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Son içtimaıuı apoli'dc ya
pan nçler konıite i, ulus· 
lar derneğine vereceği Sar 
lıakkıudaki raporu hazır· 
lamışdıı·. 
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Atatürli Antalyadan Hareliet Ettiler 

·-·-
kındaki raporu

nu hazıı'ladı 

Antalyadan 

rıldılar 

ay· 

urultay başkanımız, llu akşam saat 
,50 de lzmir'de huluııacaklardJr 

Napoli 19 ( A.A ) - Üç
l~r komitesi son içtimaını 

yapmış ve Uluslar kurumu 
konseyine vereceği Sar hak
kındaki raporu hazırlamışbr. 

Utoe 
aroltayı baş· 

nıGeoeral K4-
Özalp bu 

fam Denlz'll 
nlle IJthrlmlıe 

ce k le rd ir. 

eaylavlar 
~tmekle· 

n~nb.'li trl'nl 

at 17 .GO dr 
ıucık iuıuıyo- t 
na gclmte bu 

zımDlrlk,mOe · 
kem mevki 

maudauı,C . H.F: 
tkam Y ozgad 
lnı Bıy Avni 

Hfl8'flar, 
ledlye başkımı 

ktor Bay Bela· 
Uz, daire 

d ii r 1 er l ve 
btellf tefek

ller mensuplara 
reılıoacaklardır. 

Hain 
Bir ana çocukla· 
rını aç bırakarak 

öldürdü I 

Antalya 19 (A.A)-Ata· 
Berlin - Zoneman isminde türk, Dahiliye Vekili ve 

J 

bir alman kadını, diğer fukara- beraberlerindeki zevatla 
lar gibi hül<ümet ve Hitler saat 19,30 da Ege vapu-

teşkilatından kafi derecede ı runa binerek kentimiz.den 

nakdi muavenet gördüfü ayrılmışlardır. 
halde aldığı paraları sevda- '- ,, 

JısiJe birJikte şurada bura~a yalanmış 
sarfetmekte ve çocuklar~nı 

aç bırakmakta idi. Vicdall
sız kadın, dört çocuğunu bir 

odaya kapayarak onları gün
lerce ıııdasız bırakmış "Ve 
bunların açlıktan ölmelerine 
sebebiyet vermiştir. 

lstanbul, 20 ( Hususi ) -

latefani ajansı, Halya'nın, 

Avusturya hudutlarına iki 
kolordu ıönderdiği hakkın· 
daki haberi tekzip etmekte 
ve bu haberin, (Deyli Tel
graf) gazete11inin yanlış is· 
tihbaratından ~ıktığını yaz-

Zonema, bükümetçe tevkif 
edilmiş ve mahkemeye oev· 

~u ak~nm Ş('hrimizi şereflendirecek olan kolunmuştur. maktadır. 
K11r11lta) başkanımız General Kd:ıım Özalp - --- - --•• •·•--------
tarafından intihap dairtılerl olan Bılıkesit'e Bu da bi,_. jest! 

E•elce de yazdığımız gibi, 
nrral KAıım Özalp buradan 

gld,.cekler ve orada da birkaç M 
~::.~:~~~:~;; ıonn Ankara'ya ussolini'nin yarı• 

Hattı işi Konuşulacak 
-------~ 

Sofya'rla bir Bulgar ve Yugoslav 
muhtelit komisyonu toplanacak 

Sofyada çıkan ve Bulgaris· 
tanın yarı resmi gazetesi 
olan '"La Bulgarie " Yugos· 
lav - Bulgar dostluğu hakkın· 
da aşağıdaki makaleyi yaz· 
maktadır: 

"Dün neşredilen bir tebliğde, 
bundan evvel iki memleket 
mümessilJeri arasında tetkik 
edilmiş bulunan Yugoslav • 
Bulgar me5' efelerinin yeniden 
tetkiki i5tendiği bildiriliyordu. 
Bu maksatla yakında Sofya· 
da bir Bulgar • Yugoslav 
muhtelit komisyonu toplana· 
caktır. 

l'ugoslavya bcı~bu1wnı IJay l'evtiç 
Jışılacaktır.,, 

Bu izahatı veren yarı reımi 
Bula-ar gazetesi diyor ki: 

" ... Hakikat şudur ki Bul
gar ve Yugoılavlar, Balkan· 
lar ve Avrupa sulhunuo 
kuvvetlendirilmesine yaraya
cak müsalemetkirlık ülküıG 

Bu mDıakerelerde iki me
mleket arasındaki iktisadi 
münasebetlerin ziyadeleşti
riJmesi maksadiyle hududun 
Tsaribrod-Dragoman yolunun 
biri şimalinde ve ikisi cenu
bunda olmak llzere daha 
Uç geçit noktasının açılması 
pasaport muamelelerinin ba
ıitleıtirilmeai •e Vidin-Nej'İ· 
tin ve Göıevo-Kumanova ti· 
mendifer hatlarının birbirine yaradılmasını ayni dereeede 

istemektedirler. Bu kalkınma 
bağlanmaları mes' elelerini 
müzakere edecektir. işinde müşterek olan iki 

kardeş millet kalplerinde 
Biribirine doıt ve kardeı sulh ve umumi refah arzu-

olan iki millet arasında me•- larmı taşıyan bütün milletleri 
cut kültür münasebetlerinin bu iş birliğine a-irmeie ça-
de kuvvetlendirilmesine ça· ğıracaklardır . ., 

---------•-e-.---------
Casus kadınların idamı münasebetile 

--------~.-·~·~·~~-----~ 

ıAlmabnya'knuı soln cevabı ı· da kalan nutku Almanya, harp havası 
ava , a an ar mec ı- . -- . · · · d . d . b d" Yerınefaşistsarayıyapılacak hır hı- ıçın e yaşıyormuş 
Slll e IZ3 at Ver 1 nayı, Bay Mussoliniyıkmag>Ja başladı Al , -~----

. manya nın Lehı·sıan'a karşı dost • • • • mayı kendisi vurmuıtur. Bay • 
ransa Harıcıye Nazıı·ı; vazıyet ya- Mussolini Forum Palatin ve ~örünmesi cali mi imiş? 

kında İnkişaf edecek, diyor Roma tept:lerine bakarak ne Mancster Guardiyan di· 

Franın dıı bakam Buy Laval 

Paris 19 (A.A) _ Baka;.

r meclisinde; Almanyanın, 
ransıı • lna-liz tekliflerine 
erdiği cevab üzerine hasıl 
lan diplomatik vaziyet bak
ında izahat veren Bay La· 
al; Franıız ve lnıiliı hOkQ
•tleriaia ımaiyetli bir tıı· 

rikimesai zihniyetile sıkı bir 
surette fikir teati etmekte 
olduklarını bildirmiştir. Va
ziyetin çabuk bir surette in
kişaf etmesi beklenilmelidir. 
Çünkü Alman cevabının or
taya attığı meseleler dikkat
li bir tetkike ihtiyaç ıöster· 
mekte ve iki hükumetin 
Almanyaya verecekleri ce
vab da acele etmelerine ma
ni olmaktadır. 

Dokiıma 
Sanayiimiz inki-

• 

şaf ediyor 
Dokuma sanayiimiz, ya

kında memleket ihtiyaçları· 
nın büyük bir kısmına kifa· 
yet edecek bir hale gele
cektir. Memleketin merke· 
zinde yani Kayıeride te'ıiı 
-D.ı•amı alirdancil ıehifatla -

Bay .Mu5solini 

Roma 19 { A. A ) - Bay 
Mussolini, yerinde Faşist H· 

rayı ve inkılip mllzesi yapı· 
lacak olan binanın yıkılma
sında bulunmuı ve bu altı 
katlı binanın damındaki ki· 
remltleri kaldırarak ilk kıı· 

ıüzel manzara, demiş ve 
yor ki: 

sonra şöyle devam etmiştir: u Bu casusluk 
" - Burada Faşizm sara-

ışı için 
verilen idam cezası, Alman· 

yı yükselecek ve yapılacak 

büyük kule, azmimizin ve 

kuvvetimizin sembolu ola
caktır.,, 

Sözünü burada bitiren bay 

Mussolini, giderken gazete
cilere gülerek demiştir ki : 

u - Nutkun mabadını ia· 
zetelerde okursunuz .,, 

~~----------~ 
Silahsızlanma 

Konferansı Amerikan 
projesini mflzakerc 

ediyor 
Cenevre, 19 (A.A) - Si· 

IAhıızlanma konferansının 

ıillh imal ve ticareti komi· 
tesi, kontrola tabi tutulacak 
ıilib ve mUbimmatın tasnifi 
işine ait Amerikan projeaini 
miiıakereyı baılamııtır. 

Bay Hitler 

Londra 19 (A.A)- Alman 
erkAnı harbiyesinden Lehis-

tanın işgali planını çalmakla 

itham edilen iki kadının 
Berlinde idam edilmesi, bll

tlln mahafil llzerinde fena 

bir tesir yapmıştır. Tesirin 
fenalığına diğer bir ıebeb de, 
bu idamların Almanyanın si· 
!Ahlanma iılerinde tam bir 
mllıavat istemesi ile ayni 
zamanda vukua ıelmeaidir. 

yanın sınıf mücadelesi ve u· 

luslar arası harp havası için· 

de yaşamakta olmasından i-

teri gelmektedir.,, 
Diğer taraftan daha ıid· 

detli davranan Niyus Kroni· 

kil gazetesi ise şöyle diyor: 

" ifşa cdiJen malQmat 

ilzerine Nazi hükOmetinin 

telaşı ne kadar fazla iıe, iki 
casus hakkında Yerilen ceza 

da o kadar aiırdır. Eğer 

hakikaten bu iki casus Al

manlar tarafından Lebiıtanı 

işgal için hazırlanmış olan 

bu planı Almanyanın Lehiı· 
tana kartı ıulh bellediğini 
söylediği sıralarda Lehlilere 
verdilerse, tabiidirki Bay 
Hitlerin hiddeti çok büyük 
olmuıdur .11 
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ttihat ve Terakk.i Yurdda 219 gaze
te .;ıknıaktadır 

u Genç Kimd 
(Bahaeddin Şakir Beyin Bıraktığı Vesikalara Göre) 

20 Şub~t1935' Tefrika No. 1 

Cemiyete yazılan bir ra- - Ya, yal.. 
Bunlar başka 
şeyler .. Bilmek 
lazım! Zev-

geçmesini bekliyo 
zın bir ses duydullt• 

porda; Ankara valisin- Bunun 38i güudelik 73 gün aşrı çı dın sesi. Heyecaol•' 
- Ay - der gi 

siz: misiniz M. Coo 
Bu Fransızca de11 ş• kayet olunuyord11 ~~~}::::1:~d~~?g"üSi A~a~a, ı::~k~:.U~~r::. ~;~~;:!:\iı::!~n~::::~ ne 

Kemiklerim dersem yalan, kadını derhal kavı o 
Mahmut Muhtar paıanın hocalar neler yapmazlardı? yurdda intişar eden gazete- Konya'da ve birer danesi bütün vücudum sızladı .. 

Pireye gittiğini doğru olarak Bunların vilayetlerdeki tesir lerin mikdarını ve nerelerde de Malatya, Aydın ve Kilis Emine'nin öyle bir cevap 
Emine.. Çok de ~m 

haber aldım. SelAnige git- ve nüfuzları, vaziyeti bilme- çıktığını gösterir bir istatistik şehirlerinde çık1maktadır. verişi, öyle esir, öyle mazlum 
mesi için Piredeki bir vası- yen balkı aldatmak hususun- hazırlamıştır. Bu istatistiie Tek başına, stanbul'daki bir sesi vardı ki.. 

metre ileride idi. N 
nın topraklarda çık 
tısını duydum. Bir. 
kalın, fakat hafif bit 
kaha attı: 

ta ile kendisine şimdi bi daki meharetleri cemiyet göre; Türkiye'de çıkan ga- gündelik gazeteler Thür
1
kiye- _ Affedin Ruhi Bey, 

mektup yazdım. için en büyült tehlikeyi leş- zetelerin yekunu 219 olup nio diğer bütün şe ir erin- keşki teklif etmeseydim .. 
Asarı Tevfik zırhlısının kil ediyordu. Tokatta vukua bu adedin 108 i macmua, deki gündelik gazeteler ye- _ Evet, etmeseydin .. Fa-

kumandanı sarayı bombar- gelen bir hadise bu tehlike- 38 i gündelik, 73 ü de gün künuaun yarısından fazla kat ne olacak, nerede 
0 

kafa, 
- Tabii değil ı11İ 

dam, benden başk• 
lur? dıman etmek istediğinden yı pek güzel gösteriyordu. aşırı çıkan siyasal gazeteler- bulunmakdadır. nerede 

0 
seviye .. 

dolayı SuHanın penceresi ö- Oradaki İttihat ve Terakki dir. Bu mecmuaların nere- Gündelik gazeteleri dil SutJmuşlardı. Biraz sonra 
nünde asılmışdır. Hocalara, cemiyeti şubesi tarafından lerde çıktığını adlarile aşa- itibarile tasnif edersek; 24 dönüyorlardı ve, hala içimde 
askerlere para dağıtıldı. Se- umumi merkeze yazılan bir ğı yazıyoruz: ünün Türkçe, 6 sının Fran-

0 
sesleri duyuyorum: 

Kalbim duruyor 
dönüyordu. Emine 
vermedi. Erkeğin 

laştı klarını his etti. 
mağa başladılar: 

linikten ve Yanyadan pro- raporda deniliyordu ki: Bu gazete ve mecmuaların sızca, 4 unun Ermenice, Emine hıçkırıyordu .. 
t t t 1 fj 1 · d' '1 lstı'pdat taraftarlarından muhtelı'f bakımlardan tevzi- 3 ünün Rumca ve birinin de es o e gra arı ge mış ır. Birdenbire b~r vahşi cana-

Mes'ele kat'i bir irticadır. olmakla şöhret kazanan To- atını yapmadan evvel, içle- Almanca olduğunu görürüz var gibi sıçrayıp, bu köpeği, 
kat muttasarrıfı Celal bey, rinde en enteresanlan olan ki, bu rakamlarda bize açıkca bu medeniyet iddiasında bu· Cemiyeti ilmiye sarayla be

raber, sarayın emrine tabi 
olarak hareket ediyor. Mu
radın Cemil mollanın vesair· 
lerin bunda medhalleri mu
hakkaktır. 

- Ten baları çok 
sunuzf. 

Talat ve Nazım ile vaka 
gilnü ak~amı Şebzadebaıın
da birleşecektik. Halbuki 
nereye gittiklerini haber ver
meksizin evden çıkıp iitmiş
Jer. Rica ederim, beni tecer
rilt etmiş bir halde bırakmı
yarak sür'atle cevap veriniz. 

Bulgaristan hakkında al
dığım hevadisler fenadır. 
Baki vatanın selameti, kar
deşler.,, 

Velhasıl ittihat ve Terak-
ki cemiyetinin kendisine ve
rilen raporlarda yazılı ol
duğu gibi hükümet işlerine 
demir ellerle sarılmayıp u
zaktan seyirci kalmakla ka
naat etmesinden dolayı çok 
yanlış hareket etmiş olduğu 
gün geçtikçe daha ziyade 
hissediliyordu. 

Valilerin bir çoğu doğru
dan doğruya Ittihott ve 
Terakkiye düfmandılar. Me
seli Ankara'ya tayin edilen 
Hazım Bey hakkında gelen 
bir raporda deniliyordu ki: 

" Bir kaç gün evvel An
karalılardan mürekkep bir 
heyet memleketin menafiine 
taallük eden bir kaç madde
lik bir istida ile valiye mü
racaat ettiler. Vafi onlara: 

"- Bu arzuhali evvela 
cemiyete götürdünüz de son
ra mı bana getiriyorsunuz ? 
Yoksa bundan cemiyetin ha
beri olmadı mı?,, 

Sualile karşıladı. Müste
diler, istidanın münderecatı 
hakkında cemiyete mnlü
mnt verilmediiini söyleyince 
vali: 

- .. Hah şöyle, eğer ce
miyete gitmiş olsaydınız, size 
pek fena hakaret edecektim. 
Çünkü ben burada bafermanı 
ilişan bir vali bulunurken 
beni bırakıp ta lttihad ve 
Terakki cemiyetine gitmek 
yakışmaz! ,, cevabını verdi. 
Hazım bey iki aydanberi 

Ankaraya geldiği halde he
nüz işe başlamamış gibidir. 
M~vsukan · işitildiiine göre 
vali, istipdat idaresinin geri 
gelmesi her zaman mümkün 
dahili muamelelerde icraat 
göstermeyip beklemek lazım 
geldiği kanaatinde- imiş'" 

Velilerden bazıları böyle 
düşünürlerse taassubun en 
menfur, unsurları olan cahil 

kanunu esasinin ilanını bir gündelik gazeteler hakkında Türk dili ile çıkan gündelik I k 
lunan ah a sız, soysuz ve pis 

hafta gızledikten sonra ya- malumat vermeği faydalı bu- gazetelerin yabancı dillerle züppeyi boğmak istedim, 
pılan tazyik üzerine ilana Juruz. çıkanlara nazaran nisbetinin yumruklarımı sıkarak oldu-
mecbur kalmıştı. Şimdi ister Yurtta çıkan 38 gündelik üçte iki olduğunu gösterir. ğum yerde kaldım. 
istemez meşrutiyet taraftarı gazeteden Türkçe "Milliyet,, Gündelik gazeteler ara- * 
görünmek istiyorsa da inzi- "Cümhuriyet" uzaman., "Ku- sında sababcılar kahir bir Günlerim İu:alıyor. Kara-
b t · 1 · d " t d'v• lA "Ak "H be ekseriyettedir; çünkü, bu a ış erın e goı er ıgı a- run " şam " 8 r " rımı verdim. Meyus değilim. 
kaydilik gt.çen gu"n bı'r ı'btı'laAl "Son Posta" Almanca "Tür- yekfın içinde lstanbul'da çı-

Nuıl, kendi iradem haricinde 
çıkmasına sebep oluyordu. kische Post,, Fransızca "Bey- kan "Akşam,,, 0

Haber,, _ve geldi isem, öyle gidiyorum. 
Şimdi Tokatta Sıvaslı hoca oğlu,, " La Turquie., La Re- "Son Posta,, gazetlerile, lz- Fakat hayır, bu gidişte yarı 

Mehmet efendi isminde bi- publı"que,, "Le J'ouroa1 d'Orı'- mir'de çıkan "Ulusal Birlik,,, 
yarıya benim de iradem var. 

risi peyda oldu. Mutasarrıfın ent,, " Istanbul ,, Ermenice "Halkın Sesi" gazetesi, yani Sehpanın ipinin yarısını 
emellerini terviç eden fesad "Arevlek,, "Aztarar,, "Nor- yalnız 5 akşamcıdır. ben çekmiş oluyorum .. 
ahlaklı bazı memleket eşra· lur,, "Jamanak,, Rumca "Di- Gündelik gazetelerin kı- Günlerce, haftalarca bu 
fı ki her işlerini fakir ahaliye mokratia,, "Apoyev Matini,, taca en küçükleri (Kilis) ile bahçe komşularının peşinde 
cebren ve meccanen gördür- "Ta Neotera,, gazeteleri Is- (Ünal) dır. (Kili ... ) 31 santim dolaşıyordum.. Onlar beni 
mekle müstebit hükumetin tanbulda. boy 10 santim eninde iki görmüyorlardı .. Fakat ben, 
zulmü sayesinde servet yap- Türkçe (Yeni Asır), (Aa- yaprakdan ve (Ünal) da 41 orada olup biten her şeyi 
mağa muvaffak olmuşlardır. dolu), (Ulusal Birlik), (Hal· santim boy, 28 santim enin- anlıyordum. Emine bedbahtı 
Şimdi bu hoca Mahmut efen - kın Sesi) ve Fransızca (Le de bir tek yapraktan ibaret- ve 

0 
adam, onu bir vasıtta 

dile beraber hareket ediyor- Levant) gazeteleri lzmir'de. tirler. b k 
gi i ullanmağa çalışıyordu. 

lar. Hoca, camilerde ve sair Türkçe (Resmi Gazete), Gündelik olmıyan gazc· Vahşi bir hayvan, sirkler-
yerlerde hürriyetin şeriate ile (Ulus) Ankarada. leler: de para kazanmak için na-
mugayir olduğunu, geçen ka- (Türk Sözü) ve (Yeni Ada- {gündelik olmıyan 73 ga- sıl kamçılanır, nasıl terbiye 
rışıkhklarda Müslümanların na) gazeteleri Aadana'da. zetenin isimleri ve çıktıiı edilirse, Emine de 

0 
hale 

analarını, babalarını öldüren (Türk Dili) ve (Savaş) ga- şehirler şöyledir: getirilecekti .. 
Ermenilerle kardeşlik yapı- zeteleri Balıkeıir'de. Türkçe " Karagöz,, " Kör- Bir gece .. O gece ki, benim 
lamıyacağını ve hele Hıris- (Yeni Mersin) ve (Ege ga· oğlu,, ve "Türk çocuk ga· ellerim bir kana bulaştı. 
tiyanlarla musavatı şer'an zeteleri Mersio'de zetesi" ile Fransızca "La Bo- Ben, bcıdem ağacının di-
caiz olmadığını vazetti· "Babalık,, ve "Yeni Ses,, urse,, halyanca " lı Messag- binde oturuyordum: orada bir 

Pek çoğu hilrriyetin, meş- gazeteleri Konya'da. gero degli ltaliania,, adlı ga· kalabalık var. Sarhoş, ser-
rutiyet idaresinin neden "Üoal" gazetesi Malatya- zeteier lstanbulda" Kardeş,, seri, neş'eli kahkahalar du-
ibaret olduğunu henüz an· da. . " Bursa ,, "Yeni Fikir ,, ve yuluyor. Ar.tda bir duyuyo-
lamayan ve maariften pek "Aydın" gazetesi Aydın- "Hakkın Sesi ,, gazeteleri rum ki, başka kadınlar da 
mahrum bulunan cahil halk- da. Bursada. Türkçe "Yurt" '·Ad· var. Gözlerim, karanlıkta 
ta bu yüzden şimdiki idare "Kilis,, gazetesi de Kilis- Jiye Ceridesi,, ''Çankaya,, ve gizli iki projektör gibi kom-
aleyhine cereyanlar hasıl de çıkmaktadırlar. Fransızca "Ankara,, gazete- şu kulenin pencerelerine di-
oldu. Ho~a Mehmet efendi Demek ki, Türkiye'de leri Ankarada. "İkbal,, "Yeni kilmiş. Birçok şeyler görü-

mevcut gündelik gazetelerin Yol,, ve "Halk,, gazeteleri yorum : 
20 si lstanbul'da, 5 şi fzmir Trabzonda, "Çağ,, ve " Za- Dans ediyorlar. Kadehler 
de; 2 şer tanesi Ankara, - Devamı 4üncü sahifede - kaldırılıyor, kadehler biribi-

lzmir ithalat 
dürliiğüııdeu: 

Kilo Gram Cinsi eşya 

günırüğü mü- rine vuruyor v~ birkaç kadın 
beş altı erkek gölgesi mü
temadiyen kımıldıyorlar. 
. Ben, bir postaki kılını sa
yan deJiler gibi, saatlerin 

- Evet mister C 
bir tabiat meıe'Jeıİ·· 

- Hayır, tabiat 
başka bir şeydir bu ... 
ıiz de bu karanlıkttı 
zcl gece de ve bu 
içinde ne kadar gii 

- Rica ederiın, 

plimanları başkala 

ıiı ediniz. 
- Hayır, bayır, 

rına tahsis edemelll
mam .. 
Büzüldüğü yerdeo 

ğının üstüne kalkaP 
mağa hazırlan bir 
benziyordum. 
Aramızdaki mesaf 

ha kısaldığını ad 
gölğeleri, bana dol 
Jaştılar. Gene erkek 
yordu: 

- Tasavvur ede 
madam; dedi. Ruhi 
kadar bahtiyar ve 
liyıktır?. 

- Size hayatı 
bilmek için. 

Emine onun sözllOI 
da kesti: 

- Fakat böyle 
konuşmanıza müsa•d' 
yorum ve sizden ric• 
rum, çekiliniz. 

Sabrım; kaynayan 
yezan gibi taşıyorddt
neyi parçalanmaz "' 
taraftan örülmilş bir 
de görür gibi idiaJ· 
gayri ihtiyarı tııb 
doğru gitti. Hayatıdl 
defa olarak herball 
meseleyi silahla b• 
düşünmüş oluyorduısl• 

- Arluı.n 

meşrutiyet idaresini tesise 

muvaffak olan genç Osman

lıların dinsiz olduklarını, o
nun için şer'i şerife muıa
yir ahval ve efale meydan 
vereceklerini ve hepsinin 
sünnetsiz olduklarını anlattı 
ve bu suretle efkarı ~ale· 
yana getirdi. 

Kıymeti 

Lira Kr. 
1 ------------------------------

Tokatta bir tiyatro oyna· 
tılacaktı. Bunun için kükü
metten müsaade alınmıştı. 
Tiyatronun ilanı ıokaia ya
pıştırılırken hoca Mehmet 
efendi ilinı asmakla meşgul 
olan ıahsı dövdü ve ilanı 
yırttı. Ondan ıonra Ermeni
lere hitap ederek: 

-" Ermeniler, ıiz de be
nimle beraber tiyatroya ma
ni olmazsanız emrimde beı 
yüz kişi var, başınıza balta 
olurum!,, diye bağırdı. Onun 
bu hareketine mani olmak 
isteyen poliıi dahi dövdü. 
Hocanın bu harekatına 

mani olmak için hükümet 
tarafından hiç bir şey ya· 
pılmadı. Hatta mutasarrıf 

Devamı var 

O 280 Vidala yüzln müstamel kadın iskar~ 
pini 1 çift 

kadın iskar
pini 1 çift 

o 280 Ruğan yüzlü müstamel 

3 000 Müıtamel yün elbiıe 
o 160 Müstamel pamuk entari 
o 375 Müstamel ipek kadın elbisesi 
o 360 Müstamel pamuk tülden cibinlik 
1 400 Müstamel kılaptan işlemeli ipekli pa· 

muklu dikilmiı yastık yüzü ve boğça 
5 855 Yekun 

1 

1 
o 30 
2 00 
1 00 
5 

11 30 
Yukarıda cins ve miktarı yar:ıh eşya ecnebi memleketlere 

götürülmek. kaydile satılacağından isteklilerin 6-3-935 çar
ıamba günü saat 13 te ithalat gümrüğü satış komisyonuna 
müracaatları ilin olunur. 20-24 426 

lzmir milli emlak müdürlüğünden: 
Otuz beş lira muhammen kıymetli Kızılçulluda Cephane 

deposunda toplanmış olan sırada eşya ile 1850 lira mu: 
hammen kıymdli yine Kızılçulluda Cephane deposundakı 
Tabakhanede mevcut makine aletleri 2-3-935 cumartesi günü 
saat 14 te mahallinde peşin para ile satılacaktır. Taliplerin 
o saatte mahallinde hazır bulunmaları. 473 

Maiye Vekaletinde 
Darp edilmekte olan gümüş paralardan ( Dört 

liralık kısmı az bir zaman zarfında tamamen tc~!a\f 

edilmiş olacağından eski gümüş paraların 1 Şu 

tarihinden itibaren her hangi bir kıymetle mübadel" 
tası olarak kullanılamıyacağı, hilafına hareket ede 
kında kanuni takibat yapılacağı 2257 No. lu kan j 
kizinci maddesi mucibince ilin olunur. 244.:C 

6 8 11 14 17 20 '~ 
Izmir milli emlik müdürlüğünden: 

1 Cilmhuriyet müddeiumumiliğnden müdevver umulll 
hapiıhaneye ait mevkuf mahkemeye getirilen hapi~ 

lere mahsus kalisor bir adet kam)'O 
Cümhuriyet müddeiumumiliğinden müdevver tene•~ 

züb otomob 
Hükumet konağı avlusunda aşçı barakası enkazı 

Yukarıda yazılı kalisorla beraber bir adet kılll 
tenezzüh otomobili ve enkazının mülkiyetleri 28-2" 
şembe günU saat 14 te satılacaktır. Taliplerin ° 
milli emlik müdürlUiüne müracaatları. 
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ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI Bı·rıı·k Si Limitet vapur =lzmır yun nıensucatı~_ 
" ORESTES " vapuru 10 martta gelip 14 martta Anvers, 

otterdam ve Hamburg limanları için yük alacaklar. Gündelik ıiyaeal gazete aceııtası -Türk Anonin1 şirketi~==; 
" GANYMEDES ,. vapuru 23 şubattan 28 şubata kadar Sahibi: Haydar Rüşdü ÖJaem 

Cendeli Han. Birinci kor- - B -
nvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yük Neşriyat müdürü : _ u mQessese, iki ynz hin lira sermaye ile S 

don. Tel . 2443 -
acaktır. llamdi Nüzhaı-_ teşekkill ermiş ve Di ()ry en tal Karpet Manu·~= 

SVENSKA ORİENT LINİEN Telefon: 2776 The Ellerman Lines Ltd. 
• FROSl' Adres: Izmir ikincı· " MARONIAN ,. vapuru = fakçörers Limited (Şark hah) şirketine ait §1 
' ,. vapuru 18 şubatta Rotterdam, Hamburg, - -

Beyler sokağı 21 şubatta Londra, HuH - izmirdc Halkapmnrdaki kumas fabrikasını satın ~ 
openbagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve iskan- Abone şartlurı .· d = 1 t " .... h 'k 1 ü ' = ve Aoversten gelip tabliye e a mış ır. •' 8 rı ·u > ınn lt·~kilat Ye tcsisat , .e mft&· =--
navya limanları için yük alacaktır. 700 k ı k uruş sene i bulunacak ve ayni zamanda tahdimini ile eski i gibi ] kanunusani 1935 ta· ~ 
u HEDRUN ,, vapuru 28 şubatta Roterdam, Hamburg, 400 .. altı ayl k k = "h' d · 'l • -1 Londra ve Hull için yü rı ın e? ıh )Hrcn !enı ş!rkct tarafnıdau işletil· ~ 

openhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve iskan- ilan şartları alacakhr. - mektedır. Her ne,· ı ynn ıplikleri, kuma,, batta- § 
navya limanları için yük alacaktır. Resmi ilanlar için: " EGYPSIAN ,, vapuru ay niye ve çorap imal edilecektir. Mamulihn emsa· = 
ATIONAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE Maarif cemiyeti ilanat sonunda Liverpool ve Svven- linc fffikiycti her tarafta takdir ve kabul edilmittir. ~ 

lzmir Nevyork ar sında ayda bir muntazam sefer bürosuna müracaat edil- seadan beklenmektedir. Bu mamulat Peştcınal<'ılar başımla e8ki OrozdJbak § 
" TAMESIS ,, vrpuru 12 Martta doğru Nevyorka hareket melidir. •• THURSO " vapuru mart ittisalindcki scrgitle teşhir edilmekte \ 'C Hhf fab- § 

Hususi ilanlar : ı·dare- t d L d H il - -ccektir. or asın a on ra, u ve rika i~inde yapılmaktadır. § 

SERViCE MARıTıM ROUMAIN 
hanede kararlaştirilir Anversten gelip tahliyede - k 27 = 
B ld N _ Posta utusu: 1 §== 
ası ığı yer: A AD ULU bulunacak ve ayni zamanda · 

Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer matbaası - Telgraf adresi: lzmir - Alsancak 
Londra ve Hull için yük - -= Telefon oumarası 2432 ve 3564 § 

" PELES " vapuru 15 Şubatta gelip 16 Şubatta Malta 
arsilya, Barselon ve Cezaire hareket edecektir. 

1 

" ALBA JUL YA ,, vapuru 12 Martta gelip 13 Martta 

alta, Ccnova, Marsilya, ve Cezaire hareket edecektir. 
Yolcu ve yük kabul eder. 

• al~~;~~rM ı AN,, vapuru mart •:11111111111111111111111111111111• llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUui 

Hamiş: İlandaki hareket tarihlerindeki dcğişikJiklerden 
cente mes'uliyet kabul etmez. 

Kitaplarınıza Gilzcl Bir 

Cilt, Hatıralarınıza Şık 
Bir Alhihn, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 

nınk ıstcrscııiz : 

Fazla tafsilat İçin ıkinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 
ket' b" k 

* YENı KAVAFl.1.4R * 
Çur~ısırıdcı 34 Nımınrndu • 1 .ınası ar asında Fratelli Sperco acentahğına müracaat 

ılaıesı rica olunur. Telefon: 2004 _ 2005 
- - Ali Rıza · -

Satılık Motör Mücellitbanesine uğrayınız. 
N. V. 

v. F. h. -· . • .. . . -·:;- .:J;: ... _ V311 12 beygir kuvvetinde (Di- B . . . . .... ,• 
D Z zel) markala az kulJamlmış rin idarehanemize müraca-

er ..Jee ı bir motör satılıktır. Taliple- atları ilan olunur. 

& Co. ı·-· 
~TSCHELEVANTELtNlE lstanbul ve 'l'ı--a· kya 

ULM,. vapuru 19 şubatta . 
ekleniyor, 21 şubat k d Ş k 1~ l . l , 
nvers R tt d a 8 ar e · eı· ~a lrıka arı 1 ürk Anoniın Şirketi 

' o er a01, Ham- S 
urg ve Bremen için yük ermayesi3,000,000'ftirk Jirası 
lacaktır. lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 
"Aquila,, vapuru 23 şubatta 
kleniyor, Hamburğ ve An
rsten yük çıkaracakt 

1 

Sıhhat halık yağı " THESSALIA " va;~ru 
martta bekleniyor, 7 marta 

dar Anvers, Rotterdam 
aoıbura ve B .. , 
k 

o remen ıçın 
alacaktır. 

RMEMENTH. SCHULDT 
HAMBURG 

"HANSB URG " vapuru 
S şubatta bekleniyor, Ham
urg ve Anvcrsten yük çıka-
p Anvers, Hamburg ve Rot

erdam için yük alacaktır. 
JOHNSTON LİNE LTD 

.. KENMORE,, vapuru 25 
ubatta bekleniyor, Liver

ul ve Anversten yük ç.ka

p Burğas, V arna ve Kös
ence, Galatz ve Braila için 
ük alacaktır. 

E EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"EXMINSTER,, vapuru 20 
~batta bekleniyor, Nevyork 
ın yük alacaktır 
"EXAR . 

CH" vapuru 2 
.artta bekleniyor N k 

çın yük alacaktır.' evyor 

Geliş tarihleri ve . . . vapur-
rın ısımJerı üzerine mes'u· 
ıet kabul edilmez. 

Bir
2
in
0

ci Kordon, telefon 
o. 07 - 2008 

Norveç balık yağlarının 
en halisidir 

Iki defa süzülmüştür 
Y eğilne deposu 

Hamdi Nüzht 
Sıhhat l~czanesi 

ortasında Liverpool ve Svven· 
seadan beklenmektedir. 

AHAP 
O kadar zararsızdır ki kalp, böbrek, basur .memeleri rahatsızlarına, ge· 
belere, çocuklara ve taıısioııları yükselmiş kimselere doktorlar yalnız 
( Pnr.ien Şahap ) mnshil pastillerini tav~iye ederler. 

Not: Vurut tarihleri ve ı değişikliklerden 
vapurların isimleri üzerine kabul edilmez. 

mes'uliyet 

Tt:J R K iYE 

ZiRAAT 
BANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAı.4AT-- ı; D~O 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sumer Bank yerli mallar pazarı 
lzmir şubesinde bulursunuz 



19 Şubat 9115 (Ulusal 8irl::.:ik:;.!):.,_ __________________ ...., ----------~ 

Faşiı.;t nıecJisi kougt·e haliııde toplanarak ~lussolini'yi dinlemiş 

Italya'nın bir taarruz i-:in esaslı hazır-
lıklar yaptığını ( Maten ) haber veri yor 

---- ------
Şimdiye kadar Habeşistan cephesine sevliolunan Italyan kt1vvetleri, Faşist-
lerden ibarettir. Oı·du kıtaatından hiç biri yerinden oynatılmamış imiş 

Istaubul 20 ( Hususi) - ( Malen ) gazetesi, ltalya- ıe,kil!ltına mensup kimselerdeıı olduğunu n! oı·du kı-

mn seferberlik hareketini· gittikçe genişlettiğini yaz· tanhudun hiçbirinin yerinden o~·nnıılmadıAmı bildiri

maktadır. Ayni gazete, Bari limanmdan mfthim mik· 
darda ltalyan askeri ile mi\himnıat ynklcndiğini ve 

voı·. 

İtalya başbakanı Bay Musaoliııi: Fevkah1de suretle 

ltalya bnkumetinin, esaslı bir taarruz için hazırhklnr· ve konıre halinde toplooao Faşhıt meclisinde vaziyet 

da bulunduğunu ilave ediyor . hakkında izahatta bulunmuş ve ltalyaıun dış siyu~ası 

Romadan gelen milleınminı malumat; şimdiye ka- etrafında Fa,iıt mecliıine uzu11 ur;adıya ınalthnat \'er· 
dar ıiliih altmn alman gençlerin, baştan haşa Faşist mit ımı~ . 

----:-----~ H-t. ·+"*1------
Paris 

Eshaın hoı·sasııı

da hararetli ınua
meleler oldu 

Paris, 19 (A.A) - Ame
rikan birleşik devletleri ili 
mahkemesinin karan Paris 
piyasasmda iyi tesirler yap· 
mış ve borsada bilhassa 
uluslar arası esham üzerinde 
muameleler icrasma amil 
olmuştur. 

~~------~--~ 

Tarihi 
Mezarlar meyda

na çıkarıldı 
Adriya 19 (A.A) - Zirai a

meliyat esnasında büyük bir 

san'at kıymetini haiz yedi 

eski mezar bulunmuştur. Bu 

mezarlar Etrüsklerin Adriya· 

nın sahillerini işgal etmeleri 
devrine ait bulunmaktadır. 

Ayni zamanda gayet ince ve 

1an'atkiraoe yapılmış vazo
lar ve diğer tezyinat eşya11 

da meydana çıkarılmıştır. 

~----------~-~ Cuma günü 
Halkevi top alanında 
yapılacak maçlar 
Halkevi top alanında önü

müzdeki cuma gunu beş 

muhtelif maç yapılacaktır. 

Bu maçlardan ikisi federe 

kulübletin B. takımlar1 ara· 
sındadır. Diğer ikisi Halk· 
evi takımlarının hususi oyu
nu biride Altınordunun A . 
ve 8. takımları arasmdadır. 

Bu haftanın programı ve 
maçların saatları aşaiındaki 

şekildedir. 
Saat Takımları 
10 da Türkspor-Göztepe B. 
12 de Altay - Buca B. 
13,30 da Turan-9 Eylül halk 
evi takımları, 15 de Eşref
paşa - Tepecik Türkyurdu 
Halkevi takımı, 16,25 deAl
tınordu A. ve B. takımları. --Çaldaris 
Girit adasına gidiyor 

Atina - Elen Başbakam 
Bay Çaldaris, Ayan seçimle
ri münasebetile Girede git
mei• karar Y•rmiıtir. Girid 

y unaııistanın Dıs 
' hor~ları meselesi 

" 
~-~---------~-~ Hamillerin müıııessilleri yüzde (50) 

verilmesinde israr ediyorlar 
Londra 19 (A.A) - Yunanistanm dış bonolan faizleri· 

nin yüzde 35 şini vermek teklifi hamillerin mümessilleri 
tarafından kabul edilmemiştir. Hamiller yüzde 50 verilme· 
sini istemekte ve Yunanistanın tediye kabiliyetinin buna 
imkan verdiğini bildirmektedirler. 

Dokuma sana-
• • • 

yıımız 

Ba~ıara(ıbirinci $ahifedc
edilecek olan bir dokuma 
fabrikasına lazım olan ma
kineleri Rusya vermektedir. 

Bu makineler Türkiyeye, 
Rusyanın açtığı 8 milyon 
dolarlık bir kredi esası da
iresinde verilmektedir. Türk· 
lerin şimdiye kadar sabn 
aldıkları makinelerin tam 

Italya 
Yeni 
daha 

bir torpido 
yapıyormuş 

Roma - ltalya deniz ba· 
kanlığı, ( Ojen Disavya ) 
adında yeni bir torpido ya
pacaktır. Bu torpidonun in-

şaatına, yar1n Cenevre'deki 

denizi imalathanelerinde baş

lanacaktır. 

Venizelos 

Marsilya 
Hadisesi davusı 
Paris - Yugoslavya kralı 
Aleksandrın kurban gittiği 
Marsilya lıadisesi hakkmdaki 
dlva; çok mühim safhalar 
geçirecekdir. Cinayetle ali· 
kadar olmak suçuyle Pariste 
mevkuf bulunanların avukat
ları, hadise esnasında alın
mış olan hakiki filmin hususi 
surette kendilerine gösteril· 
mesini Adliyeden talep ey
lemişlerdi. Pariı milddeiumu· 
misi, bu filmin gösterilmesine 
mani olmaktad1r. Avukatlar; 
Fransa dış bakanı Bartunun 
F ranıız zabıtası tarafından 
ablan kurşunlarla öldürüldü
ğünü iddia eylemektedirler. 

Birinci Cemre 
Hugün havaya dDştO 

Bugün birinci Cemre ha
vaya düşmliştftr. Şimdiden 
sonra yavaş yavaş yaza yak· 
laııyoruz. 

Dikili 
sayısı 2,500 makinedir. Bu 
makineler, Türkiyenin mü
bayaa ettiği makineleri f&p· 
makta ihtisas sahibi bulunan 
fabrikalarda yapılmışlardır. 

· aponyaya gidiyor Suiistimali tahkikatı 
Bundan maada Sovyetler 

hükumeti bu makine ihra
catına bilhassa dikkat et
mektedirler. Bu makine 
ıhracahnın Rus sanayii için 
bir propaganda teşkil etmesi 
istenmektedir. Bu makineler 
mütehassıs mühendisler ta· 
rafından yerJerine konulmuş

tur ve işlerinde hususi bir 

zeki ve gayret göstermiş 

olan işçilere de mükafatlar 
verilmiştir. 

Sovyetler hUkt\met Tür
kiye'ye makine ihraç etmek
ten büyük faydalar bekle
mektedir. 

Çünkü Sovyet makioaları· 
nın istikbalde elde edeceği 
muvaffakiyet Türkiyede elde 
edilecek neticelere bağlı bu
lunmaktadır. Sovyetler harici 
ticaret komseri RosengoJ:ı 
Sovyetlerin ileride bilhassa 
sınai mamullt ihraç etmek 
istediklerinden bahis beya
natta bulunmuşdur. Türki
yeye makine ihracı Sovyet 
ihracat sanayiinden ne bek
lenebileceğini gösterecektir. 

halkından VeniseJist o)mı· 
yanlar, Bay Çardarise büyük 
bir istikbal merasimi haıır· 
hyorlar. 

Atina 19 (A.A) - Hestiya 

gazetesinin istihbarahna gö

re; bay Venizelos yakmda 
japonyaya gidecek ve avde· 
tinde bir müddet Londra ve 

Pariste kalmak suretile Yu

nanistandan uznn zaman u

zakta yaşıyacaktır. 

1 
Sabah Gazetelerinin ı 

Telgratları 

Istanbul - Yuoanistanın 
Ankara sefiri, hük6metince 
Atinaya çağmlmıştır. 

Istanbul - Son gelen ha
berlere göre, ltalya 1911 do
ğumlu efradı silah altma ça· 
ğ1rmıştır. 

lstanbul - Ev almak meı
elesinden Fenerde bir cina
yet olmuş, karı koca ka•2a 
etmişler ve Emine adlı bir 
kadın kocasını ağ1r ıurette 
yaralamıştır . 

Ankara - Ziraat müdür · 
leri kursu · açılmıştır. 

Ankara - Hey'etivekilede 
bütçe tetkikatına devam o
lunuyor. 

Istanbul - Tnrk • İngiliz 
ticaret mukavelesi müzake· 
relerinde bulunmak Uzere, 
lngilterenin ticaret mUme11ili 
Ankaraya ıitti . 

Dikili M uhasebei huıueiye 

eoUetlmalf hakkında ,ehrlmiz 

Oçüncü sorgu h&klmUğl tara· 

fıodao yapılmakla olan ıabkl· 

kat yakanda hhf>cektir. Ileeab· 

ların tetkiki lçlo çalıştırılan 

vukuf ehli; tetklkl~rfnl bitir

mişlerdir. Bır iki gün içinde 

raporlarnıı hHırlıyaralı.: eorgo 

bliklmlfğine vereceklerdir. On· 

dan eonr11 hıiklmllkce euçta 

alakaları bulunanların feılcvab · 
larına ba~laoacakhr. 

Akhisar hukuk hakimli· 
ğinden: 

Akhisarda diş doktoru Se· 
lahittinin karısı Supbiye 
aleyhine açtığı boşanma da
vasmdan dolayı davalı mez· 
burenin ikametgahının meç· 
huliyetine mebni ilAnata 
raimen mahkemeye gelme· 
miı ve davacının talebile 
hakkında gıyap kararı ittihaz 
edilerek mahkeme 11-3-935 
tarihine mUsadif Pazartesi 
gününe bırakılmış olduğun
dan yevmi muayyende dava· 
cınm bizzat mahkemeye 
gelmesi veya tarafından bir 
vekil göndermdi aksi tak
dirde gıyaben yapılacak mu
amelelerin muteber olacaiı 
illnın teblii olunur. 531 

Oış piyn nlardc 
- ---

luğday -iatl.arı 
tik.çe yükseliy --------

(;eçeıı hafta, Arjantinde gör 
ıniş derecede çok nıal satl 

Alakadar ihracat ınüesse
Jerine gelen son haberlere 
göre, dış piyasalarda Buğ
day fiatları günden güne 
yüklemektedir. Şikago, Li-

mur yağmadığıod 
larda bu seneki 

çok az olacağı kaJ 
dır. 

Rusyadan gelert verpol ve Arjantinde bu ay 
içinde mühim sahşlar olmuş· devamlı yağmurla 
tur. Dış memleketlerin, ge- yı buğday mahsul 
çen hafta Arjantin piyasa· sarata uğradığını ff 
sından çektikleri buğday, yada tohumların 
senelerdenberi misli görül- nü bildirmektedir· 
memiş derecede fazla idi. beble buğday piY 
Amerikanın batı tarafla- hararet ve fiatlarıll 

rında haftalardanberi yağ- liği sarsılmamakta 
-------H..--•~•~•--ı----~-

'f ürki ye' de matbtl 
-Başıarafı 2 inci sulıifed(• -
man,, Konyada, " Güzel Or· 
du,. ve "Gür Ses11 Ordu'da 
"Erzurum,. ve "Varlık,. Er · 
zurumda. "Sıvas,, ve " Kızıl 
Irmak,. Sıvasda '1Gaziantep,. 
ve "Halk Dili,. Gaziantepde 
"Edirne Postası 11 ve "Milli 
ıasote" Edirne'de, "Samsun 

ve "Ahali,. Samsun'da; "Çan
kırı ve "Duy~u 11 Çankm'da 
Fırat, Malatya, "YeşilAmas· 
ya., Amasya'da; " Turan 11 

Eliziz'de; "Sakarya,, Eski· 
tebir'de-, " Gümüşeli " Gü
müşhane'de, " Türk yolu ,, 
İzmit'de; "Yeşil Yurt11 Kırk· 
Jarelinde, "Öz dilek., Lüle
buriaz'da; "Uluı Sesi11 Mar
dio'de, "Halk11 Muğla'da, 

"Çoruh11 Rize'de; "Yeşil Gi· 
reson'da, "Dilek11 Tosya'da; 
"lşık11 İzmir'de; "Ticaret ga
zetesi,. Adana'da "Duyum 11 

Afyon'da çıkmakda, ve Ba· 
lakesi, Kars, Kastamonu, 
Antalyada, Aydın, Ayvalık, 
Bafra, Bartın, Bolu, Çanak· 
kale, Çorum, Denizli, Di
yarbekir, Kütahya, Kayseri, 
Maraı, Niğde, Sinop Te
kirdai ve Y OZiat şehirle
rinde de kendi adlarında 
birer gazete intişar etmek· 
dedir. 
Mecmualar: 

Mecmualara gelince, adet
lerini bütün yurtta 108 olarak 
saydığımız bunlardan Hafta, 
Akbaba, Holivut, Uyanış, 
Top, Yedi Gün, Çocuk Sesi, 
Çahşkan Çocuk, Mektepli, 
Spor Haftası, Orman ve 

Av, Büyük Gazete, Fotoğraf 
Haberleri, Yeni Adam, Fikir 
Hareketleri, Muallim Sesi, 
Sinema ve Tiyatro, Sınıf 

Muallimi, Darülbedayi, Mi
mar, Geçit, Yeni Türk, 

Mülkiye, Foto, Evrensel Ay, 

Pul, Baro, Yaşamak Y oln, 
Belediye, Öz Dilimize Doğru, 

Istanbul Seririyatı, Tedavi Not-

ları, Farmakolog, Diş Tabip
leri, Ticaret Odası, Hamle, 

Müzik ve sanat haberleri, 
Azerbaycan Yurt Bilgisi, 
Yolların Sesi, iktisat ve Ti
caret, Turing ve otomobil 
kulübti, Tüberküloz, Askeri 
tıbbı baytari, Tedavi Scriri
yatı, Ettiba odası, Ameli e
lektrik, Tedavi Ser. ve La
boraluarı, Bilgi, İçki dütma
nı, Edebiyat Esnaf, Baytari 
mecmu,, adlı 55 ıile, Belçi
ka t'iiaret odası, L'Economiı
tı d'Orient, L'llluatration da 

Ja Turquie, Les 
Turquie, adlı 4 
İngiltere Ticaret 
da bir lngilizce; O 
adlı bir Rumca; ve 
Orient adlı bir Ya 
cem'an 62 si IstaD 

Türkçe Ankara 
Havacılık ve spor, 
Gürbüz Türk ÇocU 
gazeteıi "Mezunlırf 
ası,. Dönüm, Olk 
Ahmer, Ankara 1'1 
vukçuluk, Nafia 
Ayın Tarihi, De 
Çığ1r, Karınca, 
Sıhhiye, At, Kadr 
dili (Cemiyetin) Iktı 
ıarruf adlı 22 si ve 
quie Kemaliste, adlı 
11ıca ile beraber 23 
ra'da. 

Gene Türkçe, 
Ege lşıldağ'ı, Fen "' 
Kültür, Ticaret Od 
muası, lzmir'de; r/ 

Anadolu Kliniği ~ 
Lise ve Taş Pmar , 
Kırk Pınar Adan• 
nak Balıkesir'dei 
Bakımı Mersin'de; 
ta'da; Aksu Gi 
Doğuş Kara'da; Litl 
monu'da; Alpullu Al 
Anafartalar Çan• 
Yeni Doğuş Manisa 
Pınar Niğde'de '' 
Tokat Tokat'da çı 
dırlar. 

Bugünkü mecmu• 
lelerden çoğu, heniil 
dur. Bugün yurduOI 

ihtiyar gazete Erzuru 
68yaşındadır " Erzur 
lesidir.Bu gazete l:a J 

defa çıkmaktadır. ~ 
3500 ü bulmuşdur · 

Gündeliklerin ağ• 
senelik Fransızca ( 1 
dur. Mecmuaların eJI 

de ( lstanbul Ticaret 
mecmuasıd1r. Me' 
en ziyade gün gördt 
(Serveti Fünun - uY 

Bartu'tl 
Vasyetna 
Paris 19 (A.A) ""' 

nun vasiyetnamesi OS 
Fransız akademisi ilf 
mükafat ihdas etıııi 
uis Barthou,. mük 
kekler, "Aile Bartb 
kifatı kadınlara "'' d' 
Barthou,. mükif atı 
yaşından aşağı genç 
ait bulunmaktadır. 

Bu edebi mükif• 
rincisi 25,000 frao1' 
ier ikiıi 15.000 bill 
lıktır. 


