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lzmirde çıkar. aktamcı ıiyual razetedir 

.... 
Yuoaoistau'ın muhtelif yer· 

leriode ekmeğin pahalılığın· 
dan oflmayişler yapılmışbr. 

HOkftmet ekmeği ucuzlat· 
mağa ~alışıyor. 
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Yurddaş! Unutma ki, bugün, benliğini kazandığın, 
hakimiyetine kavuştuğun en kutsal bir gündür 

• 
Bliyük Türk ul su, ğ n 

takih edere~ yürüye ek ve 

açtığı ışıklı yolda Atatürk'ün izi 
bütün uluslara örnek olacaktır 

f 

Buıün,S ICumurluğun 
on (ikinci yıldönümünü 

kutlaluyoruz. Cumuriyet 
demek, halk hakimiye-
tinin tam ve klmil anla
aıile tecelliıini temin 
eden idare biçimi de-
aıektir. Bunu tarif et
aıek, bir dereceye ka
dar mnmk6n olduğu 
halde, TDrkiye Cumur· 
lupaun, ne ıuretle te
e111lı eylediğini izah 
eylemek, kanaabmızca 
kolay birıey değildir. 

Tllrk uluıu, belki 
•cunda mevcut milletler ara
aında en fazla hllr yaşamak 
istidadını göstermiş ve hat
tı isbat etmiı bir ulustur. 
Buna delil, cihan tarihinin 
fııal fani kaydeylediği Türk 
Dıllcadeleleri, Türk'ün o mi
•ilıiz kahramanlaklarıdır. 

Tilrk uluıu, hiçbir an eıa
reti kabul etmediği halde, 
ısarlarca sultanların k61esi 
olmuı, inlemiş, sarayların 
keyif ve hevesine kurban 
olmuttu. 

Tllrk camiası, bu büyük 
IDillet, hiç kuıku yok ki, 
fimdiye kadar pek çok kah· 
rımanlar ve pek çok ta 
diplomatlar yetiıtirmittir.Fa
kat bunların hiçbiri; koca 
T&rk ulaıunun, liyık olduğu 
aıevkii düıünerek Türk'& 
llYandırmağa ve ona hakkı
nı vermeğe lüzum görmemiş, 
bu vadide fiili en ufak bir 
celldet gösterememiıtir. 

lıte Tllrk uluıanuo, kendi 
lillceainde aıırlarca Sultan
ı.,. eıir olma11mn ıebebi 

Cumurluk, Asırlardanberi Çekilen Milli Musibetlerin intibahı Ve Bu Aziz 
Vatanın Her Köşesini Sulayan Kanların Bedelidir Kamil AtaUlrk 

buradadır. 
Tllrk ulusu; yal· 

nız Sultanlar için 
değil onların mis· 
kinliğinden doğan 
fena idare yllzlln· 
den yabancılara 

peşkeı ç e kilen 
liyuat imtiyazlar 
dolayısile yaban
calar için de ter 
dökmilı, baıka· 
larının nim ve 

L heaabına:didinmiı 
ve kendi yurdunu 
dlltllnmeğe, nefes 
almağa vakit bu
lamamııtı. Buka· 
ra talih, uzun 

seneler devam etti. 
Tllrk ulusu, böylece çok 

kara gllnler ıeçirdi. Likin 
bir glln, rehberini bllyllk 
kurtarıcısını buldu ve kur
tuldu. 

Atatürk, çok sevdiii Tllrk 
uluıunu ayni zamanda en fazla 
anlayan, onun ruhuna nüfuz 
eden bir dahidir. Bin bir 
mlltkülit içinde, blltlln acu
nun husumeti arasında ·ulu
sun kudretlerini toplayan ve 
bu ıayede cihanın hayretini 
mucip olan biiyllk zaferi 
kazanan Atatllrk Tllrk yur· 
du kurtardıktan sonra 
onun, ancak cumurluk gibi 
iyi temiz ve feyizli bir ıekli 
idareye liyik olduğunu an
lamıı ve bu noktada karar 
kılmııtar. 

Bilyllk Kurtarıcı; uluıu 
sultanların elinden kurtar
mağa azmettiği giin, cumur
luk minen doğmuştu. Likin 
o bOyllk Şef, kararını kuv
veden fiile çıkanncaya kadar 
fikrini rubunda ııklımıı ve 

kimaeye birıey açmamııta. 
Naaal açabilirdi ki,kurtarıı 

davaaımn baılangıcındanberi 
onunla beraber olanların bir 
çoğu tereddnd göstermitler, 
muhtelif bahanelerle ortaya 
çıkmak iıtemiflerdi. Fakat, 
Atatllrk, o Bllyllk Şef, Tllrk 
uh~sunun liyik olduğu hakka 
biran evel kavuıma11 lizım 
geldiiine eaaıen kani olmuı 
ve programını ona göre 
çizmiıti. 
12yıl evvel bugün atılan Cu

murluk toplanköhneleımiı bir 
idareyi yıkmıı, nur~ yolunun 
kapısını açmııtı. 
Saltanat devrinin bıraktığı 

molozlan bir kere göz önllne 
getirirsek, bu kad•rcık bir 
zaman içinde bunların nasıl 
yok edildiğini ve yerine ika
me olunan yllkıek eserlerin, 
ne bllyllk bir azim ve iman 
mabsuln olduğunu anlarız. 

Harf, dil ve Tüze devrimi, 
Endilstri geliımemiz, yurdu 
demir ağlarla ören ıimendi
ferlerimiz ve acunu kııkan

dıran bugünkü yllksek varlı
ğımız, hep Cumurluk ıaye· 

sinde temin edilmıtir. 
Bllyük Şefin çok veciz 

bir ifade ile buyurdukları 
gibi 11Cumurluk, aaırlardan· 
beri çekilen milli musibet· 
lerin intibahı ve bu aziz va
tanın her köıesini sulayan 
kaolann bedelidir . ., 

Bunun için, cumurluğa bü
tlln canımızla bağlı kalarak 
bugllnkil yıldönllmllnll kutlu
larken: (Yapsın cumurluk 
varolıun Atatllrk) nidalarını 
yllkaeltelim ve cumurluğun 
daha fazla kuvvetlenmeai 
için bitin kudretimizle ça· 
hıahm. 

Bugün her yanda se 
-vin_.; ve heyecan var 

Cumurluk yolu, Tllrk mille· 
tini medeni milletler ııraaına 
koym111tar. Y abancalann tah
tı taıdik ve itiraflannda ol

dutu gibi Tirkiye Cumarla· 
ğu, bütlln medeni dllnyaya 
• Devamı 4 ncıl ıahifede-

Vilayette kabul resmi yapıldı. Bu 
gece her yerde şenlikler yapılacak 

Cumuriyet bayramının on ilbay bundan ıonra koa· 
ikinci yıl dönlmü yurdun soloıları kabul etmiftir. 
her yanında olduğu ıibi Saat 10 da Atatllk hey• 
lzmir'de de heyecanJa kut- keli önünde bil nk it 
lulanmaktadır. Dündenberi . 

1 
k y ıeç 

her taraf donanmıı bulunu· reımı yapı aca tır. 
yor. Bu gece gene bertaraf do· 

Bu sabah viliyette kabul nanacak meydanlarda mef• 

resmi yapdmıı, aayla•lar, 
komata•lar, deYair mlldlranı 
ilbayın bayramını kutlula
mıılardır. 

Saat 9,20 de ilbay Fazlı 
Gllleç MeYki mllıtahkem 
komutanlıjına giderek ko
mutan ıeneral Kiramettin'e 
iadei ziyaret eylemitiir. 

aleler yakılacak, mahtelif 
mllsikaJar baluadunalac:ak, 
oyunlar tertib eclilecektir. 

* •• 
Otla afleden ıonra tatil 

yapan reımi devair ve mek· 
tepler yarın akfAma kadar 
kapalı bulunacak ve Per· 
şembe sabahı açılacaklar. 

Habeşler, İtalyan mevzileri 
homhalamışla.rdır • 

Dl 
Yttz binlerce Habeş, cepheye gitmek Qzere Adis-Aha• 

hadan silah istiyor, Italyanlar müşkül mevkide 
lstanbul29(Özel)· ,,.--~- -ı ... '" ~ 
P . ' k ~ arıs te ç ı a a 
(Paris Soir) ga· R~~~~'r:J~: 
zetesinin Adiı • 
Ababa muhabiri 
radyo telefonla 
gazetesine verdi
ği malümata gö-
re, Habeıler ltal
yanları kendi top
raklarından koğ· 
mak için and iç· 
miılerdir. Adiı -
Ababa' ya yllzbin
lerce halk toplan- l 
mış ve cepheye t 
gitmek üzere si
llb iatemiştir. 
lıtanbul29(Uzel)-
Habeı orduları 
Makalle civarın· 
da mukabil bir 
taarruza geçmek 
ilzeredirler. Italyanların ba
zı mllıtahkem mevkileri, 
H~beıleria rece hllcumleri 
neticeıinde bombalanmıılar· 
dır. Y ağaa ıiddetli yaimur· 
lar, ltılyaalan mlltkil me•· 

~'-'.,~:...:.;,t<l\lıll 

HABEŞ ASKERLERi B R TEFTiŞ ESNASINDA 
kie düılkm6ttlir. mil bir takım kimıelerdea 

lıtanbul, 27 (Özel) - Pa- ibarettir. Habeı reımi teb· 
ris'ten haber veriliyor: Jiileriade, ihanetle itham 

ltalyan reımi tebliii reımi olunan Raı Gnksa'dan batka 
tebliğlerinde teslim olduk- eli ıilih tutan tek bir Ha· 
ları haber verilen Habeı'ler beı'in ltalyaa'lıra kendi 
alil ve harbe r•Jri mlt•bam· - Devamı 4 inci tahifede -
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- Boğmuılar, fakat bo· 

ğaıında tazyik eseri görül
müyor. Anlaıılan katil çok 
kuvvetli bir kimıe imiı. Zira 
ölüm derhal husule gelmiştir. 
Tıırner tabibi adliye ıerdu: 

- Ölüm kaç saat evvel 
vukua geldi doktor? 

- Otopsiden sonra haki· 
ki durumu anlayabileceğiz. 
Bununla bera \,er ölümün 
vukuu, üç ıaattan aşağı de-
ğildir. · 

Doktor, hemen hastaha· 
neye telefon etti ve biraz 
ıonra Kora'nın cesedini 
morga kaldırmak üzere bir 
imdadı sıhhi otomobili geldi. 
Haıta bakıcılar yukarıya 
çıkıpta cesedi sediye ile 
kaldırmağa çalııırlarken, Bo· 
ni, dolaptan bir örtü ara· 
makla meıiuldü. Bulabildiği, 
incecik bir çarşaftı. Cesedin 
&zerine atacağı ıırada ansı· 
ıın haykırdı: 

- Doktor, dikkat ettiniz 
mi? Koranın Ust dudağı iç 
taraftan çürümüı bir durum
da ! Kız, dudağından öpülür
ken boğazı sıkılmıı ve bu 
ıuretle boğulmuıtur. 

imdadı sıhhi otomobiline 
konmak üzere yerden kal
dırılıyordu. Ceıed kapıdan 
çıkarılırken bitişik kapının 
yavaş yavaş açıldığı görüldü. 
Kapının önilnde görünen 
Maknus, vaziyeti anlayınca, 
telaşla koıtu ve: 

- Ne oluyor; Kora öl
dü mü? Allah Allah! Bu ne 
hal yarabbi? Bırakın, bıra
kın şunu göreyim! 

Diye haykırmağa baıladı. 
Boni, acele aıağıya endi 

ve biraz ferahlanmak üzere 
kendini bahçeye attı .. 

22 inci Fasıl 
Çarşamba sabahı.. Saat 8 

buçuk var. Taharri imiri 
Con Straun, sandalye üze
rinde uyumuş kalmıı olan 
bir genç Dedektifi ayandır
mağa çalışıyor. Bu genç, 
Boni idi. 

Günlerdenberi bir saat 
olsun rahat uyku uyumamıı 
olan Boni, gözlerini açar aç
maz, karşısında şefini görün· 
ce heman ayağa kalktı. Con 
Straun, gayyur Dedektifinin 
yüzüne baktı ve münis bir 

Doktor, kızın Ost dudağını _ A.rk'1$ı var -
kaldırdı ve iyice bakbktan ,,._ ________ •• 

tebe11ümle: 

ıonra: 

- Evet, kanaatiniz doğru· 
dur. Bu cihet, ıiz zabıta me· 
murlarına çok yardım ede
bilir. 
Boni, mükemmel bir ipucu 

yakalamııtı. Torner ve dayısı 
Onıorien, Boni'ye sokuldu
lar. Torner ıordu : 

- Fikrin nedir ? 
- Ne olacak? Kora llir 

tuzığı düımüıtür. Onu, kuv· 
vetli bir kimse öperken ayni 
zamandı bogazına da ıarıl· 
mıı ve boğmuıtur. Katil ile 
Kora arasında sıkı bir mü
nasebet vardır . Baksanız a, 
Odanın içinde hiçbir karışık-
lık yoktur. Katil, odanın için· 
de hayli oturmuştur. Ben 
burada imiıim gibi vak'ayı 
gözümün önünde tecessüm 
ettiriyorum : katil, Korayı 
pencereye sevketmiş, sonra 
da kendisi yanaşarak saç· 
larını okıamağa başlamış ve 
sonra da dudağına yapıtmış 
ve öperken saçlarını da bo
gazına sararak boğmuştur. 
Kora, dudaklarını katilin ağ-
zına vermiş olduğundan ba
ğıramamış ve bu suretle can 
vermiıtir. anlıyor musunuz? 

Boni'nin bu sözleri, dayısı 
emniyet amirini dile getirdi: 

- Y ırabbi, ne geniş bir 
hayal! .. 

l"orner de emniyet direk· 
töriinün kanaatine iştirak 
etmiı olacakki, alayh bir 
tebessümden sonra: 

- Şu Sevie, ölüm cezası
na iıtihkak kesp etmiı bir 
adam! aleyhinde şehadet ya
pacağını bildiği Korayı da 
ortadan kaldırdıktan sonra 
hize gelerek teslim oldu, 
olur ıey değil! Ne yaman 
katil? .. 

Emniyet amiri ve maiyeti 
bu sözleri ıöylerlerken, Ko
ra'nın cesedi de yavaş yavaı 

(Ulusal Birlik) 

lngiltere'nin. silahlanma 
programi gayet geniştir 

sosyetesine büyük bir 
kalmamaktadır 

ilin olunur. ~ 
pi· mektep arkadaşlarından 

yer isminde birisi Iokaot•• 
ıına uğramış ve orada kôf 
ahvalinden görllşmeğe b•f 
lamışlardır. 

Sırası gelince, Antuao; 
- Öğüstün ne bal ' 

olduğumu Sormuştur: il 
Bahtiyar değildir, za\'• 

1 

her zaman seni düıündüğOO' 
eminim. ,. 

- Kendi kabahatı bu O 

ticeyi doğurmuıtur. 8•11' 

kaçabilirdi ! 
- Fakat haydut, kızı ııeo; 

disine vereceklerini ıao•Y0 

idi. 
- Bu haydut ta kim ? 

1 • o 
- Ne?. Yokıa bihı11Y 

musun ? Kilisede sana oYf 
oynıyanı bilmiyor muıuo 

- Hı.yari . 
- Ya... Lüsyeni bilir••00 

Sizin her perıembe g~o. 
küçük kilisede buluıtuı:. 
nuzu hissetmiş ve orada k 
çük bir dinamit patlats01ft 
sizi korkutmuş.. lı 

Zavalb Antuan'cia ıaf• 
atmıı amma.. Pek ıeç ... 
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Olivier ve şOrekô· Fratelli Sperco Vapur Acentası \"7 N. V • 
. F. H. Van •~!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~:• sı Limi tet vapur 
Der Zee 

BAŞDURAK 

H · N ·· acentası 
ta.__ & Co. AMDI UZHET Cendeli Han. Birinci kor· 

~SCHELEVANT-ELıNIE s hh t E • don. Tel. 2443 
J._ VVtNFRIED" vapuru ha- } a zanesı Ellerman Linyn Ltd. 
•·- lhaaaaımızda olup Roter- • ·ı Liverpool hattı: ,_ Yalnız taze temız ve ucuz ı Aç ve tu· 6 aL Ye Hamburı için ylik .. LESBIAN " vapuru 2 
.._ ... lctadır. . valet çeşitleri satar. B. teırinde Liverpol ve 

L.. TkOJA • vapuru halen Sıhhat Balık Yağı Svvenseadan gelip tahliyede 
~llDızda olup Hamburı bulunacak ve ayni zamanda 
., 8 Norveçyanın halis Morina Balık yagw ıdır. 2 'k' · t · k d L" t..1 -.re111en için ylik almak· ı ıncı eşrıne a ar ıver· 
~ Şerbet gibi içilebilir iki defa süzülmiltür. pool ve Glasgovv için yük 
'"'· Biricik sahı yeri J k ~· v ASGENVVALD" va- a aca tır. 

~"" BAŞ DURAK ı.ı.ı 14 Bci. teırinde bek- Hamdi Nftzhet "ALGERIAN,, vapuru 15 
.._:or, 14 Bel. tepine kadar S 

1 
U HAT EZAN ESi ikinci teşrinde Liverpol ve 

._ tra, Roterdam, Hamburg Svvenseadan gelip tahliyede 
'Bremen için y&k ala- * * bulunacaktır. 

•s:> Londra • Hull hattı: 
~ FIA,, motarn 31 Bci. " POLO ,, vapuru 30 bi-
t.:.._;-cle bekleniyor, 4 ikinci ,_llllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll//u,_ rinci teırinde Londra, Hull 
~e kadar Anvera, Ro· - "' 
1~..._ H ve Anversten gelip tahliyede 

~ Yİk ::~°ı:~r~e Bremea =_=_5 'f u·. rk Hava Kurumu=_=_ bulunacak ve avni zamanda 
llORE 6 ikinci teırine kadar Londra 

ta...~· A,, vapuru S ikinci - -
~e ~ .. b ki · 5 B k p • = ve Hull için yük alacaktır. 
~7°~mene ;:;:;:: i_ üyü ıyangosu I_ "MARONIAN,, vapuru 6 

11 "k çıkaracakbr. ikinci teırinde gelip 12 ikinci 
~NUBIS,, motarn 11 ~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi ~ teırine kadar Londra ve 
IS ilci teırinde bekleniyor, := • • • := Hull için yük alacaktır. 
~ ilci teırine kadar An· § zeDJ(ID etmıştır. ~ "OPORTO ,, vapuru 20 
-. Roterdam, Hamburg =: l . . k .d l l . k• . . 935 d• 5 ikinci teııinde Londra, Hull 

Bremea 1• rı"n y11k ala = . ıocı eşı e ı ıocıteşnn le ır. :: A t 1. t hl' d 
~ " u • := =: ve nverı en ge ıp a ıye e 

~ · § Boyok ikramiye· 25 000 Liradır ~ bulunacaktır. 
lMENT H. SCHULDT 5 • ' :: Tbe General Steam Navigation 

,~, HAMBURG § Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo liralık ~ Co. Ltd. 
l. . .,ORBURG" •aparu 8 := .k . I 1 beh . (2 ) ı· 1 k b. ~ "ALBATROS,, vapuru 25 
~ t • d b ki • = ı ramıye er e erı o,ooo ıra ı ır = b' . . t . d 1. 28 b' 
l~ •tnD e e eaıyor, := _ =: ırıncı eınn e ge ıp ı-

L:_"• ı, t<oterdam ve Ham· 5 mtlkitat vardır. ~ teırine kadar Londra için 
~.için yOk alacaktır. &.._ .ı yük alacaktır. 
~ NORSKE MIDDEL • -.ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllP Deutache Levante Linie 

VSLINJE ( D-S. A·S. teırinde bekleniyor, Belırad, .. SOFIA" vapuru 28 B. 
SPANSKEUNJEN ) Noviıad, Komarno, Buda- Tire'de teırinde Hamburg,, Breme.n 

OSLO ve Anversten gehp tabia-
ta 'BOSPHORUS" motörü pefte, Bratiılava, Viyana ve lstanbul Hbık Alemdar yede bulunacaktır: . 
q "11a . T • d b ki . Linz için ytık alacaktır. Sıhhat Yurdu hekimlerin· Not: Vurut tanblerı ve 
..._ u eınn e e enı • ARMEMENT DEPPE-~ 1) den yaparlana isimleri &zerine 
~ leppe Dlakerk ve ANVERS ·DOKTOR dejiıikliklerden mes'uliyet 
~~ Umaalanna yik ala· .. EGYPTE,, vapura 20 Bci. kabul edilmez. 

ICAN EXPORT LINES· teırinde bekleniyor, Anvera Soleyoian Sırrı 
NEVYORK Direkt y&k alacaktır. 

~"ttMOUTH,, vapuru 16 "ESPAGNE,, vapuru 5 
~ tepiade bekleniyor, ikinci tefrinde bekleniyor, 
ııı-!'k içia yllk alacakbr. Anvers, Direkt yllk ala· 
~ ~CELSIOR,, vapuru 30 cakbr. 
k:' tepiade bekleniyor, Gelit tarihleri ve vapur-
1:rk içia ylk alacakbr. lana ilimleri &zerine meı'u 

ır.RVJCE DiREKT liyet kabul edilmez. 

Hasta kabulftne ba,ıa
mı,tır. Akciğer Veremi 
Hava verme ueulile te· 
davi edilir. 

Tire • Tahta Kale Geçi· 
di. No. 19-1 

... ................ .,,, 
DANUBIAN Birinci Kordon, telefon me tarihleri ve navlun tari-

TUNA HATTI No. 2007 • 2008 feleri hakkında bir taahbiide 
~ISA. mot6r0 12 Bci. "Vapurlarınp simleri, gel- giritilmez." 

Ali Rıza 
Mocellitbanesi 

Y eui Kavatlar çarşısı 

No. 34 

ROY AL NEERLANDAIS 2 nci. teırinde buradan ha· 
KUMPANYASI reket edecektir. 

Anvers, Rotterdam, Ams· SERViCE MARITIM 
terdam ve Hamburg limanları ROUMAIN 
için yük alacak olan vapurlar Pire, Malta, Napoli, Ce-

., ORESTES ,, vapuru 23 nova, Marsilya ve Barselone 
eylülden 30 eylüle kadar ve Cezair limanları için yük 
yük alacaktır. alacak vapurlar. 

" ACHILAS ,, vapuru 24 .. ALBA JUL YA" vapuru 
eylülden 30 eylüle kadar 2 1 nci teırinde :gelip ayni 
yük alacaktır. günde hareket edecektir. 

" HERCULES ,, vapuru 7 14 ,SUÇEA VA ,, vapuru 27 
1 nci teırinden 12 1 nci teı· 1 nci. teşrinde gelip 28 1 nci. 
rine kadar yük alacaktır. teşrinde hareket edecektir. 

" HERMES ,, vapuru 21 Yolcu ve yük alır. 
1 nci teşrinden 26 1 nci teş- ZEGLUGA POLSKA S. A. 
rine kadar yük alacaktır. Kumpanyası 

"GANYMEDES,, vapuru Doğru Anvers ve Gdynia 
5 2 nci t~f rin.den 8 2 nci limanları için yilk alacak olan 
teşrine kadar yük alecaktır. vapur 

Burgas, Varna ve Köıtence "LEVVANT,, motörü 10 
limanları için yük alacaktır. ı nci. teşrinde yük alacaklar. 

" HERMES " vapuru 4 Hamiı: ilandaki hareket 
1 nci. teşrinde bu limanlar 

tarihlerindeki deiitiklikler
için yük alacak. 
· SVENSKA ORIENT den Acente mes'uliyet kabul 

LINIEN etmez. 
Fazla tafıilit için ikinci Rotterdam, Hamburg, Co· 

penhage, Dantzig, Gdynia, 
Oıfo ve lskandinavya liman· 
lara için yük alacak olan 
vapurlar 

"VINGALAND,, vapuru 
2 1 nci tırinde bu limanlar 
için yük alacacaktır. 

uVASALAND,, motörll 16 
1 nci teırinde buradan hare· 
ket edecektir. 

"NORDLAND,, motörü 2 

Kordonda Talımil ve Tab
liye firketi binası arkasında 
Fratelli Sperco acentahj'ına 
müracaat edilmesi rica olu-
nur. 
Telefon: 2004 • 2005 • 2663 

llinda yazılı tarihlerdeki 
değiıikliklerle navlonlardaki 
değiıikliklerde acente me· 
suliyet kabul etmez. 

Istan ol ve Trakya 
Şeker Fbrikalan Tflrk Anonim Şi~keti 
Sermayesi3,000,000Tork lırası 
lıtanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

Fabrikaları mamulatı 
Yerli malların en iyisi, en sağla· 
mı, en ucuzu en gözeli 

Dereke kumaşları 
Fesan° kumaşları 
Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

laka (Okamentol 

3ksftrtlk ,ekerle 

Sümer Bank yerli mallar pazar1 
~ Izmir şubesinde bulursunuz 
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~ llzmir yün mensucatı! 
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Ve Ptıtjen ~alıapın J.-4 
en fllUln bir mfll- Q) 
bil ~keri olduğu >~ 
no unutmayınız. .l.) ·------0 
Kuvvetli mtlahil ~ 

ITürk Anonim şirketi! 
~ İzmir Yftn Mensucatı Tftrk A. ~· nin Halka· ~ 
~ pınardaki kumaş fabrikası mamulatından ~lan § = mevsimlik ve kı,lık, zarif kuma,ıarla, battanıye, § 
~ şal ve yftn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci § 
5 kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 § 
~ numaradaki (~ark Halı Tftrk Anonim şİr· § 
~ keti) mağazasında satılmaktadır. MezkOr fabrika- i 
5 nın metanet ve zerıtfct itibarile herkesçe malam ~ 
~ olan mamulattnı muhterem mftfterilerimize bir § 
~ defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. § 
§ Perakende satış yeri Toptan satıı yeri a§ 
~ yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark § 

istiyenler Şahap 

Sıhhat ıftrgdn 

haplannı Maruf 

~ Kemalettin Cad. Saj'ır zade hah T. A. Ş. § 
~~·- 5 biraderler 5 as § Kuzu oğlu çarıısı Asım Rıza § 

ecm depolann 
ve eczanelerden 
araeınlar. 

§ ve biraderleri § 
~ Yeni manifaturacılarda mimar ~ s Kemaleddin Cad. Yllnln mal· § 
5 ~Uııfıiuiıı1Fıin1WıôiGıiiıU1i•11uıunııuuıııııııııııuıııınııuıi 
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Cumurluk bayramının yıldöoümü her tarafta tezahüratla kutlulanıyor 

Ankara, lstanhul bugün sevin~ 
heyecan içinde çalkalanıyor 

ve 

Her taraf bayraklarla sttslenm!ştir, 

ve Istanhul'da büyük geçid 
öğleden sonra Ankara'da 
resmi yapılacaktır. 

Ankara 29 (Özel )- Cumurluk bayramı yıl dônfl· Kıtaat, Atatnrk'nn ônQnden geçerek kendisini selim· 
mn, bnynk ve hararetli tezahnralla kntlulanıyor. Her hyacakhr. Bu geçit resminde kamutay başkanı, bQUln 
taraf, bayraklarla silslenmiş bulunuyor. Ankara, bu· ricalimiz, saylavlar ve Kor diplomatik hazır buluna· 
gQnkn kadar şen gôriilmemiştir. Cumur başkanımız caklardır. 

Atatiirk, tebrikleri kabul etmek Qzere meclise gelir· fetanbul 29 ( Özel ) - Cumurluk bayramı yıl dö· 
ler iken binlerce halk tarafmdarı snrekli ve şiddetli nowa, hilyilk heyecanla kutlulanıyor. Batan lataobul 
alkışlarla ve (Yaşa, hin yaşa ) nidalarile karşılanmıştır sevinç içindedir. Öileden sonra geçit resmi yapıla. 

Öğleden sonra hdynk bir geçit resmi yapılacaktır. caktır. ...... ·--------
Ingiliz kralı, prens 1 A vusturyada kral-

Polü kapul etti lık cereyanları 
Yunan kralı Yorgi de lngiz 

kralı ile çay içti 
Londra 28 (A.A)- Yugos· rinden Nikolanın karısı da 

lav kral naibi prens Pol ve bulunmuştyr . 
karışı dün öğle yemeğiai in· Yunan kralı' Yorgi ikindi 
giliz kral ve kraliçesi ile bir- çayını kralın sarayında lngi
likte yemişlerdir. Şölende dük' liz kral ve kraliçesi ile bir, 
Dökent ve Yunan prensle· likte içmiştir. 

~--~~-----.... -..-..~----~~~~--
F asist senlikleri 

' ' neş'esiz geçti 
•• 

YaAmur. yüzünden hatibler Kahve-
haııelerde ve gazinolarda söylemişler 

lstanbul, 29 (Ôzel) - Dün likler neş'esiz ' olmuştur. 

faşistlerin Roma üzerine yü· 
rüdükleri günün 13 ncü yıl 
dönümü münasebetile Ro· 

Hatiplerin bir kısmı söz 
söyliyememişler ve bir kısmı 
da geç vakte kadar kahve
hanelerde, gazinolarda söy· 

ma'da büyük şenlikler tertib lemişlerdir. 
edilmiş ise de, sabahtanberi Hatiplerin en çoiu, dinle· 
devam eden çok şiddetli yicilerin bir takım suallerile 
yağmurlar sebebinden şen· karşılaşıyorlardı. 

-----~~-----~~--·~·~.-.,----~~------

Yunanistan' da ek-

Prens Starenherg naih olman ni
yetinde bulunduğunu bildirdi 

Londra, 28 (A.A) - Roy· 
ter Ajansı Viyana aylarının 
biJdirdiğine göre, başbakan 
muavini prenı Sttarenberg 
Linzdeki dostlarına ve yakın 
partizanlarnna Avusturya 
naibi olmak niyetinde bu
lunduğunu ihsas etmiştir. 

Prens Starenberg başba
kan olabilirdi. Olmamasının 
sebebleri bir taraftan kato· 
liklerin prensin faşist progra· 
mına muarız bulunmaları 

diğer taraftan da devlet baş .. 
kanlığı için kendisini serbest 
bırakmak arzusunu besle· 
mesidir. 
Habsburgların dönmesi işine 

gelince, bunda iki mes'eleyi 
gözönllnde tutmak Jizım gel
mektedir. Bir kere kilçük 
antant buna şiddetle muha· 
liftir. Sonra Arşidük Otto 
Faıist fikirlere yanaşmamak
tadır. 

----~~-----~·~·~·~·· ...... ·~-... --~~~~ 
Hayd parkta Naziler 
aleyhine Nümayiş 

----------·-------~-Alman mallarının boykotaja tabi 
tutulması kararlaştırıldı 

Londra 28 (A.A) - Hayd· 

parkta Nazi tethişleri aley· 
binde bir nümayiş yapıl· 

mıştır. 

Nümayişte binlerce kitl 
bulunmuş ve sonunda Al· 
ınan mallarının boykotaja 
tabi tutulması hakkında bir 
karar alınmıştır. 

Şehit polislerimiz Habeşler, italyan mev-

m ek derdi var için dikilen aoıt ya· zilerini bombalamışlar 
-B~tarafı 1 inci &ahif ede -

Halk, ekmeğin b~halılığından şika
yet için nümayişler de bulunmuştur 

lstanbul 29 (Özel) - Ati· zarı dikkati celbedilmiştir. 
na'dan haber veriliyor: Ek- Alakadarların haber verdik· 
meğin babahhğından dolayı 

muhtelif yerlerde nümayişler 
yapılmış ve hükümetin na-

!erine göre, halka ucuz ek· 
mek yedirilmek için cezri 
tedbirler düşünülmektedir. 

~~~~~--.... ·-·------~~~~~ 

Barış Müzakereleri 
ilerlemektedir. 

·-·---
Fransız kabinesi yarın cumur baş

kanı M. Lebrun'un haşkan
lağında toplanıyor. 

lstaobul, 29 (Özel) - Pa
ris'ten haber veriliyor: 

Kabine yarın Fransız 
cumur başkanı M. Leb· 
run'un başkanlığı altında / 
toplanacak ve önemli ko· 

nuşmalarda bulunacaktır. Bu 
toplantıda İtalya - Habeş 
mes' elesi hakkında lngilte
re 'nin noktayı nazarı konu
ıulacaktır. 

Söylendiiine göre, bu 

rın açılıyor kendine teslim olmadığı bil-
Genel savaşta düşman tay· dirilmektedir. 

yarelerinin bombalarile velz- Habeıistan'da bu mevsim· 
mirin işgal günündel vazife· de zukür eden Mindef adın
leri başında diişmao süngü- da zehirli hayvan sineği, 
lerile şehit edilen polisleri· ltalyan süvari hayvanatını 
miz adına lzmirliler tarafın· kırmaktadır. Birkaç gün için· 

de yüzlerce hayvan bu yüz· 
dan Servili mescitte dikilen den telef olmuştur. Habeş-
anıdın açılma töreni yarın 
yapılacaktır. 

Törene ıüel muzika, süel 
müfreze, Jandarma, poJis ve 
belediye müfrezeleri iştirak 

edecektir. 
hbay hazır bulunanları aziz 

şehidlerimizi selimlamağa da· 
vet edecektir. 

Bundan sonra emniyet di
rektörü, en yeni bir polis 
işyarı ve ilbay Fazlı Güleç 
tarafından birer söylev ve· 
rilecek ve anıt açılacaktır. 

hafta içinde muhariplere 
birer nota verilerek sulh 
şartlarını bildirmeleri taleb 
edilecektir. 

ler, bu sineğin çıktığı mev· 
simlerde hayvanlarınlarını 
ağıllardan çıkarmazlar. ltal· 
yanlarsa bunu bilmiyorlarmış. 

Kızılay 
Kurumunun yar

dımları 
Ankara, 28 (A.A) , Kı

zılay kurumu son hafta 
zarfında Kiği ilçesindeki yer 
deprenmeıinden zarar gö-
renlere 1000; göçmenler için 
genel müfettişlik emrine 
1200; Eyilp'teki verem dis· 
panserinin inşasına yardım 
için 1000 ve Çankırı yangı
nında evleri yananlara 750 
lira olmak Uzere 3750 lira 
yardımda bulunmuıtur. 
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Sihirbaz, Şövalye dö Pasavanı ceb, 
nemler yoluııa doğru sürokJedı 
- Rozeli'yi tanıyabilecek 

misiniz? bunu anlamak iste
rim. Ayraldığınız zaman Ro· 
zeli henüz bir çocuktu. O 
zaman bile çok güzeldi. Fa· 
kat şimdi bin kat daha gü· 
zel oldu. Evet Dö Sadiver 
kadar güzeldir. Dedi. 

- Haydi. Biran evvel gi· 
delim! 

- Haydi Şövalyem, ileri! 
Asti'yi geçmişler artık Ü· 

niversite önünde idiler. 
f:!iç bir şey konuşmadan 

ilerliyorlardı! Kilini Abayı 
önünde Saitano: 

geldim, bunun için k•' 
ta v~ gözüm kapalı e• 
lirim. Fakat en aydı 
bile yolu bulamazsıD· 
sizi yalnız bırakırsaııı1 

da açlıktan, susuılukt•0 

sünüz Dedi. ·'4 
Pasavan, kendi ked• 

b·r 
- Cidden tuhaf 1 

Dedi. Fakat ne oJur5' 
bu sihirbazı takib ede 
ve Rozeli'yi bulacak 0 

tan sonra, cehenoeıııe 
olsa giderim. 

. " 
~---~----~ 

- Geldik artık! dedi. Ras Goks' 
Pasavan adeti veçhile et· f 

rafına iyice ve dikkatle bak- Babasından kal1JJ1 ~ 
tı. Manastırın önünde alçak husumetin ıesitİ 1 

bir ev bulunuyordu. Sihirbaz • 
bu evin önünde durdu! tında idı 

Cebinden çıkardığı bir Roma'da çıkan ( J 
anahtarla bu evin kapısını D'ltalya) İtalyan'Jır•,ı 
açtı ve içeri girdi. Pasavan olan Güksa için şu oı 
da Sihirbazı takip etti. veriyor: 

Saitano kapıyı tekrar ki· Ras Gilksa baba tı _. 
litledi ve karanlığın önüne doğrudan doğruya 1'r' 
geçmek üzere büyükçe bir 

oranni'nin torunudot· 
mumu yaktı. 

Saitano ilerledi. Bu suretle Güksaraı Seyyum'uo 
ikinci bir salona geçtiler. Bu derecede amca zadefİ 
rada bir merdiven vardı. Si· tadır. Raı Seyyuaı ili 
birbaz önde ve ıövalye ar· Güksanın babası 
kada merdivenden çıkmağa eskiden bir düşmaob~ 
baıladılar. olmuıtur. Ras Gük•• il' 

Saitano, Şövalyeye bakmı- ı b t• man ığı abaııada11 
yordu bile! karşısına düıen • t.ı 

etmiştir. Gerek Rı• ;r 
kapıyı, gene cebinden çıkar· ~ 
dığı bir anahtarla açtı, bu.. ve gerekse Ras Gil 
rada ikinci bir merdiven birine karşı dnım•ll 
vardı ve karanlıklara dalı· bereber muhtelif ıeb' 
yordu. dolayı Habeı imp•'' 

Pasavan: karşı da dilşmandır1•1' 
- O .•. Dedi. burası ce· Fakat imparatoruo 

bennemlerin yolu olsa sıerek! olan Ras Seyyum iaı ~ 
Bu karanlık merdivenler· karıı rıza göstermekte 

den inmeğe başhyan sihir· Güksa iıe muhalefet.'.~ 
baz, durdu ve Pasavana dö· tedir. Tigrede ve Adil f 
nerek, sakin bir sesle: ba'da tahsilini bitireOı 

- Şövalye! henllz vakit sızca konuıan zeki "' 
vardır. Eğer iıterseniz ve h'b' b' 01•-sa ı ı ır prens 
eğer pişman oJdunuısa. Ge- Güksa Habeı tabtıO~ 
ri döner, sokağa çıkar ve meğe bihakkın lifi~/ 
bir birimizden ayrılabiliriz!,. ~ .ıı 

- Ne diyorsun sihirbazım BQ yük bayt9 
bizi Rozeliye götürecek yol· k ) Je~ 
dan dönmek olur mu? bu DlZ Ut U O 
yol istediğimiz yol değil mi? -B~tarafı birinci soJıİ~ 

- Evet. nümune olacak bir id~~ 
- Bundan başka bir yol lidir. En eski ve kdd ~ 

yok mu? Jetler bile bugünkil f' el 
- Yok. Bilhassa İizin bize gıpta ediyor, e~•~ 

için bundan baıka yol yok! valde bizi taklit etll'e 
Sihirbaz bundan başka bir buriyetini duyuyorl•'' 

ıey söylemedi ve karanlık bunlar, lafla değilı . 
merdivenden enmeğe ko- siyasal ve soysal h• 
yuldu. müsbet vak'alardır· 

11 Şövalye küçük bir tered· Cumurluk yolu, aklı ~J 
düd geçirdi. Fakat bu te- tıkın ve vicdanın lı' 
reddütten bir saniye içinde tiği bir yoldur. 
kurtuldu, bu anda da bü- Türk ulusu, b&J b'I 
yUcü, Şövalyenin enmekten ayrılmıyacak ve ilel• ~, 
vaz geçtiği anda kurtulaca· murluğa sadık kal•''ııı 
ğını düıündü, ve: yük Atatürk'ün ııaıt 

- Ben buraya yüz defa takib edecektir . 

Sarayda bir Ro 
~DöLBERö-

~' Zevkle okuyacağınız. Yeni roma111 

yakında başbyoruz .. 


