleşmek istediğini bildir
mektedir. 

Ulusal 

Birlik 
Cıındelik eiyasal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü: 
Hanuli Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Ahone şartları: 

700 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

büro una müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
hanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer :ANADOLU 
matbaası 

hu denaetleri görse • 
sıze lanet okurdu .. 

ura' 
öyle kcnu•uyordu. Elçi, gOI' 

donda Şehir gazinosu yanın
da doktor Mustafa bey cad
desinde mıntaka sür'at bi
siklet yarışlara yapılacağın-

dan ve yarışlara girecek 
olan ittifaka dahil kulüp 
müsabıklarının kulüp forma 
ve Jisanslarile birlikte mez-
kur saatlarda müsabaka yer· 
lerinde bulunmalarına bisik
let kurulunca karar veril-
miştir. 

ikinci bir· Lavrens 
Habeşi~tan 'da mfittasıl 

Kralınız ve arkadaşları, 
geldikleri yerlere dönsünler. 
Arkalarına taktıkları biça
relere acısanlar. Akkiyı al· 
mak istemenize şaşmam.Fa
kat elinize ne geçecek? Da
ha gerilerine. Kudüse kadar 
gitmek mi?. Ben buna im
karı vermiyeceğim, bayır, 
alarnıyacaksınız. 

Sefir, onun ksrşısında ya
vaş yavaş ezildiğini, küçük· 
lüğüoü duydu. Giyinişi 
sadeydi.. En küçük bir mü-

cevheri yoktu. işte çadıranın 
içi de görünüyordu: 

Bu, en fakir lngiliz zabj-
tahrikat yapıyormuş tinin çadırından daha fena, 
lstanbul 8 (Özel) - lngiliz daha fakirane döşenmişti.. 
casusu Lavrens derecesinde Saliheddin devam etti: 
müthiş bir casus olan Bref- - Şaşarım hükümdarları· 
Ji adında bir şahsın, Habe· nızın akıllarına!. Kenrlilerin
şistanda tahrikat yapmakta de üstün bir kıymet var 
olduğu haber veriliyor. sanıyorlar! Yarı Allah gibi 

14"'ransa'da tasarruf tedbirleri 

"P opulaire" gazete 
si Laval'a .;atıyor 

Diğer gazeteler ise, tedbiı·lerin adila

ne ve lüzumlu olduğunu yazıyorlar 
Tasarruf bakımından Fran- ruyoruz. ileri sürebilece-

ıız kabinesinin aldığı son 
tedbirler hakkında gazete· 
ler muhtelıf mütalaalar yü
rütmektedirler. Lava) kabi
nesinin aldığı tedbirlerden 
bazı gazeteler memnuniyetle 
bahsederlerken, "Populaire,. 
Laval'a şiddetle hücum edi
yor. Muhtelif komünist 
gazeteleri de hükümetin son 
tedbirleri aleyhinde neşriyat 
yapmaktadırlar. Bu gazete· 
lerin yazdıklarını hülisa ve 
aşağıya naklediyor: 

"Populaire., gazetesi diyor 
ki : " Bay Laval fedakarlıkta 
müsavat vücude getirdiğini 
iddia ile öğünüyor; hayır, bu 
iddiası doğru değildir • Ve 
bu bakımdan hakikat hiddet 

· etmeden meydana çıkarıla· 
ma%. Yeni nizamnamelerin 
daha yakından tetkikine gi· 
rişecek olursak patronlarla 

'' Kapitalistlere gayet hafifçe 
dokunulduğunu ve bütün hu-
unetin yalın1z memurlara ve 

gelir sahiplerine hasrolun
duğunu daha açıkça görü· 
rüz. F edakirlıkta müsavat 
yoktur ve müsavatsızlık en 
küçüklerin sırtına yüklenil· 
mektedir. Yeni nizamname
lerin mecmu hey' eti adalet 
medlüluna karşı bir suikast
tır. Ve dolayısile ulusa karşı 
suikast demektir • 

"journ"aldes debats ,,: "Hü
kumetin tanzim ettiği planın 
muvaffakiyete mazhar olması 
dileğe değer. Bu muvaffa
kiyet lüzumludur. Bugüne 
kadar yapılan büyük gayreti 
dikkat nazarında bulundu· 

ğimiz ihtiraz k·ayıtlarında 
israr etmek istemiyoruz. Bil
digimiz bir şey var ise o 
da bizzat reforme edilmiyen 
bir devlet içinde herhangi 
bir reformun kafi olamıya

cağıdır. Daha doğrusu ileri 
sürülen reform ancak dev· 
Jetin bizzat mazhar olacağı 
reform nisbetinde muvaffa· 
kiyetli olabilecektir.,. 

"Petit Parisien,,: '·Hüku
met memleketi bir inzibat 
gayretinde bulunmağa davet 
etmek gibi itimatkirane bir 
harekette bulundu. Hüku
metin bu itimatkirhkta al· 
danmamış olduğunu 

etmeliyiz. 
Fransa bir şuur ve hakikat 

diyarıdır . ., 

"Journal.,: "Ulusal para
nın himaye ve müdafaası 

faaliyetini dış siyasa alanına 
nakledecek olan M. Laval; 
Fransa'nın dünya efkarı u
mumiyeai huzurunda sulh 
davasını müdafaada göster
diği inzibat ve feragat ile 
iftihar edebilir." 

"Ecbo de Paris" : "Fran
sızlar va bim anlarda hiç bir 
vakit vatanseverlik duygu· 
}arından ayrılmış değillerdir. 

icap ettiği zaman canlarını 
feda etmişlerdir. icap ettiği 
zaman altınlarını vermiıler· 
dir. Bugün Fransızlardan is
tenen fedakirhk başka za
manlarda nefislerinden feda
karlıkta bulunmaları istediği 
anlarda ihtiyar ettikleri fe· 
dakarhk yanında biç kalır. 
- Devamı 4 anoü. salıifide-

beşeriyetin biltiln işlerini 

i~are etmek istiyorlar. On
lara söyleyin ki, hepimizde 
insan1z. Ayni şartlar altında 
doğarız. Gideceğimiz yer, 
mezardır. Tanrının karşısında 
beraber duracağız. Ne ek
sik, ne fazla, toprak yüzünde 
herkes birdir ve en büyük 
şeref, insan olabilmek, in
sanlığı sevebilmektir. 

Taşıdığınız, bu pi5, bu iğ
renç husumetler ise, insan· 
lak düşmanının en büyük 
tezahürüdür. Siz Krallarınız· 
la, papaslarınazla, kontları

nız, dükleriniz, prensleriniz, 
Şövalyelerinizle insanlığı ha
rap etmeğe ve onlartn ser-

vetini soymağa çalışan biça· 
relersiniz. işin fecaatı şura· 
dadırki, işlenen bu denaetler 
Allah ve Isa namına yapılı
yor. Halbuki Isa muardan 
kalksa da bunu görse, size 
lanet ederdi. 

Ey elçi, işle cevabım bu-
dur, git onlara öyle söyle 
ve deki; 

- Allah namına insan 
soyulmaz ve onlara bir ka· 
rış yer vermiyeceğim! 

Saliheddin Eyyubi, bir 
arslan heybetini takınmış, 

y b•Y' 
mururu bırakmış, yarı 
ret içinde idi. 18Gl 

B d b .. ük ao 
- u a am, uy . k•b' 

bu yarı ilahlar gibi bıt 
ramao! keıı' 

Diye mırıldanm'1klan 
dini alamadı. bO 

As'an yürekli Riş•'• yıl· 
cevabı aldığı dakik•j;11d0 
dmmla vurulmuşa kr•~ 
Yanıoda da Fransa ·1·i· LJ r ,,. 
Filip Ogüst vardı.. pe ~ı? 
si de kızgınlıklarınd•0 
kırmızı kesilmişlerdi .. 

R. ti· ışar; kare 
- Hakaret !.. Ha ,d•~ 

-diye mırıldandı. - ~u ,ıdı' 
bizimle eğleniyor· Bı~e ıııub' 
rış etmiyor .. Değil 1111 

terem biraderim. . ·ddeıle 
Fransa kralı aynı şı 

d. ~.· cevap ver ı: apl· r 
- Evet HaşmetDJe eı•f 

d .. u' kat ona layık ol ug b•f 
• .. • J3eO dl 

ve dersı verecegız.. "eıı 
metlu Fransa kralı, 
payıma aöylüyoruın: 1uıı:ıd~ 

Bu verdiği cevabın ~b 
kafmıyacağım. Onun edet' 

"ll d h"kümdarlık · iPt ço er e u .. ~arıs 
uydurma bir Türk 5~ııı 0td0' 
Fransa kralının lo 
ğunu öğreteceğitn· """ 
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Alpullu, U~ak, Eskişehir ve Turhal şe UJJ1 
·k 1 d ı·sTANBUL~DA fabrı·kaların ıes rı a arıo a ve 

edecekleri tarzda: 

KRIST ALKilosu 25 l{utO• 

KESME Kilosu ıor· 28
gıırtıf 

ıılı 

Müşterilerimize bir kolaylık olmak üzere aşağıd: 1:935 
yerlerde de ve hizalarıodaki fiatlerle 10 Ağusto 
tarihinden itibaren satışa başlanacakbr. 
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25,25 

Adapazarı " 25,65 
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2s,60 

29,25 

z9,10 

30,15 

2s,30 
zs,so 

Limanda 28,ıo i 
Samsun Fob 25,10 berb'd. 

(Fob Samsun fiatı; Karadeniz sahillerinde fıodao \1
1
0 

bir iskeleye gönderilmek üzere fabrika taraSaıJJsııod' 
pura yükletilmiş bulunmak kaydiledir ve ·dd·r) . , 

• · f - · eı 1 
• iç•" sonrakı navlun ve&aır masra muşterıye giiO .,, 

Siparişler, fabrikalardan gayri yerlerde o:e eO ;rJ 
de ifa edilir. Fabrikaların bulunduğu yerl;fR v f>.Ô 
BiR TON, lstanbul vesair yerlerde enaı 
sipariş kabul edilir. dıktıt·) 

(Bir vagon 150 çuval veya 260 .. ~a;r <le 
Yukarıdaki fiatlere sigorta dahil degıl 1 'erterd"·lif· 
Sipariş bedelleri fabrikaların bulunduğ; y ı;deııeb~ıJlı 

ya lstanbul, Ankara ve Samsun büroların 8 Jstaı0 

Diğer sipariş şartları fabrikalardan ."e~·~jr. 
Ankara ve Samsun bürolarından öğrenıle 1 
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N. V. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

11 DERINDJE it vapuru 7 
ağustosta bekleniyor, 8 
ağustosa kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük alacaktır. 

" ALIMNIA ,, vapuru 9 
ağustosta bekleniyor, Ham· 
burg, Bremen ve Anversten 
yük çıkaracaktır. 

"ARTA,, vapuru 19 ağus· 
tosta bekleniyor, 22 ağus
tosa kadar Anvers, Roter· 
dam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacaktır. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIEN 

TUNA HATTI 
"TISZA,, motörü 6 ağus· 

tost~ bekleniyor, Buda
peşte. Bratislava ve Viyana 
için yük alacaktır. 

"ATID,, motörü 15 ağus
tosta bekleniyor, Budapeşte, 
Bratislava ve Viyana için 
yük alacaktır. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"CERES,, vapuru 7 ağustosta Burgas, Varvna ve K6ıteace 

limanları için yük alacaktır. 
..GANYMEDES,, vapuru 12 ağustostan 16 ağustosa 

kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg liman· 
ları için yük alacaktır. 

" CERES ,, vapuru 26 ağustostan 31 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINİEN 
" NORDLAND ,, motörü 20 ağustosta Roterdam, Ham· 

burg, Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg Oslo ve 
Iskandinavya limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
11 ALBAJUL YA,, vapuru 11 ağustosta gelip ayni günde 

Malta, Napoli Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 
Hamit: ilandaki har~ket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kordonda TahmiJ ve Tabliye 

şirketi binaıı arkasında Fratelli Sperco acentabğına müracaat 

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

: .. 
Taze temiz ııcuz 

iliic 
~ "DUNA,, motörü ağusto-

1 
sun sonuna doğru bekleni- • 

~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~! yor,Budapeş~.Britislava ve 

Sag"' ır, Dilsiz ve körler Enstitüsü Olivier ve şiireka- Viyana için yük alacaktır. 

Her tilrln tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet • JOHNSTON VVARREN 
))• k LINES L TD. .\ ıre törlüğiinden : sı Limitet vapur LIVERPUL 

a - 45 lira kesim ücretli bir mürebbiyelik . "GNERNMORE ,, vapuru 
Sıhhat Eczaııesj 

..... 30 lara kesim ücretli bir nakış dikiş el işi öğretmen- acentası 12 ağustosta bekleniyor, 
1 liği açıktır. Cendeli Han. Birinci kor- Anvers ve Liverpuldan yük 

Raşturak No: 37 

..... B çıkarıp Köstence, Galaç ve 
U öğretmenler müessesede yatarlar ve yemekten is- don. Tel· 2443 Braila için yük alacaktır. 

2 tifade ederler. EJJerman Linyn Ltd. Geliş tarihleri ve vapur· 
...... Mürebbiyelik için kız san'at enstitüsü veya muallim 11 FLAMINIAN,, vapuru ay tarın isimleri üzerine mes'u lstanhul ve Trakya 

lbektebi mezunu olmak veya ilk mekteplerde en az sonunda Liverpol ve Svven- liyet kabul edilmez. 
beı yıl öğretmenlik etmiş olmak. Nakış, dikiş ve el seada gelip tahliyede bulu- Birinci Kordon. telefon 

Şeker Fhrikaları 1'ürk Anoninı Şirketi 

Sermayesi 3,000,000'fürk lirası İti öğretmenliği için kız san'at enstitüsünden veya nacaktır. No. 2007 • 2008 
devletçe tasdikli dikiş ve biçki yurtlarından iyi derece " DRACO ,, vapuru 29 D O K T O R 

• 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakaf ban 30 - 40 

l ile çıkmış olmak şarttır. temmuzda Hull, Anvers ve 

-. Mürebbiyelerde aranan ciddiyet, talebe üzerinde oto- Londradan gelip tahliyede 
4 rite ve tahsil yüksekliği tercih sebepleridir. bulunacak ve ayni zamanda 

- lateldiler bir Eylüle kadar fotoğrafı, müsbet vesaik Londra ve Hull için yük 

Veya tasdikli suretleri ile ve bir istida ile lzmir Kar· alacaktır. 
S l•Yaka enstitüsü direktörlüğüne baş vurmalıdırlar. Doyçe Levante Liniye 

...... latekli çok ve tercih sebepleri müşterek bulunduğu " ANGQRA it vapuru 13 
ıanıan bir müsabaka yapılacaktır. Gerek müsabaka temmuzda Hamburg, Bre

rlinii gerek kabul edilip edilmedikleri isteklilere ayn men ve Anversten gelip tah· 
'Yrı bildirilir. 2 8 14 2401 liyede bulunacaktır. 

'.:IHIHllllllll 11111111111111111111111111il11111111111111111111111111111111111111111 ~~ Not: V urut tarihleri ve 

f ürk Hava Kurumu~ ~:;~;~~~e.~!~'e•~e~~~:: 
Büyük Piyangosu i 
Şinıdiye kadar binlerce kişiyi ~ 

-. . . -
1 zen~ın etoııştır. = 
9

· cu tertip 4·. en keşide 11 Ağustostudır= 
llayok ikramiye: 35,000 Liradır ;;;; 
'k Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000 liralık -
~ "nnıiyelerle (20,000 liı·a) lık mükafat = 
•r<Iır = 
~ . = - -nı: 11111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111 11111111 # 
llanıza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

ror':;rrı%~ Rüstem beyin fotoğrafhanesi, lzmirde en iyi 
~/riıQ/ çekmekle ş6hreı buları bir san'at ocagıdır. En 
lq,.~1Pe.ıent olanlar dahi, burada çektirdikleri foıol.·raJ· 

llOlrı ınemnun kalmışlardır. 
f'1 ~a Rılsıem beyin, f oıopaj malremesi satmı ma· 
lae,. ç ~· muhterem müşterileriniu ince zevklerine 

0

göre 
'4,.

1 
~~ıt "J.alları, /otoğraı makinelerini bulundurmakla· 

a-:~ zıyareı her şeyi ispata kafidir. 
ır · Başturak caddesi, Refik 

kabul edilmez. 

.liiı·alık evi 

olanlar 
Birinci ve ikinci kordon 

ile Karantina ve Glizelyalı 

semtlerinde laakal alta odalı 

kiralık bir ev aranmaktadır. 
Evini kiraya vermek isteyen 

ev sahipleri ile ellerinde ki
raya verilecek evleri bulu· 
nan simsarların matbaamıza 

müracaatları. 

•· 
Kitaplarınıza GOzel Bir 

f .. ilt, Hatıralarınıza Şık 

Bir AlbOm, Ve sair 

Cilt İşleri Yapbr-

mak isteneniz: 

.,, YENi KAVAFLAR * 
Çarşısında 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
Milcellitbaneıine uğrayınız. 

ç 
0 

c ~ ~ İ H !~!~arı •111111111111111111111111111 il! l lll lll lll l il lll lll il il lll l lll 1111111111 111111111111111il1111111111111 • 

Mütehassısı .-ızmir yün mensucatı~= 
11·inci Beyler Sokagı N. 68 

·s·a-;-;;-:~-" -;-:-1ö-. r_. =rürk Anonim şirketi! 
12 beygir kuvetiode (Dizel) = Bu mOessese, iki yOz bin lira sermaye ile ~ 

markalı az kullamlmıı bir = teşekkOI etmiş ve Di Oryental Karpet Manu-~ - -
""'otör satılıktır. Taliplerin = fukçörers Limited (Şark hah) şirketine ait ~ 

arehanemize müracaatları - -= fzmirdt-. Halkapınardaki . kumaş fabrikasım satın § H.in olunur. 
---------- _ almıştır • .Fabrika bnınn te~kilat ve tesisat ve mns- § 

ÔksOrenler! Mut- _ tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta- 5 
laka (Okamentol) = rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil· ~ 
öksOrOk şekerle- ~ = mektedir. Her nevi yon iplikleri, kum8', batta· § 

~ ~ niye ve çorap imal edilecektir. Mamulitın cınsa· § 
rini tecrObe edi 

1iz .. 

Ve Pnrjen ~ahapın 

en ilstnn bir mil&· 

bil şekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

----! = line filikiyeti her tarafta ~kdir ve kabul edilmiştir. ~ 
~ ;;;;; Bu mamulat Peştemalcılar başında eski Orozdibak ili 
e\S ~ ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve sataş fab- § 

:Q E rika içinde yapılmaktadır. § 
~ Posta kutusu: 127 · § 

~ 
> 

- -= Telgraf adresi: İzmir:- Alsaocak § 
;;;;; Telefon oumarası 2432 ve 3564 § 
i!ı ı 111111111111111111111111111111• 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 :ii = ~"·--Sümer Bank--1 ~ 

:Q Fabrikaları mamulatı 

YerJi mallaı·ın en iyisi, en sağla-

Kuvvetli mtıshil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sftrgftn ~ 
haplarını Maruf :}!5 
ecza depolarından 

mı, en ucuzu en güzeli 
Hereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kunduralaı"ı 
Bakırköy bezleri 

ve eczanelerden 
arasınlar. 

Sümer Bank yerli mallar pazar· 
lzmir şubesinde hıılursunuz 
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(Oluaal Birlik) 
--~~------------~ 

Hir mnddeıteoberi kendilerini unutturmuş olan komiteciler tekrar meydana çıktı 

Filihe'den .Yunan topraklarına geçen 
bir çete Drama'ya kadar uzandı 

Çetenin takibi için Yunan hükômeti şiddetli emirler vermiştir. Bulga
ristan 'dan kaçan zabitlerin komitecilerle birleştiği söyleniyor 

J tanhul 8 (Özel) - Yunan toprak1arma geçen bir zabitlerinin, komitecilerle birleştiklerini ve bir kısmı-
Bulgar çetesi, Dramaya kadar ilerlemiştir. Drama nın Yunan, mfttebakisinio de Yugoslavya hudutlarına 
köyliisft ile Bulgar çete i arasında vukubulan mQsa- girdiklerini bildiriyor : 
demede, komitecilerden iki inin yaralandığı söyleniyor. Yunan hOkOmeti, Komitecilerın takibi için mille· 

Kavaladan gelen haberler; Filibedco kaçan Bulgar addit Jandarma mnfrezeleri tahsis etmiştir. ............. ·--------
Grevin siyasal mahiy•·ti yokmuş Ayırılan kontenjan hissesi 

Girid adasında tam Italya 30 hin ken
hir sükô.n var tal palamut alacak 

Gündelik anlilşmazlığı, işçilerle 

patronlar arasında halledildi 
Atina 7 (A.A) - Atina lık dün kuru üzüm ihracat-

ajansı bildiriyor: çıları ile işçileri arasında 
Gerek re mi ve gerek ga- yapılan uzun konuşmal~r 

t ı . d k d tt'kl • sonuncundan bertaraf edıl-ze e erın e ay e ı erı 
miştir. 

gibi, özel haberlere göre, iş düadenberi normal ola· 

Bu palamut balıklarını ülkesin()eki 
konserve fabrikalarında işleyecek 

lerindeki konserve fabrika· 
lara tarafından kullanılmak 
llzere tilkemize 30,000 ken · 

Yapılan teıebbüs üzerine tallik taze palamut balağı 
İtalya hükümeti kendi ülke- kontenjanı ayırmııtır. 

Ankara, 7 (A.A) - Tiir· 
kofis baıkanhğından: 

·-. --
Behcet Uzl ilbay 

Hive 
Yeniden bayın • 

dırlanıyor 
Binlerce yıl evvel Türkle· 

rin gücile imar olunan Hive 
vahası, bilhassa sulama ka· 
nallarile meıhurdur. Bu ka· 
nallar son zamanlarda iyi 
bakılmadığından kum ve ça· 
murla dolmaktadır. Her yıl 
yeniden temizlenmeleri lizİ;
gelmektedir. Amuderya neiı7 
rıoın her yıl ilk baharda 
taşması yüzünden de kanal
ların birçok yerleri bozul· 
makta ve bu suretle bazan 
tarlalara lizım geldiği kadar 
su verilemiyordu • 

.. Sovyetler birliği su işleri 
yönetim kurulunun yeni ta· 
ıarlamasına göre, Hive va· 
hası sulama kanalları yeni 
e1&slar üstünde asrileştirile· 
cektir. Amuderyanın Deve 
boyunu denilen dar yerinde 
büyük bir bend yapılacak 
ve buradan büyük bir ana\ 
kanal inşa olunacaktır. Bu 
ana kanalın genişliği 100 
metre olacaktır ve bu kanal
dan iki tarafa ayrılan ka· 
nallar sistemi bütün Güney 
Hivesi, yani 210,000 hektar 
tarla sulanacaktır. 

Yeni tesisat sayesinde su
lama alanı 120,000 hektar 
genişliyecektir. Ana kanalda 
17,000 beygir kuvvetinde bir 
idro istaayon yapılacaktı. 
Yeni sulama tesisatı, Özbe· 
kistan, Türkmenistan ve Kan 
kalpak ülkelerinde çiftçiliğin 
inkişafına çok yardım ede· 

Kandiye grevinin (ki şimdi rak baılamıştar. Adanın her 
tamamen bitmiş bulunmak· tarafında tam bir sükun 
tadır) hiç bir siyasal mahi- vardır. 
yeti yoktur. Ve sadece bir lstanbul - Girid isyanın· 
gündelik anlaşmazlığından da 6 kişi ölmüş, 5 kiti ya· 
ileri gelmiştir. Bu anlaşmaz· ralanmıştır. 

Dün ekspresle 
geldi 

Kazı ni Diri k iz- cektir · 

. 'd 
1 

Açılacak tunelin 
~~~~~---~·~-~..-. ... --~~~~-
Sarıyer 

Yangını söndOrOldO 
Muğla 7 (A.A) - Sarıyer 

yangını söndürülmüştür. 

Yangını söndürmek için 
halk, asker ve jandarmalar 

çahşmıştır. 

I~güderimiz 
Adis·Ababa'da 

Adi ·Ababa 7 ( A.A ) 
Röyter ajansı bildiriyor: 

Türkiyenin yeni iıgüderi 

Nizamettio, buraya gelmiştir. 

-.....~~--------~~-
Kavga 

Asansörde Şetaret soka
ğmda oturan Zehra kızı Ay· 
şenin evine gid~n Bekir oğlu 
Kamil ve karısı Rahime, Ay
şe ile kavgaya tutuşmuşlar 

ve bu esnada Rahime taıla 
Ayşenio başını yarmıştır • 

Çimento hırsızı 
Asansör'de imam soka

ğında oturan Hasan oğlu 

ismaif, doktor Ziya'nın Göz
tepe tramvay caddesinde 
yaptırmakla olduğu binadan 

bir çuval çimento çaldığın· 

dan zabıtaca yakalanmıştır. 

Zeytin 
Bakım memurunun 

tabancası alındı 
Mıntaka Zeytin bakım me· 

muru Mahmud oğlu Mebme· 
din genel evler civarında 
dolaştığı görulmüş ve üzeri 
arandığı zaman bir brovning 
tabanca bulunmuştur. 

Tabanca ile iki jarjor za
bıtaca müsadere ediJmiıtir. 

Yaş meyva 
Ihracah ve Alman tir· 
malarınıo öğnıleri 

Almanya'dan ıehrimiz te
cim ve endüstri odasına 
müracaat eden müteaddid 
fırmalar, yaı meyva ihraca
tının faidelerinden bahset· 
mekte ve Türkiye ile Al· 
manya arası"da akdolunan 
tecim ve endüstri andlaşma· 
ludan ibracatcılarımızın İs· 

tifade ederek Almanya 'ya 
yaf meyva gönder~elerini 
teıvik eylemektedirler. 

Yorgi 
Vapurdau şata dllştO 

Dün limanımıza gelen Yu
nan band1ralı Ellas vapurun· 
da bir kaza olmuş, gemi tay· 
falarından Yunan tebaalı 

Dimitri oğlu 57 yaılarında 

Yorgi Figaris vapurun gii· 

vertesinden, bordasında bu· 
lunan şatın üzerine düşmüş· 

tür. Sukut neticesinde Yor· 
gi'nin kaburğa kemikleri kı· 
rıldığıodan derhal memleket 
hastahanesine kaldırılmıştır. 
Tayfenin sıhhi durumu iyidir. 

Kefiye sarmışlar 
Bayraklıda oturan Ali oğ· 

Ju Mehmed ile Ali oğlu Ah· 
med, şapka kanununa aykırı 
olarak başlarına kefiye ıar· 
dıklarından zabıtaca yaka· 
an mıılardır. 

Dövmüş 
Tepecik'te Yemişçi soka· 

ğ1nda oturan Mustafa oğlu 
Ziya; Ömer oğlu Recebi ıe· 
bepsiz yere dövmüt ve göm· 
leğini de yırtmııtır. Ziya za· 
bıtaca yakalaamııtır. 

Şarbay Bebcet U:ı, dünkü 
ekıpreıle gezisinden dön· 
müştür. Şarbay lstanbul ve 
Hursa'da yaptlğı temasların 
iyi neı lceJer verediğini, 
Bursa ve lstanbul'Juların bu 
ıene panayırılJ)ıza vasi mik· 
yalla iştirak edeceklerini 
söyle mittir. 

Sıaj görecekler 
lstanbul - Mülkiye ve 

hukuk mezunları iki buçuk 
sene ıtaj görmeden kayma
kam olamıyacaklardır. 

Yaraladı 
Karııyaka'da Gün doğdu 

sokağında oturan Mehmed 
kızı Hatice ile Hüseyin oğ

lu Mustafa arasında bir pa
ra meı'elesioden kavga çık

mış, Mustafa taıla Hatice'yi 
başından yaralamıştır. 

Df'landırıcı 
Kahve yerine ta· 

laş verdi 
Seydişehirli Sait oğlu Ah· 

met, dün Gazi bulvarından 

geçerken önllne tanımadığı 

biri çıkmıı ve kendisine on 
okka kahve ıatacağını söy· 
Jiyerek dört lira parasını al
mış, ıonra da yangınhklar 
içine giderek bir çuval için
de kahve yerine talaı ver· 
miı ve savuımuştur. 

Bu dolandırıcının geçmiıi 
bozuklardan Halil oğlu F et· 
tah olduiu zabıtaca tesbit 
edilmiıtir. 

Sarhoşluk 
Değirmen dağında oturan 

Riza oğlu Selimi, fazla sar
hoş olduğundan sokakta ba· 
ğarıb çaiırmaia baılamıştır. 
Zabıta balkı rahatsız eden 
bu 11rhoıu yakalamııtır. 

mır en ayrı ıyor 
1 

• 
Başıarafı 1 inci sahifede • SÜe ÖDemı 

olduğu yararlıklar, daima -Başıarafı 1 inci sahifede -
taktirle anılacaktır. General 
Kazım Dirik; çalışkanlığın, 
azmüirade ve kudretin tim· 
1&lidir. Yeni memuriyetinde 
d .. ba bilyük hizmetler yapa
caiına kani bulunduğumuz· 
dan, t~essüriimüzü yenmeğe 

çalıııyor ve kendisine hayır· 
lı muvaffakiyetler temenni 
ediyoruz. 

Mntebassıslar 
Tedkikata başladılar 

Rus mütehassıılan dün 
akıamki Afyon trenile An· 
karadan ıehrimize gelmiş· 
lerdir. Mütehassıslar istas· 
yonda tayyare cemi/eti mü
dürü Demir Şevki ve diğer 
bazı zevat tarafından karıı· 
lanmışlardar. 

Mütehassıslar, bugün ted· 
kiklerine baılıyacaklar, mo· 
ötuüz tayyare ile havalanma 
sabası arayacaklardır. 

Bir hafta kadar ıehrimiz· 
de kalacak olan Rus müte
hassısları buradan tekrar 
Ankaraya döneceklerdir. 

Motörsüz tayyare ile hava 
lanmak için saba bulunduk· 
tan sonra teşriolerde uçuı

lara ıehrimizde de başlana· 
caktır. 

Bravo! 
Alive Sevid Abmedi "' ~ 

DövmOş! 
Sürmeli sokağında Şamlı 

Aliyeriin genel evinde bulu
nan Hüseyin kızı çakır ikbal 
ile Yakub oğlu Seyid Ahmed 
arasında bir para meı'elesin· 
den kava-a çıkmıf, Aliye ka· 

dın Seyid Ahmedi fena halde 
dCSvmOttllr. 

mozold ı hrine bağlayacaktır. 
Uzmanların tasarlanması· 

na göre bu tun ele çift hatlı 
bir demiryolunun geçebile· 
ctği şekilde yapılacak ve 31 
milyon yene'e mal olacaktır. 
Bu p~oje Japon hükumeti ta· 
rafında onaylanmış ve işe 
baılanmıştır. 

ikinci projeyi de Kore 
genel valisi general Ogaki 
tarafından hazırlanmıştır. Bu 
projede Japonya ile Kore'nin 
deniz altından birleştirilme· 
sının savaş bakımından 
önemi anlatılmaktadır. Ogaki 
projesi Kore boğazının en 
dar yerinde yapılacak ve 
Kore'nin Fuzom şehri ile 
Japonya'nın Simonozoki şeh
rini bağhyacak ve 220 kilo
metre uzunluğunda olacaktır. 
General Ogaki'nin tahminine 
1ıöre bu yolun masrafı 
1,400,000,000 yen olacaktır. 

Bu tünelin asıl amacı Ja
ponlann Koreye asker ve 
cephane çıkarabilmeleri için 
giivenli bir yol elde etmek· 
tir . 

Masrafın yüksek ve tune· 
lin ancak on, on bet sene· 
de kurulabilmesi ve diğer 
güçlükler işin ehemmiyetini 
arttırmaktadır. 

General Ogaki demiştir 

ki: "Cihan savaıı su altı 
gemilerinin ne kadar önem
li bir rol oynadıklarını gös· 
terdi. Bu sebeple karadan 
aıker taşıma yolları bulma· 
ya ve onları korumaya mec· 
buruz. Japonya süel çeven· 
leri 1ıelecekteki büyük savaş 
zamanında tehlikesiz bir · ta· 
kım asker taııma yollarının 
elde bulunmasını istemekte· 
dirler." Asabi gazetesine 
ıCSre, Aiuıtoıtao baıbyarak 
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Serseri 
Torbalı'nın Gere köyii~.~~ 

Ahmed oğlu Mehmed, d , 
cılar içinde ıeneriyaoe :. 
laşırken yakalanmıştır. Me 

1 med bundan dört beŞ ~ş 
evvel gine lzmir'e gelıı>~ş 
fakat çalıımak isteaıe~'. 
sokaklarda ıürtmiiştilr· 'e 
bıta, bu serseriyi adJiyef 
vermiıtir. -------: 

Fransa'da .tasarruf 
tedbirleri 

I :t. de" -Başıarafı 2inci sa ııı e I . 
Bunun için kızıl gazete :i 

rin dün sabahtan beri yek· 
nizamnamelere karşı ya_P;eJl 
Jarı adi neşriyata r•Sf şı· 
tam bir inan duygusu ta ııe 
maktayız. Verdun ve M•rçiD' 
E ransası, bizi keşme~eş baıı 
de bırakmak maksadıle ı, 

. JPe"' 
kimselerin vücude getı~ )iği 
istedikleri (egoiziaı) b•~ur·
karşısında mahvolmıyaca 

bG' 
"Ordre" : Bay Lavalı fC' 

kumeti kuvvet ve Dluk• çir' 
metle karar1ndan vaı geısıe· 
mek istiyeceklere karşı "osiıı 
tin olmalıdır. Ulus ve reJI 
selameti buna bağlıdır.,, 

. t d0Jl 
"Jour": "Bir Psimı• 1,, 

diyordu ki: Bu reforısı _,, 
. . f•JJ 

zayıf bir kabine ıçıD d grıt 
şeylerdir. Bu teıbisiP ~fesi 
olmadığını iıbat ''~tOP 
başbakan Laval'a te~e Jıi' 
eder. Tecrübenin . ~g1'0ıaD 
rağmen ıuur ıahıb.ı de' 
herkes kendisini takıp e 
cektir . ., .,, .. 

"Matin" : "YurddaP 
1

1
,et 

• dl 
sı istenen bu yeoı " tO' 
dolayısile yapılan ~rotd:gil 
lardan ictioap kabıl b0' 
idi. F~kat Fr.aosız ulu::dil>~ 
kümetın otorıte ve, k. etleri 
terettüp eden meı u~ıy ısııl' 
bilerek başladığı bu ışe çe' 
vaff akiyetini vermekten t bıl 
kiomiyecektir. Hüküaıe 011r 
eserini iyi bir surette 90 

landırmağı bilecektir~"t•bri~' 
"Ere Mouvelle" : Jete 

karların yeni nizalllP•01

1 
e bir 

·k er, 
karıı yaptıkları taht• piO' 
akiste bulunmıyacaktlf· ,iret 

b• Jenecek olan yalnız . f ,,ıı· 
sözüdür. Cumurıy .. tçı 
saya yakışan budur.,, t 

·q\Jee 
., Agcnce Ecoooaıı b0' 

H-küaıet · 
Financiere " : ~ irİlt!• 
yük bir gayretle ııe ~ bJ~ 
on bir milyar Franklı yirtı'1 

tasarruf demek olan ôetD 
dokuz nizamoallle, aı:,dof 

. e te , 
devletlerde e~ın k ıkıaıll' 
edilmiyecek bır • 
hareketidir. ] f{C o~' 

k t''yet e ·ııı Memleket a 1 d'Jdii1 
vamlıhkla hareket e dı a bil' 

_ - . lıklar •·· gorur ıse, pazar erıı>e"' 

d · · dıoı ' . · Junma an ıtıma ktır· 
te tereddüt etaıeyece ,ı 

. ı,.ıf 
" Petit jouroal,, : çııı•~' 

hükdmeti gözlerioı a J>ıl' 
• ıaı••1 J'~ 

altın fiatının artır~ . ta•P1 

• • aııZl ı, te 
susundakı tezı }e""e 

·ı aıeıP ı>' etmek ıureb e bulll • 
b. b' aıette t ,,,ıı büyük 11 ız -•-aoıe 11, 

k d E• er h""" 1'• ma ta ır. . i.. aruı . 'il' 
vaff takiyetsııllge :ııoıı bıı1 1_ 
ise, vatandaşlar! ekle "j,. 

d 1 · · dooo> · aı> um e erımıze def er• ti 
mıyacak, bu uaı 

1 
biikOcı1e 

1 yacaklardır. Lava ..,;o>i dil~' 
f k 1 sa sa- •'' muvaf a o ur boşııııı ~11f· 

gularımız bundan. bU ıı>11 
J .• ·asız vatanperver ıgı ktıf' • 

fakiyeti alkışhyac• . tıJ''' 
b k•ph$1 JıO' 

Japonya Sü 8 Jarıııı d• 
fıodan doju ııo•~. aıt10 ~
ruma kurmayı ıı• ratal''' 
özel bir teşkilat y• 

tır. 


