
So111ali Ozerinde uçan bir 
balyan harh tayyaresinin 
Oabeo kıtalarının ateşile dil· 
'?rtıldOğOnfl ltalyan'Jar tek
tıb ediyorlar. 

e ULUSAL e 

lzmirde çıkar, akıamcı ıiyaıal gazetedir 

Dün Jimanımıza gelerı Fran· 
sız bandıralı Providans va· 
purile şehrimize 150 şeyyah 
gelmiş ve her tarafı gez. 
miştir. 
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iş başka safhaya dökfllflyor 1 Se ah 1 Habeşistan sefiri 

lngiltere · ltalya müna- onngeıe!.!ehrimiz· 17 vapur Masava 
sebatı gerginleşiyor de nz;:p~:;a;ezinti limanına ulaştı 

R Dün sabah limanımıza ıe-
om ada telaş başladı. Ingiltere, nota veriyor. len Franıız bandıralı (Provi-

danı) vapuru ile tehrimize 
imtiyazlar mes'elesi vaz'iyeti degiştirdi! 150 seyyah gelmiştir. 

Seyyahlar karaya çıkarak 
pasaport karıısındaki pana
yır bürosundan izahat almıı
lar ve panayıra giderek o
rada uzun miiddet kalmıı

geniı mikyasta imtiyazlar 
vermesi, ltalya' da teliı 
uyandırmııtır. Zira bundan 
sonra hiç bir devlet, hotbe
hod Habeı topraklanna te
c1t.vüz etmeie cesaret ede
miyecektir. 

lardır. 
Seyyahlar, ıehrin ıayanı 

temaıa yerlerini de gezmiı
lerdir. 

Türk - Macar 

iki piyarle alayı, bir metralyöz ta
buru ve tanklar göndernıişler 

Adiı-Ababa 1 (A.A) -
Buradaki Amerika çevenleri, 
petrol imtiyazı meseleıinin, 

harp halinde Amerika tara-

fından talnız bir proteı
todan batk• bir ıeye mahal 
vermiyecejine kanidirler. 

Ticaret anlaşması bir . 
an daha uzatıldı 

Londra 1 (A.A) - Kav· 
vetle ı6ylendijiae göre, harp let.a Sıre.ı:a'dan bir görünüı halinde lagiltere hllkOmeti, 

._, bal 1 (Ôzel) - Lon- bir Amerikan kumpanyaıına Habeıiıtandaki petrol imti· 

Ankara 1 (A.A) - Tllrk 
ofiı baıkanhiından: 1 Ey
itil 1935 tarihine kadar uza
tılmıt olan Tllrk - .PJ4acar 
ticaret anlatması, 1 birinci 
teırin 1935 tarihine kadar 
bir daha uzatılmııtır. 

ı:; haber veriliyor: · Habeıiıtan topraklarının bil- yazı ile allkadar olaalana 
"" ere'm., ltal1a'ya bir yük bir kıımında petrol iı- baklannı biç bir ıaretJe 
~ ~rerek Streza koafe- tibuli imtiyazını veren bir mlclafaa etmiyecektir. 1 ) 
.. ~ kon111ialaalara ria- makaveleaame imza.laamıı· Roma l (A.A) - Habe- la yan 

•t•eıin iıtlyeceii a6yle- br. Bu topraklar, ltalyaa ıman petrOllarıaın itletilme· Harb tayyaresinin dtlş· 
"" • 11,a .. ı .. 1aa111, larif • Somali ve Eritreıi boyunca IİDİD, bir laıiliz - Amerikaa mediğioi snyliyorlar 
..._ . it.ara mlbauebatıaın uzanmakta ve heman heman gurubuna ihaleıi, burada ••t•I btanbul 1 (Ôzel) - So-•• eımeje baıladı;ını Habeıiıtaa'ıa yar111nı ihtiva derin bir hiddet ve infiale 

11 mali üzerinde bir ftalyan ~ tıa, acun barııı için etmektedir. aebep olmuıtur. (Jurnale)ga-
't..-~eın)i bir lılcliıe tqkil lstanbul 1 (Ôzel) - Ro- zetesi; bu hareketin, lngil- harb tayyaresinin, Habeş kı-
t..~ olduiuaa ıiyllyor- ma'dan haber veriliyor: tere tarafından ltalya ile taları tarafından açılan ateş 
~ ltafya'da ıeael bir galeyan imza edilen muahedelerin neticeıinde düıürüldüğli hak-
~ • Ababa 1 (A.A)- vardır. Habeıiıtan'ıa, Ame· nakzı mahiyetinde olduğuna kındaki haber, Roma'dan 

Wr bilclirije g6re, rika ıibi bllyllk bir devlete yazmaktadır. yalanlanıyor. -------· ............ ·-------::----
Orman yangınları Torkiye yelken birincilikleri 

astamonu orman Demir Turgut hi-
ları yanıyor, yazık rinciliği aldı. 
~ve karakalmaz ormanlarıôda-Son yarışlar, son derece heyecanlı 

ki yangın devam ediyor oldu. Şeref ikinci, Rifat üçnncodor 

l'a,.l 
'ıra bakanı Muhlis 

1')et • llloau 1 (A.A)- Vi· 
~ ... •~iade orman yanııalan 
' tıddetlle devam etmek

~rkaç ılD evvel Uraz 
........_ ~lldaa çakan •• 12 
l~ •laa,.bpllfa• 

yanııadaa baıka, boıtan or
manı da iki giindiir yanmak
tadır. Akkayanın Ceylan mın- . 
takaıı ormanında çıkan yan
gın iki gDa evvel s6ndllriU

-Devamı 4 Dncil Sahifede-

Serbest 
Kalmaları esası 

kabul edildi 
Belırad 31 (A.A)- .. Po

litika ıaıetelİ yazıyor : 
Kllçilk andlaımaaıD, dila 

yapmıı oldap toplanbda 
Sovyet Ruya ile Franaa, 
Çek01lovakya ye Romanya 
aruıadaki mOnaıebetler ia· 
celenmit ve kOçtlk antante 
meaıap her devletin, Sovyet 
Ruya ile olan miiaaaebetleri 
meı' eleıinde tamamile ıer· 
beıt olmaıı eaa11 kararlat· 
bralmlfbı. 

Şarpilerden 

Tlirkiye yelken birincilik· 
leri mlisabakalannın 10aun· 
cua dlln yapılmııtır. 

Y anfı, yllzlerce halk Kar· 
tıyaka ıahilinden takip et
miıtir. Sllel bando, ılaıik 
parçalar çalarak balkı, neı
eleadirmiıtir. 

Yan.. her zam ınki ıibi 
aaat 15 te baılanmııtır. Ev
velki gllnkll yar1tta ıarpiıi
nin dömeni kınlan Refik, bu 
ıeferki yanı• ıirmemif, 
yalnız bet .. rpi mllaabaka· 
1• iftirak etmiftir. 

bir kaçı 

lıtanbul'lu Demir Turğud, 
her zaman oldutu gibi dün
kü yanıta da rakiplerini 
çok geride bırakmıı ve üçün-
e& defa olarak birincilik al
mııtır. ikinci Şeref (lıtaa • 
bul) llçllncll Arif ( lzmir ) 
d6rdilncü Rifat (lzmir)dir. 

Dllnkii yarııtan ıonra pu · 
vaalar tasnif edilmit ve De
mir Turtud 357 puvanla 
Tirkiye yelken birinciıi, Şe
ref (lıtanbul) 219 puvanla 
ikinci, Rifat (İzmir) 28 pa· 
- Deoamı 2 inci lllhifaôa -

Jla1avadan bir görüna, 
lıtanbul 1 (Ôzel) - ltal- sında 3 tane de tank vardır. 

yanın muhtelif limanlarından Aıkerin miktarı iki piyad; 
ve bir tabur makineli til

yiiklenea aıker ve mlibim· 
fenkten ibarettir. Piyade 

matı hamil 17 ltalyan nak- alaylannın efradını, son la· 

)iye ıefineıi, dün Masava manlarda toplanmıı olan 
limanına vasıl olmuştur. Bu gönüllll ıiyah g6mleklilet 
vapurlardaki mühimmat ara- teıkil etmektedir. ........... 

Amerikada bir endişe · 

Ruzveltin diyevin~ 
den ne anlaşılıy~r? 

•• 
Baheşistanda bir ltalyan istilası ha-
linde Amerika, tazminat isteyecek .. 
Vaıington 31 (A.A) -

Amerikanın infirat politika
sı takip etmesine taraftar J 

olanlar, Habeıiıtan tarafın
dan, " Amerikan eksportas
yon and devloopemend kor
porasyon ,, a bir petrol im
tiyazı verilmiş olmasından 
dolayı son derce endişe için
dedirler. 

Burada ehemmiyetle kayd 
edildiğine göre, Birleşik A-
merikanın Habeşistandaki 
baric ez memleket imtiyazı, 
eşhas ve emlik, konsolosha
ne memurlarının hakiki kaza
sına tabi tutmakta ve bu su
rdle Amerika hükumetine, 
Amerikalılara memleketi terk 
etmeleri emri verilmiş ve 
Amerikanın himayesi~ gü
venmemeleri izhar edilmit 
olmasına ragmen, dolayııile 

himaye mes'uliyetini tahmil 
eylemektedir. Gene burada 
beyan edildiğine göre, veri
len imtiyaz, imtiyaz ıabiple
rini eıbap mucibeden mlite
vellit zayiata kartı zımaa 

altına almaktadır. 

l 
t 

' 

M. Ru:velı 
bu beyanattan Amerib ni· 
sicumurunu, bir ltalyaa idi
lisının vukuu takdirin4e 
Habeşistan' da miidahalede 
bulunmıyacağı ve yalnız za· 
rar ziyan iıtemekle iktifa 
eyliyeceği netice1ini çıkar
maktadırlar. 

Vaıington 1 (A.A) - Ha· 
befiıtan petrol imtiyazını• 
imzası, Adis • Ababa' dald 
Amerika tf glideri tarafua· 
dan dıı bakanlığına r .. mea 
teyyid edilmittir. 

M. Hul gazetecilere diye
vinde; Amerika blikümetialn 
bu imtiyaz neticesinde ltal· 

Birletik Amerika'nın ce· 
nubi Amerika itlerine hiç 
bir vecihle mndahalede bu
laamıyacağına dair Ruzve)t 
tarafından vaki beyanatı na
ıan itibara alan mltabitler, 

yan - Habeı ihtilinnda 
methaldar olmasına katiyen 
imkan olmadıiını ıöylemiı 
ve özel muameleleria adi ah-i valde hükiimeti ilıilendire· 
miyecetini 161600 eklemittir. 



t'alalfe 2 (UluaJBlrllk) 
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IBeyaz Papağanın~ 
-B~ıarafı birinci sahifeds "" 
vanla üçüncll ilin edilrolfllt· 

Dün gece deniz ıpor~ 
yurdunda şarpiciler adı•• e 
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Bir andaseveo, bir anda evlenen ve Ayrılan yıldızlar 
Amerikaya da hakim olmağa çalışıyorlar 

ıey yoktur. Evlenecek aıık
lar Nevyork belediye daire· 
lerine, bir birinden bıkmıı 
çiftler ayrılmak için Meksi· 
ka'nın Reno ıehrine koı· 
mak mecburiyetindedirler! 

d·ı . f eilence tertip e ı an~ • 
TBrkiye birinciliji aıa ril 1~ .. 
ıı Demir Durpd'a ve 111 d• 
tir. ikinci ve &~nacOlll' 
birer m'dalya almııl•.rdır. ft Con Straun, derhal sordu: 

- Mösyö Maknus, size 
ıöz verdiği halde sinemaya 
ıelmedi, sizi aldattı. Kendi
sinin uyanık olduğunu anla· 
dıktan sonra odasına gidib 
tikiyet etmediniz mi? 

Zavalh Kora Parker, bu 
ıual tlz~rine kıp-kırmızı ke· 
ıildi ve: 

- Hayır .. Ona son derece 
kızmıı bulunduğum ıçan 
böyle bir ıey yapamazdım .. 

Con Straun, Parkerin yü· 
zilne dikkatle baktıktan sonra 
- Madmazel, Maknus'u se· 

viyor musunuz ? 
Parker, bu sual üzerine 

oturduiu yerde bir defa ir· 
kildi ve asabi bir tavırla: 

- Bu ıuali bana ne bakla 
irad ediyorsunuz?. 
-SeYİe ile Dİfanınızın bozul· 

dajana bildiğim için sordum 
- Benim Sevie ile niıanlı 

olclapma da ıize kim söy· 
Jetli ? 

- Ona bu panıiyona da
vet eden ıiz değil misiniz 
Parker ? 

- Evet. Sevie meslekda · 
ıımdır. Benden bir pansiyon 
için malümat iıtedi, ben de 
bara11nı tavıiye ettim. Mu
siki MYdaıile •ık bizde bir 
araya gelmedi . 

- Sevieyi dlln gece hiç 
ıirdllnllz mü ? 

- Evet, sinemaya Allah 
111Prladık demeje ıeldi . 
Fakat yalanız, hana dejil, ıi· 

nemadaki biiUin arkadaılara .. 
Zira kendiıi gece yarııı tre· 
Dile ~lkıgoya gidiyordu. 

Parker'in yllzii tekrar sa
rarm•i• bıflamııta. Straun, 
'ba 'ıırada 111 ıaali ıordu : 

- Madmazel, SevieniD siz
den bir kolaylık istediği doğ· 
na madur? 

- Kolaylık mı ? 
- E•et, madam Honhar· 

dıa paraluını ele geçirmek 
için kebdiaiDe yardım etmek. 
Güya kendiıi bir kere böyle 
bir tecrllbe yapmıf, fakat 
muvaffak olamadıiı için siz
dea muavenet istemiı. Sevie 
Wr ıece madamın odasına 

Pmlt ve madamın uyandı· 

p ıirllnce pencereden 
kapuf. 

- Madam Honhard'ın, 

Snia'den tlpbe ettiğini ben 
de ifltmiıtim. Fakat bu ka
clan, mtlvesvis, sinirli ve ayni 
zamanda herkesten korkan 
bir kadındı. 

Con Straun, yavaı ve mu
tedil bir sesle: 

- Herkeıin, paraıına ta· 
mah ettiğini ve bu paraları 
ele geçirmek için kendisinin 
6ltllrlllmek iıtediğinin sezmiş 
mi idi dertiniz.. Hem sizi 
vaıiyetnamesinden çıkarıb 
atmak, acaba bir delilik ne
ticeıi mi?. Şunu anlatın 
bakalım, ihtiyar madam sizi 
neden vaıiyetnamesinden çı-
kardı? · 

Matmazel Parker, bu se
fer hiddetli gör6nllyordu. 
Birdenbire ıu sözleri ıöyledi: 

- Bu meı' ele, aizi hiç 
allk•clar etmez.. 

Parker, omuzlarında büyük 
bir yük taşıyormuş gibi ağır, 
a~r nefes alarak: 

... Beni mazur görmenizi rica 
ederim. Görüyorum ki, bana 
sorduğunuz şeyler, sizi alika
dar etmiyor. Madam, istediği 

zaman beni vasiyetnamesinden 
silmekte muhtardı. Netekim 
başkalarınada öyle yapıp du
ruyordu. Kendisini zem et
mek istemiyorum. Zira sever 
ve sayardım. Fakat sonra .. 
· Straun müdahale ederek: 

- Kızgmhğınızdan ihti
mal.. 

Parker bir ah çekti ve 
müteessir olduğunu gösteren 
bir eda ile: 

- Hiç bir zaman birbiri· 
mizi kızdırmadık ... 

Yok, sizin kızmağa hakkı· 
nız olabilirdi. Zira sizi va
siyetnamesinden bili ıebeb 
sildj. Halbuki ıiz onun mira
sına konacaiınızı tımit edi
yordunuz, ne de olıa .. 

( Devam edecek ) ....................... 
ÖkaftrenlerI Mut 

laka (Okamentol 

ftk&ftrftk tekerle- :: 

rini tecrllbe edi ...::= 
ıiz.. ~ 

~ 

~ 
Q) 

> 
= ~ 
~ 
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Evet, hakikat aranırsa, ya'dan, Lehiıtan'dan, Dani· 
Holivod, kalpsiz ve vicdan· marka veya Fransa' dan, ls
ıız, insaniyetsiz bir tehirdirl ' panya veya merkezi Afrika· 

Şeliir haydutlannın çok· dan, Çin' den ve Hind' den 
luğu, zulllm ve honbarlığı gelmiı bir ıürll inıaa.. Dar 
ile meıhur olan Şikago, bir muhitte, iıtiab kudretin· 
Holivud'un yanında çok in· den fazla bir halk. 
saniyetperver, vicdanlı ve Holivudda posta geldiği 
merhametli bir ıebir de- zaman veya poıta gideceği 
mektir! vakit poıtacılu ıapnp ka· 
Holivutta bir kere tam bir lırlar! Nerelerden mektup· 

beynelmileli yet hüküm ıürer; lar ve reaimlerJ nerelere mek
hiçbir kimse, hiçbir kimsenin tuplar veya fotoiraflar gelip 
ne dostudur, ne hemıehriıi· gitmezi 
dir, nede ... lrkda,ıdırl Raı· Fakat Holivud'da bir 

Tflrk tayyareciliği 

Dünkü durum ve 
bugünkü gelişme Ve Pftrjen ~ahapm 

en Gstftn bir mfls. 

hil 'ekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

~- rork tayyareciliği, fedakarlıkla d~

Kuvvetli mftshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sftrgfln 

haplannı Maruf 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

Ulusal 

muş, şeref le ynkselmiştir 
Türk Tayyareciliii bundan 

yirmi beı sene evvel bir za· 
bitimizin Franıaya g6nderil· 
mesile baılamııtır. Bir mlld· 
det ıonra g6rülen lüzum ilze· 
rine daha altı zabitimiz 
Fransaya ve altı zabitimiz de 
Loodraya g6nderilmiıtir. Bu 
giden zabitler oralarda kara 
tayyareciliği kursları ıöre· 
ceklerdi. 

zaman; tayyaremiıin adedi 
benllz onu bulmamııtı. Teı· 
kilit hususundaki acemilik 
ve orduyu idare eden kuman 
danların bu mealek hakkın· 
daki vukufsuzluğu birçok ha· 
talara sebebiyet vermiıtir. 

Buna rağmen tayyarecileri· 
miz miimk&n olan fedakirhğı, 
yapmıılardır . 

Elde mevcut olan ıekiı, 

Holivud, güzel kadınlar 
cennetidir .. Gllzel kadını en 
bol şehir, ancak Holivud· 
dur; fakat pek çok cihetler· 
den bu ıehir ne kadar fa· 
kir, ne kadar boıtur! Holi· 
vad her ıeyden ziyade ma
nasız, ıekilsiz bir halk yığı· 
nı demektir. 

Fakir olanların vay haline .• 
Zengin olanlar da zevk ve 
huzur saatlarını ya ıeyahatta 
ya baıka memleketlerde ge· 
çirirler. Holivada yalnız ka· 
zanmak ve yıldızların rolle
rini g6rmek için gelirler. 

Holivud'a bir aık pazarı 
demek en doiru bir feydir. 
Burada aık fırtınalan, birer 
ıimıek gibi gelib ıeçer. Bir 
anda taaııırlar, biranda ae· 

· viıirler, biraada eYleairler, 
fakat.. Biraz ıoara da ayn· 
hrlar. 

Holivud'da, henOz aık ci· 
nayeti, olmamııt1r diyebiliriz! 
Ba kadar çok ıevda vaka· 
larına raimen çok garib bir 
netice dejil mi?. Bununla 
beraber aık factalan pek 
boldur. 

Holivuda cihanın dlrt k6-
ıeıinden kız ve kadın akar, 
gelir. Bunlar, ıinema ıahne· 
lerinde gördllkleri cennet 
manzaralanna, konfora ve 
sinema yıldıılannın cihana 
ıamil ı&hretlerine kapılmıı 
zavallılardır. 

Mıntaka birinci, ikı•~.,. 
Oçüncülerioe de madal)' 
dün ıece verilmiıtir. bO 

lstanbul'lu prpicUer 
1 tıD"' 

gün Konya vapuru ile Ei'" 
bul'a gideceklerdir. r· 
vapurda yer olmaz da I' 

ad•• pileri almazsa, araları be 
bir kiti kalacak ve Perıe:, ... 
gilnU Bç ıarpiyi de ı3t 
c ek tir. ,,,,,,,.,,;' 

f zmir sulh hukuk 111abk•"' 
mesinden: 

lzmirde iıkarpa karı•• -: 
dam varali vekili avukat ~• 
suf ziya tarafından sı&ıte~11e 
ruhsar ve rllf ekaıı aleJ 10 
açbğı izalei ıayu da•-: ... 
cari mahakemeıinde 111 lr 
deialey ruhaara illaeD ~ ... 
liğat icra kılındıit b• f'"' 
gelmediğinden bakkıad;.-. .. 
yap karan verilmit 111'
leyhia malaakemeai• 111 tarlı.! 
baluclata 18·9-9SS 4 il 
olaa çarpmba ... t 1 

bkl111"" lzmir ıulh hukuk 1111 d ••r sinde hazır bulualD•11 k"' 
bir vekil g&adermedili ':,. 
dirde muhakemeain il~ 
ruiyet olunacatıaı aıl ..,Bt 
ilinen llY•P liarırı 1 

olunur. 

Kltaplanıma ~ -
Cilt, BatıralanD- ~ 

Bir AlbGm, Ve ,_it 

Cilt ı,ıen Ya,_. 

mak isteneoİS: 

• YENi KAVAFLA.J • 

Çarıısında 34 Nu,ınarotl' 
. - Ali Rıza · .. 

Bunların ancak binde biri 
bir yıldız olur, yllzde biri de 
bir film de yer alabilir. Ço· 
iu eter vakit bulurlar1a geri 
dlnerler, fakat pek çoiu da 

Holivot kabarelerinde ıolup • tl>f 
mahvolurlar. Holivudu bu Satılık IDO n 

J)İS,., 

kıımında açlık, rezalet, ıu· 12 beygir kuvetiade ( bf' 
küt ve cinayet pek çoklar. markalı az kull•••1;~J' 
Sayııı belli olmadığı ve l»a ... otlr ıabbktır. 1'• tJ,tl 
hldiseler kabramaalarınıa ~ arehanemiz• moıaca• 
kimin nesi oldukları meçhul i. in olunur. 4 
olduğu için, aldıran bile ol· dır. Ayni umaada et- ki,, 
uıaz 1 duygu ıahibidir. :;:;.,-0-

Holivudun belli, . baılı hu· ki tablolardan 111~11"..:...-

Birlik O zamanlar ordumuzda 

suıiyetlerinden biriıi de, en azzam ıaleriy• ~"' 
büyük dedi • kodu merkezi lira kıymet takcllr .~ _,_ 

on tayyareciyi bir garnizon· olmasıdır. tedir. Gll&.U • ... ~ .J..d/I 
ve memleket içinde esaslı da tophyarak ve kahil oldu· tk· ü 1. b" ' h...., ~ 

Cftndelik eiyaeal gazete bir teıkilit vücude getiril· ı g ze ın ır araya ge· san atlar cep lsi'P'f':...i. 
Sahibi: Haydar R~dü Öktem ğu kadar çok mektep. tay· lip dedi, • koclu çıkarmadığı nefiı mabluklar 

memiıti. Yalnız Y eşilköydeki · un.-" Neşriyat müdürü: yaresi alınarak uçucu kuv· vaki olmadığına gire, bin· olaQll • çok iyi_... 
bir meydan ile basit bir iki t" · d d" · ı k _...ı.,,.-•-"·" ... · • Hamdi Nüzheı ve ının a e ını çogw a tma lerce allzelin bir-birleri iıoin Soara Am~ 
hangarcıktan ibaret tesisatla J.. ı· k b k k a ... • •• Telefon: 2776 azım ge ır en üyü sev ne kadar dedi-kodular çı· blylk gazei• ftl 

Adres : lzmir ikinci iktifa olunmuştu. Hayret ve idare makamları buau kardıklan aıikardır. naıa aabibicllr. 
Beyler sokağı edilecek nokta şurasıdır ki, dilşünememiı, Türk tayyare· Holivud, ıQzellerile Ame· Hem ıeaıiallk-• 

Abone ıartları: ilk teşkilatta bu yeni kuvveti ciliğine Mısır istikametinden rika'ya fazla hakim olmaja kan .. tli •• ad..U 
700 kuruı senelik meydana getirmek ve taaz· bir gösterit uçuıu tertip et· baılamııtır. Amerika'aıa ıen· mıtbuat ribi iki 

400 .. altı aylık zuv ettirmek için lizım ge· tirmiıtir. izzeti nefıini her ıey· ginleri , Mekaika •nat· alaib olaa ad-
len bir kumanda makamı da den üstiin tutan Tür ktayyare· ı nın Holı·vod'an aab da her ıeye hlkl81 

ilan Qartları ı 1 arı neye 
v yoktu. 1 Fransa ve ngilte- ciliği, emrolunan bu vazifeyi çıkamıyan kızlanna Mldır· mı, biç?. .ıoli,.d~ 

Resmi ilinlar için: re'deki yarım kalan tahsil- zayiata rağmen sonuna ka· dıkları gibi, yıldızlara aal· . Bu aafis adalll P fll',... 
Maarif cemiyeti iliaat lerinden avdet eden ve he· dar yapmağa çalıımııtır. Dün- dırmata baılamıılardır. dan bir kız alauıtıri ;• 1' 

bürosuna milracaat edil· nüz hiç bir tecrübeıi olmıyan yada ilk defa olarak (Sina) Buna bir lrnek Yerebiliriz: Amuika'nın di;er 1•1:1ıı~~ 
melidir. genç zabitlerin teşebbüsle- çölünü aıarak Mıııra iner· Amerikanın en nafiz adamı nafiz adamları d• ı.i,.....-.. 

Husuai ilialar : idare· rine bırakılmııtı. ken iiç genç zabıtimizi feda ı&phe yoklar ki, matbuat taklide batlarlafll;cl!") 
hanede kararlaştırılır Balkan muharebesi etmiı bulunuyorduk. kralı Hörst'dllr. Bu adam Amerika, Holi911Cl 
Baııldıiı yer :ANADOLU Ve Mısır &eferi: 1. Yılmaz akıllara hayret verecek de- yılchdanaı• eliacl• 
matbaaıı ::::::::::::::::::::._..:B;a~m::a:h•:r:•be::.~ili:n:.:•cli:':ldi:"ji:"~ .......... ..:Dewmı::::.~"°'::._:.~'ec=ecl:e:.:1:••:ım:·:c11r::.~•:e:.:kafalı::·:.:..:olm:•:•~IDl=?.;..lllllllll 

81 ] 
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'1ier ve ,o.reka- fY)llllllllllllllllllllllllUllHlllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUll~ ---------N-. -v-. ----F-ra_t_e-lli Sperco Vapur Acentası 

81 Linıitet vapur ~'r·~ k H K = vv F H Van ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI §§ Uf ava urumu~ • • • .. CERES,. vapuru 26 ağustostan 31 ağustosa kadar 
acentası ~ §S Der Zee Anvera, Rotterdam, Amsterdam ve. Hamburg limanları için 

._~deli Han. Birinci kor- ~ Büyük Piyangosu = & Co. yok alacakbr.: 
!Ue . Tel. 2443 ~ t.. =-5 DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE .. UL YSSES,. vapuru 9 eylülde gelip 14 eylülde Anvers, 

lı '11ıan Lın n Ltd - ş· d • k d b• J Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 
~~I hattı/ . § ım 1ye a ar 10 erce kişiyi §2 .. TINOS" vapuru 2 ~y- alacaktır. 

0Po - IUlde bekleniyor, 6 eylüle 23 1 d ~ RTO 
1 

:S • • • 5 .. ORESTES" vapura ey ül e gelip 30 ey)ülde Anvers, 
e li "vapuru ey- 5 ZeD~ID etmıştır. ~ kadar Anvera, Roterdam, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 

iee.S. verpol ve S•ven- 5 _ "rak R"elip tahliyede bulu- ~ 19. CU tertip 5. ci keşide 11 Eyhildedir ;; Hamburg ve Bremen için alacaktır. 
""e ve ayni zamanda 7 S5 Bo ok Ik . . 35 000 ı· d ~ yük alacaktır. "UL YSSES" vapuru 22 ağustosta beklenmekte olup yn
~Q.~·.~~· Liverpool •e g Y ramı ye. , ıra ır ;:;; "CHIOS. vapura 16 ey· künü tahliyeden ıonra Burgas, Varna ve Köıtence liman· 

1ı bO" ~11 yük alacaktır. 5 Ayrıca: IS OOO 12 OOO .10 OOOJ• I k = lülde bekleniyor, Anvers, larına hareket edecektir. 
'it. " UMELIAN = ' ' ' ' ' ıra 1 = Roterdam, Hamburg ve .. ORESTES" vapuru 5 eylülde beklenoıekte olup yükünü 
~ ,. vapuru = • k • 1 1 (20 000 1· ) 1 k = B • . "k l kt K . 1 L 'Yllllde L' 1 = 1 ramıye er e ' ıra 1 mOkalat = remen IÇlD yu • aca ır. tahliyeden sonra Burgas, Varna ve bstence imanlarına 
""" ıverpoo ve = = "iT AURI" vapuru 16 ey· hareket edecektir. 
L •eıdın gelip tahliyede ~ vardır. 5 "'lllıatcıkt ~ı - lllde bekleniyor, 20 eylüle .. HERCULES" vapuru 19 eylülde beklenmekte olup yll-

ı...,.._ .~'·0 ""'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111# kador Anven, Roterdam, ktıntl tahliye ettikten ıonra Burgas, Varn• ve Köıtence 
·~GERIA;:ı :::~ li. ~1111111111111111111!11111111111111111! l!lllllllllllllllllllllllllHlll 111111111111111111111111 1111111 ~~m~~'!k~;. Bre men için limanlarına har;~~N~~k~~IENT LINIEN 

~ olup 8 eyinle ;;;;lZffi}f yuıı ffiCflSU~.atJ~ ARMEMENT H. SCHULD"f "VlKlNGLAND. motörll 2 eylülde beklenmekte olup 
' londra ye HalJ için =: := HAMBURG tahliye ettikten sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzig, 

'1tcaktır ' =ru·. r k Anonı· m şı· rk t. = .. HANSBURG,. vapuru 29 Gdynia, Goteburg, Oalo ve lskandinavya limanlarına 
1a.~~8IAN . 

12 
= e }§ amıstoata bekleniyor. 1 ey- hareket edecektir. 

~ ,. vapuru ey- = = •- ~ 
' lıelııenmekte olup 18 ~ Bn mil~ iki ytız bin lira ııermaye ile ~ inle kadar Anven, l<oter- "HEMLAND. motörü 16 eyllllde gelip yOkOnü tahliyeden 
~.,.~dar Londra ve Hull ~ tefekkGJ ehnıt ve Di Oryeotal Karpet Maou·=- dam, Hamburg ve Bremen sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzig, Gdynia, Goteburg, 

"'" al k için yilk alacaktır. Oslo ve lskandinavya limanlarına hareket edecektir. 
').," IGyp aca br. ~ fakçUrers Limited (Şark halı) firl.etine •ait ~ .. TROYBURG" •apuru 10 .. VINGALAND .. mot&rü 2 teşrioievvelde gelip yükünü 
' 1 hbt SIAN " Tapuna = t "rd H lk = b ltt kt R tt d H b D t · Gd · ~'•ide L d H 

11 
§E zmı t:. a apınardaki koma' fabrikallnı aatuı ;s eyllilde bekleniyor, Anveu, oşa ı an sonra o er am, am urg, .an zıg, yn1a, 

ı.ı..""'-• ;:tipra, tah~ .~: ~ almıtbr. Fabrika btıttın tqkiJAt ye _,... 98 ma.. 5 Roterdam ve Hamburıı içiOI Gotebu~g, Oılo ve lskandinavya limanlarına hareket 
'~lı y = hd" • • ·ı k. • "b. 1 kA • E 1 edecektır .. 'lttti •e ayni ıamanda § ta ımmı ı e es ısı gı ı nonuunı 1935 ta· § yük alacaktır. SERViCE MARITIM ROUMAIN 
~ tt.ıJllfe',ele kada L d = rihinden itibaren yeni firket ıarafuidan lfletil- 5 THE EXPORT STEAMSl-UP h. r on ra - H - PORAT O Garbi Akdeniz için ayda bir muntanma ıefer 
. ._ içi11 yllk al kt S5 mektedir. er nevi ytln iplikl~ kumq, batta· 5 COR 1 N r.__ · aca ır. - - Bi 

1 
"k A 'k d i .. SUÇEA VA" vapuru 5 eylülde gelip 6 eylülde Malta, 

..._,al Steam Na .. ı'gation == niye ve çorap imal edilecektir" Mamuüba e--··- _==-- r eıı merı aya o r 11 C " - f enova ve Marailyaya hareket edecektir. 
1ı Co. Ltd. ~ line fAikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmi•.ır. 5 se erler L A JU 30 1 ld · ~JUDA =: . ~ 5 "EXECUTIVE" vapuru 1 9 

11 

A B L YA " vapuru ey ü e sıelip 1 teşrinıev-
" .... - NT" vapuru Ji- =: Bu mamolAt Peştemalcılar ı..mda eski Orozdibak =: l"'ld b ki . velde Malta, Barselona ve Marailya limanlarına hareket 
b~ld 

1 
- . • 

1
• d k" d - ey u e e enıyor. 

-~La: o u~ ~O atuatou ~ ı~li8a ~~ e ı sergi e te,hir edilmekte. ve aabf fab- ~ .. EXILONA" vapuru ! 10 edecektir. 
~. dra IÇID yOk ala- = nka ıçınde yapılmaktadır. e eylOlde bekleniyor. Yolcu ve yük kabul eder. 
'ltoa 5 Poıta kuta1u: 127 e TUNA DOCRU SEFERLER Hamit: llinclaki hareket tarihlerindeki deiitikliklerdea 
~' k., •apara 20 •J· :: Telgraf adreıi: lzmir~-:Alsancak §5 •ATID,. mot&rll 27 attt ı- Acente mes'uliyet kabul etmez. 
~ ~~e•mekte olap 27 ~ Telefon oumaraıı 2432 ve 3564 § tosta bekleniyor, Belgrad, filo- Fazla tafsilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
~ ....... Lonılra. içi• ytık •lllllllllRllHllllHlllllllllH• llUIHHllllllllUUUlllllllUIUlllllllUllUllHllllllllUuiİ viıaad, Komara o, Badapeıt e, firketi hinau arkU1nda F ratelli Sperco acentabilna mliracaat 
ıı~ Bratiılava Viyana Ye Vtııı edilm•İ rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

ıı ~· Levante Liaie 1 İ b J '1... k için yük alacak. 1 
~. ILEA • ••para 10 s an u ve ra ya .. AMAL " mot6rll 6 e.r- H Ro t ~ t "" fb ~' liambarır, Bremen lnlde bekleniyor, Belırrad, amza 8 em ıO ogra ane ve 
~ •rıten gelip tahliyede Şeker Fbrikalan Tflrk Anonim Şirketi Novi ... d, Komarno, Bud •· f otogr" af malzeme mag"' azası 
"'"lctır. Sermayesi3,000,000TGrk lirası peıte, Bratislava. Viyana 1 ve ~ \'ıuı.t tarilaleri ve Liaz için ylik alacak. j Hamza RaJtem beyin foıopafhaneıi, lzmirde en 

~:-_.... . ialmleri herine l.tanbGI Bahçe kapı dlrdllncl Vakıf han 30-40 11DUNA,. moUSrll 15 e 7• (oıograf çekmekle ı~hreı bulan bil' san'aı oc<ıgıdır. 
~den m•'uliyet liilde bekleniyor, Belır1 d, mtııkalpaenı olanlar dahi, burada çelairdikleri foıokraJ· 

!di.1111-. lzmir Emr.azı sariye hastanesi Noviaaad, Komarno, Bud ·- . Zardan memnun kalmışlardır. 
lJ O 1( T O R • peıte, Bratiılava, Vivana ·ve Hamsa Ranem. beyin, /oıograı malremesi aaıan ma· 

Ali 1 başhekimliğinden: Liaz için yiik alacak. ~ da m.uhıaem müııerilerinin ince sevklerin~ g6re 
~ .l.,,AL H lOS k 

9 
1uır çeşit mallan, foıograı makinelerini bulundurmakta· 

~ ~illl aıtanenin alem illç ile a1lık ginlik ihtiyacın- "A TID" mot6ri 29 e,J• 
'ı, . il Haatahklan dan gOnlOk 1 ili 40 kilo birinci nevi ekmek ve 1 ili 25 illide beltleniyor, Belg•'D•~. mr. Bir ayareı laer ıeyi ÜpaUı k4fıdiT. 
'A.llteha

11181 
kilo taze oebze ihtiyaçları aÇ1k ekıiltmei• konmaıtnr. No•iaud, Komarno, Ba .dıı· (l.mır • Jl"fturak caddesi, Refik bey çarf•••) 

;:.,rler Soluılı N 6B istekliler ıeraiti anlamak Uıere h,r gün ve kat'ı ihale giln6 l'.ıe °" 3452 • . olan 3 eyliil 935 ıalı ıDnl saat 10 da ... razı sariye basta- pefte, Bratiala•a, Viyana. •• 
neıincle toplanan komiıyona mtlracutlan. 13-20-27-2 2538 ~inı için yük alacak. I su .. mer Bank 

JOHNSTON VARRE N ••-- --•• 

1 &lrcaal .CANl.<A~I 1 

LiMiTED 
•KENMORE" vapuru 2 

eylOlde bekleniyor, l:.iveı pal, 
ve Anversten yiik çık arıp 

Burgaa, V arna, Köste nce, 
Galatz ve Braila için y6k 
alacak. 
DEN NORSKE MIDD EL -
HAVSLINJE ( D-S. T-S. 

SPANSKELINJEN ) . 
•SArDINIA,. moUSr6 - 2:1 

Eyliilde bekleniyor. DIEPPE 
ve NORVEÇ limanlarını ı 
ytık alacak 
"SAN ANDRES" mot6rll -
23 Birin .. i Teırinde bekleni • 
yor. DlEPPE •e NORVEC; 
limanlarına yllk alacak. 

Geliı tarih.teri ye vapaı -
lana iaimleii lzeriae meı' u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordo~ telefo n 
No. 2007 .. 2008 

Kelep~r 
Topalb; Memduhiye mı l· 

hallesinin Hacı Ali efenc li 
caddeliacle bir haae ublı' :-

1 

br. Bu hanenin manzar&J 11 1 
gilzelclir. isti yenler id•re1 e 

lracaat • • 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 

Fesane kumaşları · 

Beykoz kıınduralaı·ı 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar" 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Her tOrlo tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 
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, ~Eskı Zamanlard81 = ~ 

Bulgar komitecileriniıı, Yunan hudutlarında yaptıkları tahrikit tehlikeli olmağa başladı i. • ___ f u __ ıı. u _Ş ı;. D-' 1 
Balkan dış hakanları yarın toplanıyor~ KA~~z~~::~·~~ı:~~ı~~~:ı~:ı~ ı 
Y h d 1 t k • 1 i111111111nmıııııınıııııııııııııınııııııuınııııııııııııııımıııııııııııııı~ını~ unan u ut arı a vıye o onuyor. Yazan: Fnik ŞemsPtldin ~0 

~-- • • • • • u • .. • ... 1 yice ihtiyarlı yan padişah; f ubşUll, 
Başbakan muavini General Kondilisin başkanlığmda teşekkül eden he- kadar ilerleyişini hazmede111eJll~f 

yet, hudutların takviyesi için alınacak tedbirleri teshil edecek.. men'i mecburiyetini hisset111Hfl 
Istanbul 1 ( Ôzel )- Bnlgar komitecilerinin, Yunan mıttır. Yunan hudutları, bir yıl içinde takviye edil· 

topraklarında yapmağa başladıkları tahrikAt, Yunanis· mi' bulunacakdır. 
tanı ôzel tedbirler almağa sevketmittir. Bu sebeple, Istanbul 1 (Özel)- Balkan devletleri dış işleri ha· 
başbakan muavini general Kondilisin başkanhğı altın- kanlannın, Yugoslavyaınn Bled şehrinde yapacaklara 
da özel bir hey'et teşekknl etmiş ve Yunan huautla· toplanttya hnynk anem veriliyor. Bakaalann, yaran 
rınan takviyesi için alınacak tedbirleri tesbite başla· (bugOn) toplanmaları muhtemeldir. 

~~~~~~----.. ·~·~·~~ ..... ----~~~~·~~ 
Sotya konuşmaları ftç dakika sOrmftş 

Bulgar hasını ma- Mussolini kısa bir 
kaleler yazıyorlar söylev ver~iş 

iki Dış Bakanının diyevleri, iki 
memleket dosluğunu gösteriyor 
Sofya 1 (A.A ) - Sofya 

basını, Türkiye ve Bulgar 
dıt bakanları Tevfik Rlıtn 
Araı ve köse lvanof'un di· 
yevlerine ve bu bakanlar ta· 
rafından Tevfik Rüıtü Ara
sın Hulgariıtandaa geçerken 
yaptıkları görüşmeden aoara 
mnıtereken verdikleri diyeve 
ge•it bir yer ayırmakta· 
dar. 

Bu diye•ler baklanda tef· 
siratta bulunan Slovo gaıeteıi 
diyor ki : 

- iki dıt bakanının di
yevleri Türklerle Bulgarlar 
arasındaki anane•i dostluk 
müaaaebatana engel olmak· 
ta olan bazı temayülleri da· 
ğıtmıya matuf mllhim bir 
adım teıkil etmektedir. Bu 
diyevler ayni zamanda bal
kanlarda olan iki mem~ ek et 
araıında iyi komıulak mll
aasebatı nın idameai hanaua
da iki memleketin bilsnlni
yetlerini göstermektedir. 

Menfi ve gçimıizlik teza
hürlerini ne halk kitlelerinin 
hakiki temayüUeri, n ~ de 
entellektüel mahafiJin tema
yiillerine uygundur. Bunlar, 
bulutların dağılması ve iki 
alusua içinde yaıadıklan 

havanın aaflaşmaaının ancak 
Ye yalnız mllıterek l'ayret· 
lerle mlimklln qlacağını id
rakten geri kalamazlar. 

Avrupa, geçirdiği imtihan 
dolayısile bir çıkmaz önlln• 
dedir. Ha11as noktalarının 
adedini azaltmak için m6m· 
kin olan hiç bir ıeyi ibmaJ 
etmemelidir. 

Gaute, iki biikiimet tara· 
fından takip edilen barıf, 
iyi anlaıma ıiyaaa11nı takdir 
ile yadederek diyor ki : 

- Basınımız, gerek bizim 
ve l'erek cenap komtumaz 
baıını, samimi bir teıriki 
mesaide bulunmalıdır ve bu
lunacağını da zannediyoruz. 
Ba takdirde beı ıene evvel 
ibdaı edilen ve fakat ken
disinden kifi derecede isti· 
f ade edilememiş olan bir te· 
ıekküle müracaat edebiliriz. 
Bu teıekkiil Tllrk - Bulgar 
basın antantıdır ki bu gibi 
ularda mühim bir rol oy• 

nıyabilir. Bulgar efklrı umu· 
miyeai, iki bakanın diye•le· 
rini hasuıi bir ferahlıkla 
karıılamaktadır. 

Zira bu diyttvler Balıar 
efkan umumiyeainde iıtik· 
bale emniyetle bakabilmek 
için Tllrklerle aaaaavi doıt • 
lujıı idame anaıuna takvi
ye etmektedir. Balpr efka· 
rı umumiyui ayni zamanda 
Balıar aluaaa b1ylk ek· 
aeriyetinin duygularına tam 
olarak uyan hakikat ve ba· 
rıı politikaıından dolayı 
M. Kaaelvaaofa medyunu 
tilkrandır. O politika ki M. 
Köselvanof onu bllyllk bir 
incelik ve dDrbiaJilde idare 
etmektedir. 

Mir gazeteli iıe cliyorki: 
iki bakanın diyevleri Bul· 

gar ef kan umumiyui tara• 
fından llyık oldujıı 6nemle 
telikki ohınacakbr. Ba cli
yevleria yabancı memJeket• 
lerde de tam dej'erlle te· 
likki olunacafına tllphe 
yoktur. ~ 

ikinci bakanın bu hitabı 
ititilmelidir. Dıı siyasa mes· 
elelerinde araıuluıal iyi mü· 
nasebetleria haleldar olma· 
maıı bugln her zamandan 
ziyade ıayanı arıadur. iki 
meleket efkan umamiyesin· 
de bir doatuk •e anlatma 
havası yaratılmaıı hakkında 
iki bakan tarahndan izhar 
edilen temenni muhakkak 
ıarette iyi akisler bulacak
tır . 

Fakat iki hlldimet iki 
memleket araııadaki mGnase
betleri sadece bir diyev ha· 
linde bırakmamalı, fakat her 
glln emniyeti artıracak ma
hiyette yeni bir ıey yapma· 
lıdır ve &mit ederiıki blyle 
olar. 

Halk 
Sahasında yapılan 

maçlar 
Din Halk ıahaıında yapı· 

lan hazırlık maçlannda 
Tilrkyarda 2-1 Dokuz EylGIG; 
Yllkaelme 2-1 Hacı Hilse· 
yinleri; Tilrkyurda 2-1 Şark
spor Ural takımını mafUib 
etmitlerclir. 

__.. -
'Tarento ask.eri manevralarını kral 

Viktor Emanoel lle takip etmiş 
Bolzano 1 (A.A) - M. 

Mı aaaolini, her tllrll ihtimal
Jeı ·e karıı l'elmek içia, yeni· 
de n iki ytız bin ltalyan aa· 
ke riain Eyllllde ailllı altına 
ças ıırılacağını, aıkeri kıtalar 
taı afından yapılan bBylik l'•
çW resminde verdiği .aylev· 
de bildirmiftir. Manevralara 
~ rak eden kıtalann fırka-
1 ar ıiJe birlikte kalacaldanaı 

T are•tonan kırk kilometre 
kndar timall•deld Raıeao 
Yadiaillde yapbldan blyik 
s~çit reamiade buır bala· 
mQflardır. 

Kral, pek ziyade memnun 
oldufunu bildirmittir. Daçe; 
T arentoya Yardığı zaman 
İfyarlar, cemiyetler ve bl
y&k bir kalabalık 6nlade 
Tarentolalara bitap ederek, 
yirmi beı Hne enel ba p

i illve eden M. Muuolini, de- birdeki ikametini laabrlat· 
ı nintirkl: mıt ye yakın iıtikbale ip· 

·-.,Bir kene daha herke· nt ederek demiıtir ki: 
sin bilmesi l'erektir ld, zec: - .. B8t8n ulus, kudiıia· 
ri t edhirlerden mlnl111 •e elen istenmesi muhtemel olan 
tabı ·ik edici bir tarzda bih- fedakirlıklara katlanmaııaı 
ıedi .ldikçe ne bir tek nefer, bilecektir. ÇllDkB o. ıana 
ne bir tek denizci, ne de vakıftır ki; tariht biranda 
bi~ tek tayyareci terhiı et· makaclderata liakim olma· 
mlı ecetiK." aını bilmiyen, belki hiç bir 

1 lu hitabe, yalnıı iç da· zaman ona hakim olamaz." 
kil a ıtırmlttlrl Daçe sazlerini ıa suretle 

• f areafo 1 (A.A) - Knl bitirmiıtir: 
il e Daçe, y&ksek memurlar, - "Bu genç faıid Ital· 
ya b;ına sllel hey'etler, ordu ya'yı sefil bir Iİ,Jaaa Ue 
de •D•ınma •e bava l'e•enlleri durdurmak bayali•de bala• 
i),4 , hirlikte manevralara itti· nanlar, inkisara •irı1acak· 
r ı ık eden yllz bin silllılıoın lardır." ........... 

( )~·Jman yangınları Şampiyonumuz 
.. &, UJnıfı ı inci sahifede - Don Sakarya vapuru 
ı ıaltt tlir. Ayrıca Dadayın ka- ile Ista o hula gitti 
ı •• lmaz ormanı da llç fln· . • 
... kt d B Ya• lzmır ve mıntaka pmpıJO• , yanma a ar. u ... .__ el 

J hd; ı daki birkaç orman na Altınorda t~umı, la 
Y d d .. 8 ar bı·r Sakarya vapuru Ue lıtanbula ) -.ı i ·anın an oıan z r , h k t . . 

ı: ıiDJ 1'>• tahmin olunmaktadır. •8retıtlle etmtııtkır.1 rcl 
1 (o l) D .. n mın • • a • maç• 

• ' "~ı~ra, ~e - op lar bitmit ve birülcller t•· 
ıll.ı " nmıade. tetkıkat yapmak bit edilmiıtir. Talamamı1, çe· 
llz• :re ıeııye çıkan Tanm k'I k k ' tl---1-d . , ı ece ur a ae '""9111 e 
bal !canı Muhlıı, Kastamonu ya hangi takımla kalına ilk o· 
gid lerek orman yangınlan yununu onunla ppaaktır. 
bal ck:ında bizzat tahkikatta Altınordalulira mavaffaki
bal unacaktır. yetler temeni eder Ye bmir 

Mersin 
Lin ıan faaliyeti gtlnden 

gllne artıyor 
A 4erain - Anadolaaan iç 

ıflanndan dıı lllkelere 
.derilmek Dıere gelen 
aler, l'lnden gllne çoğal
ctadır. Ba mllaaıebetle 
·ıin limanı faaliyeti çofal· 
tır. Ereilinla ilk Jlllllatak 
dayından bir .parti enel· 
~ Awrapap ••k Mil· 
:ir. 

tarı 

1611 
iri 
mal 
Meı 
mıı· 

baj 
ki a 
mift 

• 

namına, iyi netice almalarmı 
dileriz. · 

Yalanmış 
Bulgaristan silihlan· 

mıyor muş 

lıtanbul 1 (Ôzel) - •cam· 
hariyet,, sazetelialn, ...... 
riıtan'ın l'izli aizll silAhlan· 
makta oldutuaa ve bilhaua 
ltalya' dan tanklar ıetirmek· 
te bulandupna dair olarak 
Yerdiii haber, Sofya' clU 
yalanlam1or. 

- 3 - toJİf 
Esirciler elinde çoğalan yelten ıonra zahur • 

ve ıtok teıkil eden dilber lerdir. tedbir 
kız ve kadınlara, habru, F uhuıun, bu kadar f"' 
y,alabak oflanlar, Iıtanbal lere makabil devalD•11 

hava ve heves erbabinin lar ıebep olmaıtu; • tt_.r 
ihtiraalannı tatminine yara· 1 - MemnuiyetiJI ~ 
yan bir " menkul f uhuı ser- kine memur ola• 111 f# 
mayeai" olmaılardıl imamlan ile ıu batd~ta fi 

Saray ve konaklardan ar- ıelerden haraç ahO• ,J~ 
ta kalan cariye ve gılman· kendi nefıani ba•• 
ları esirciler .. ihtiyaç bi11e- tatı.;in etmekte idiler. )I' 
denlere,, muayyen mlddet- 2 - FalilfelerİD he~ 
lerle ldralamağa bile baiJa· randan, hem de ıef .,,,. 
mıtlardıl. iatifade ederek geçi~ 

Halbuki bu devirde fuhut dilıt kabadayılar, iti" J
erbabma ıeri'at mucibince fabifeleri nikiblara 1 ~ 
en •fır cezalar verilmekte makta ve ısliha .e& ~ 

ria~ kadı efendiler• • .,_ 
~. ~~-

Eveti Şeriat aıullerinia, ve taıtik ettirme it "'-
Fulıfua Oçlac:I b --~ 

taau'ip her ıeye hlkl\m ol· taaı da Eyyup S•!t:'~ 
duta o zamanlarda Iatanbul- kaymakçı, bozacı d-:;i_,. 
da fahiıe veya lalam bUlmak idi Ye bunlar mt• 
belki de ~eıeriyet tarihinde miftiler. O _. 
en •z idrak edilmiı bir ko· y ..... pımadu• : r ,,.,, 

manlar ·belkide hali· ;t..İ 
laylık derecesini bulmuıtu. k fe ~ 

kamalı mllbare e .,., ,... 
Nihayet... Artık iyice ihti- deıeden" madacl m.ir 1;,, 

1arlam1f olu Kanmü, fuha· Fakat ayni ıamdda ,/il' 
18 ba kadar rnaaaı laa1111 balan en ateıli aık ., 
edememit Ye meni mecbarl· pazan idi. · ~ 
yetini hiuetmltti. Ve.. Zaaiyelerha • ~ 

Bu mecburiyet 1- Fah111 aletlerlnia kealblldl~ 
yllıllnden biribiri arkaıı çı• yerlerinin kı flD el•~ 
kaa ıkandallardaa; 2·Pek dailanma11; kacla •• ~ 
Ziyade çofalaa Cinayetlerdea; ve ıabafllarla dili...--~ 
3 • Fa.... arbk aobldara olan falaite ye ... ,.....-,. 
li:aclar aleniyet keıbetmeıin- aalben idamlan, ,...,.. 
elen clotmuıtar. tamamlfb bile! 

Ba tedbirlerin pek ıali· .•. t'-' 
mane bir ıarette tatbik edil· Bu kllçtlk tetkiki~~ 
clijine 1Bphe yokta; Nice "Eski ıamaalarcl• fa ~ 
ıaniyeler, nice zendllatler koya ve ltreaç ~ 
recim edildiler; idam ye bllkllm ılrdljil t .,il! fi 
kllrek cezalarına çarpıldılar. GirillJor W "'.-• fi 
Fakat banlara rapea ka· konakla, tHelD9• 

1 
,dl~ 

•••• ba emirleri Ye tecl· ıubaıılar eıki ıa111•• ~ iP":' 
birleri falıtun aaım ... a ıun mlle11ialve 1111lr•' bt' ti 
aebeb olmat ma idi?. Dini riyaklrbkt• f~ f,r 

Ne ıeser?.. bOyllk bir kol•Y 
Ba1ath Apl, Arab F atı mekte idi. bl,.~) 

• Fatma. Giridli Nefise, at· Fuh111un ikiad fe(IC, 
h Aaea •• emaali ribi iıim- pazarı da Saclabat 
feri tarilılere de geçmiı idi. 
meılıur fabiteler bu memnui· 

BAŞVEKALET ~ccO 
tsT ATts·rtK UMUM M()D()ll 

lzmir defterdarlığından: ,,,-!. 
ba111aıa vergi borcaııclaıı ltllrll taluili eııı•.ı.;. ~ 

ıare haclı edilen Ahmet •ia mahalleıiade. ~ar~ t~ 
11nda kiin 7 ıayılı majaza tarilıi ilindan ıtib• ,~ 
mnddetle sabhfa çıkanldığından pey sllrme~ı-5 
defterclarbk tahaillt kalemine ıelmeleri. 24· 

.. .. 


