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Cumhuriyet Bayramını Kutlulamak için Hazırhklar Devam Ediyor 
I-Iariciye Vekili 111 iziı1 ()zlori 

" Kral Aleksandr ölmüstür. Fakat eseri . 
Daima Yaşayacaktır. ,, Dedi 

. ·--------
Kralm Cenaze Merasimine lstiriK Eden Heyetler Belgrattan 

Aynllyorlar. Hariciye Vs~ilimiz de Geliyor 
Btlerat, 20 /A,Aj- Kral Altk· 

sondrm et11aıt mtrasımi11dt Türki· 
ytyl Jtmsil tdrn Harir.iyt Vtkili 
1ivfık Rı1ştü Bt)'ln riyasetin. 
dtltl htyet dü11 l!tr.t Btlerattan ha· 
rtktt tlmıştir. 

Romanya Kr,a/ı Karo/ ile Ro· 
manya Hariciye Nazm M. TılDlts· 
ita vt Yunan lfarlc/Je Nazırı M. 
Maltslm3sun rlyastllndllti /uytl dün 1 

''" hart/ut tımlftir . 
M. -0/Jrlnz bu sobalı saat <ı da 

tayyart Ilı gitmiştir. 

• &lzrot, 20 /A.AJ- Mıbusan ve 
4yan mttllsltri bu sobah yeni dnrt 

ltrinln illt lçtlmaını akittmlıltr vı 
yınl divanlaruu ltlAU ıylımlflwdir • 

Mebusan meclisinin sr~çttı dıvrtsi 
r,ı/sl M. /(amanudiylr, AJıan mu.li 
sinin Rtrtn devresi reisi M. Tfıma
.siç yınldtn mtbusan vt AJ•an rtlsllk· 
ltrlns intihap olu11muşlardtr • 

BtlErai, 20 /A,AJ- Vala -aj.ın· 
11 bildiriyor : 

·rürltlyc lfarlclye Veki'i 7 nfilc 
"'1ıtD Bty Politika RHtltsiM 11ıtı· 
/ıdaltl btyanaltn b11lunmuşlardv : 

lfz. nin hokikaftn Yugoslav millt· 
tinin hiç bir r.aman uııutamıJ•oco/ı 

(Ok sıı•Jltn bir hQkOmdar o/dulu 
hQ/tlwuır.lıl kanaatimi takv/J''- etmiştir. 

Merasim müessir vt mullttştm ol· 
muştur, Buruda şunu ltbnrüz ttlir· 
mtk lsltrlm ki yalımı ml/lttinizi dt· 
~il, Jalıat Balkanlarda htplmlzl yrst 
dilşünn bu büJ•ük feMJut üztrindt 
yapılan uıtroslmdt !ur şty rok mun· 
lazam bir tarzda ltrlip tdilmlştir . 

1 tvfik Rüştü Bey müttaklbtn 
mtsul Yugoslnvya makamlaılJ•lt 

Y112oılav m//lıli111n hü;•lik ttşkıllU· 
çılılt ltabl/lyttlyle )'Ülıstk 11/cdanmı 
tıtarilz tltlrmiş ı•t slJzünt şu surttlt 
devam tyltmlştir: 

• Yugoslavfada bulunan htrkts 
bu v1Cdanla bu müşttrek /ussiratm, 
bu ltşrikl mt.Soinin ve ayni zamanda 
Vu~oslav milltlinin kuvvtliJ·le disip
linln şahidi olmuştur. 

Milltlltrlmizin multoddtrotlylt 
mmfaatltri arasuıdaJU bl1y/llt ayni· 
~te Lıa,tt ıtmlJ t bili lıocıt yoltJu, . 
Şilndi llUQrı lrfnd~, 'nlm/lzde bizi 
bdliym bnrük ışl dtış/Jnmtmiz ı,ıe 
kahrnman Kralımı ilt namdar Şt· 
/im Oazi Mustafa K.tmal Hazrttlt· 

• Sizltr hQyük Krtılmız /(in o/· 
larlttn blzltr dt Oazlnın ltardtşl için 
ollıfOruz. Btlgral/a 11t Topolots 
lu Abilna/sa kadar J'Dllarda g~r· 
dOlr.ltrlm l(r(J/ 11/rlnri Altksa11dr 

: rinin başlndıklnrt tStre gertk sızin 
vt gtrrk bizim dtvom dmtmlz lôzım 

gtlmtkltdir . /Otrisi 2. ci Say/ oda/ 

i111011 Diyor ki : 
" Kral Aleksandrın Ölümü Bir Harbin 

Zuhuruna Meydan Vermivecektir J • ,, 

Londra, 20 (A.A) - Nort 
Hamptonda dün akşam söyle
miı olduğu bir nutukta Marıil
ya ıui kastine telmih eden Sir 

John Simon lngilterenin Avru

panın ıimdiki vaziyeti karıı

ıındaki hattı hartketini tarif 

etrbiıtir. Hatip Yugoslavya kra

lanın ve M. Bartonun kurban 

aitmiı olduldar1 cinayeti tak
Mh etmiı, bu iki zabn ıena • 
ıında bulunmuı ve bu felikete 
utra!an iki memlekete karşı 
logUız milletinin beılemekte 
olduğu teveccUb •e ıbuhabbet 
ten. ~abıeylemiıtir. Mumaileyh 
katılın yalnız fena bir fey ol
malda kalmayıp ;ayni zamand• 

derim ki Avrupanın bütUn dev-

• ·tl!lbWU!fl si~' bir ıey oldu· 
ğunu ıöylcmiıtir. Sir John Si
._ &ıray·Boe•• •I batini 
takip etmiı olan vuiyet ile ıim
diki vaıiyel 1ra11ndı tezat bu
lunduğunu beyan etmit ve de
mittir ki : .. . . ' " . 

' let adamlannrn nüfuzu ve na
sihatleri bu uzak ihtimali ber

taraf edecektir . Şimdi dört 

senelik bir harbin acı tecrübe

lerine milik bulunuyoruz ve 

boğazlaşmanın yalnız fecaatleri 

ni değil, lilzumıuı bir tey oldu
ğunu müdrikiz Milli hummaya 
şifayap etmek için eski kan al

ma uıulii yalnız vicdanen mer· 
dut değil. belki beteriyetin 
geçirmiı olduğu tecrUbe de bu

nu reddetmektedir. Şimdi bey· 
nelmilel konaoltuyonlar daimi 
surette yapılmaktadır. Ve bun
lar ıulb maksadile icra olun
maktadar. 

Sir Jobn .Simoo ıözilne de
vamla demiıtir ki ; 

İtalya hnk€imetinin komıu· 
larUe ve bilbaua Fraııaa ve 

Yuıoalavya ile bir anlaıma ve 
uzlaıma o vakit izhar edilmit 

Sarayboına hlcH.eiinl ta· 
kip etmiı olan f ellket ıimcli de 
vulcuı ıeleblllr, falrlt Nlt e· 

olan hıuiyat bu ınn Kral A· 
lekaanclnn 6lllmllnden aonra 
çok kıymetlidir . " 

Zain1i~ 
. 

yıne Ileisicuı11lıur oldtı ŞAKA : 

Yunan başvekili Jl. Çaldaris, 1ı1. Zaimisin 
Reisicumhurluğa intihabı dolayisile 

Yunan milletine bir beyanname neşretti 

Belediyede l{eis 1 nti
habı DoJayi. ile 

-2-
Biraz ölrde iki oık •daş konuşu. 

yor. Bu dtja Btltdiye Mtclisitıe bza 
olduk. Dört smt. sorzra doimf tncü· 
mtmltyiz. So1tra da rtls.. Elz düm•a 
bu, talı bıze fllİ/trst mebusla oluruz. 
Neyimir rksık. i'dtrki ona göre ra· 
lışalım. •Erişır mmzlli maksuduna 
ahrstt. giden.,Azolık bıit aklımızdan 
gt(nttJ ordu. 

Atina, 20 "A.A,, - Reisi -
cumhur seçimi için Yunan a- 1 

yan ve mebusan meclislerinin 
bir arada yaptıkları toplantıda 
330 azadan ı 97 si reyini M. 
Ziimis Hazretlerine, 19 u da 
Ceneral Kallabiı lehinde kul
lanmıştır. Geri kalan 114 aza
da beyaz kağıt atmışlardır . 
intiha bat neticesi anlaşıldıktan 
sonra milli meclis divanı llıl. 
Zaimis Hazretlerini ziyaret e
clerek beş sene için yeniden 
reisicumhurluğa intihap edil
mi~ olduğunu müşarünileyhe 
resmen bildirmiştir. Milli mec
Us reisi M Vosikiı bu vesile ile 
bir hitabe irat ederek milli ' 
meclis vermiş olduğu re)' ile 
sizi şimdiye kadar vatanın men
faatı namma bitarafane ve ba
airetkirane ifa etmiş olduğu
nuz hizmetlere dt:vam etmeğe 
davet ediyor, demiştir . 

M. Zaimis teıekkUr etmiı 
ve divana, itimadını tecdit et
tiğinden dolayı milli meclise 
derin minnet ve şükranını arza 
memur etmiştir. Divan izaıı 

vasıtaaile milli m ecliıc yülcsek 
veı.aifmi ayni bitaraflık zihni
yeti ile ifaya devam edeceği 
bakkmda teminat vermiştir . 
Müşarünileyh dahilde millet 

Cumhuriyet Bayramı 

Hazuh~lan Devam E~iyor 

1 

efradı arasındaki vifakın daha 
7.iyade kuvvetlenmesi temenni
yatında bulunmuştur. Maziyi 
unutalım ve göz.lerimiz.i istik· 

bale çevireJinı demiştir . 

M. Zaimis bundan sonra 

başvekil M. Çaldarisin tebrik
lerini kabul etmiştir. 

Atioa, 20 [A.A) Atina ajan· 
sı bildiriyor ; 

Başvekil M. Çaldaris mille· 
te hitaben neşrettiği beyanna
mede M. Zaimisin reisicumhur
luğa tekrar intihabından do· 
layı derin memnuniyetini bil
dirmekte ve müşarünileyhin 
bitarafane icraatının memle
kette sükun ve tabiilik içinde 
siyasi hayatı iadeye pek ziya
de hadim olmuş bulundugunu 
kaydeylemektedir • Başvekil 
bütün Yunanlıları ve siyasi 
fırkalara memleketin iman, te
rakkisi ve refahı için teşriki 
mesaiye davet ederek diyorki; 

M. Zaimis tekrar intihabı
nın bir merhale, bir hareket 
noktası olınası temenni olunur. 
Siyasi fırkalar arasmda şimdıki 
ihtilif a nihayet veren bir mer
hale ve müşterek selimct için 
gayreti işaret eden bir hareket 
noktasıdır. 

Maarif Ye~ilimiz Küta~ya~a 
l<üı.tlıyn 20 ( A.A ) Maarır 

vekılı le~ndnbidın hey bugün şclı 

rırnıLc g lrnış \C do(ir:ıca h eye gi J 
d ek tcfıışlcriııc başlamıştır. 

• • • 
lımde bir aza.. Yt11i i11tihap O• 

ilin w 11/r gen re dtret ı amyordu. 

Ne yapalım. BlJsle isltıriyormuş, 
biz o mutlu kutlardaıı olamadık.Oii· 
ııül, 11r kadar arzu tdtrdi ki daimt 
tncümmdt btnim de ytrim olsun. 

Arkadaşı orn ltstlli ediyordu : 
1tr.1k etme arkadaş, ti/CÜ· 

men inti/ıabatt htr stnt yapılır. Bu 
kış111 da }'nzı var. 

Oü11 doffmadan mrşınui ş.bdtn 
neler doJ!ar. 

Seneler çabuk gelir gtç;tr, ümidini 
ktsmt, dalz'J genrsm. Bir gün olur. 
Se11dt o/ursuu muraduna kavuşursun . 

• • • 
l11tilzabalı seyrtlmtk içifl gllen· 

ltrde kt11di aralarmda ti raflarında. 
ki fizaları işartt edtrek gizli gizli 
konuşuyorl.4r. 

Hafif bir ses kulaJ!ıma ça/lyor. 
Daimi tncümtn tiıolıtı nt kadar 

tatlı bir ştymış iti talipltri bu kadar 
çok. Htrkestt bunu tide tlmtk irin 
bir arzu var . 

Kabil olsa da bütün ôzalar bu 
l~i dt/!işık olarak gfJrstler. Bu11a da 
zanntdiyorum; imkfi11 J'Ok. 

Diler biri: 
Ne yazık ki, f r11 kalp htltea11la· 

rmın f olol!raflormı alamt}'Dr . 
Şu ilıride sık sık ııt/t.s alam 

gt;,oyor•11sun ne kadar mütuızi .. 
Bm Ota olsam reJ'lnıi ona verirdim. 

• • • 
Cumhuriyetimizin on birin

ci yıl dönümünün kutlulanması 
hazırlıklarına her tarafta de· 
vam edilmektedir. C. H. Fıı
kası viliyet ve kaza heyetleri 
lir.ım gelen tertibata almakla 
meşgul olmakta ve proğramı 
tespit etmektedirler. Ocak ve 

nahiyelerde kendi mıntakaların· 
da çalışmaktadır. Liman inhi
sar Şirketide bayram için cazip 
ve çok güzel tertibat almışhr. 

1 Tekir~ağmda Hava Soğu~u 

f oluma lwwelli bir ti ı•apışlı ve 
brm çektı. Tltrt.dlm ~·e korktum.DiJn 

dü•n halttım.Bu limanın kapudanı du· 
J'OSI, lialtkı Kfı~ımı idi. 

Ot/ be Akbaş stıı ıurrdt idin. 

HALK EViNDE 
Cumhuriyet bayramında ve· 

rilecek balo için Halkevi balo 
komitesi dün toplanmış balo· 
nun neıe ve intizamanı temin 
için muhtelif • kararlar vermiı 
ve bu toplantı geç vakte kadar 
devam etmittir . 

iDARE HEYETi: 

Halkevi idare heyeti dün 
toplanmıı Cumhuriyet bayra· 
mında resmi koıadı yapılacak 
olan AteYinin bazarbklannı ik
mal için çahfmıılardır. 

Daha vakıt rar glrtllnı salo11a laf 
atalım dtdl. 

Derhal emrınt itaat eJtım. 

TckirdJl{ 20 "A ,, - 1 ekirdnğ 
ve havalj ine 24 saatten beri \ağan 
shr<'klı yağmurlardan sc,ııra hava 
bir heııhire soıtumuştıır. lstetstn tlmt, kötülerin başma . 

ı 
Kızar vt bir J•umruk sollarsa nt tdr· 

Ku·ıaLyaJa BeleJı'ye Seç' . e·ı . rtm Vt btnim llalım nia olur. 
il U U imi 1 ll DiııltJ ıciler sa11dalı·asmda11 bı· 
Kütahya, 20(A.A) Belediye 1 nsi11e tliştim. Actmilık ne ftna şt.>· 

iıaları seçimi için verilen rey- ı dir. Bir gün yaııf ışlıkla ôıa san· 
lerio tasnifi bitmiş ve C. H. F. tfa/Jalarmda11 bmnt oturmuştum. 

namzetlerinin müttefikan ka- HtJ•bttli bır zat : 

d ki · ) 1 t Efendi arkoJ·a.. Orası yalnız zan ı arı an aşı mış ır . . 
bızltrt mahsustur. Dtmış ve r.atılt 

Cumhuriyet bayramı şen· 
likleri proğramı ü:ıerinde de 
ayrıca görüşülmüştür. 

Dil, (~ebiyat ve Temsil. 
Komiteleri 

Dün Halkevi, Dil, Edebiyat 
ve Temsil komiteleri de top· 
lanmış Cumhuriyet bayramının 

' kutlulanmuı etrafında görüş
miiılerdir . 

ltaşiyle btrıi arka tarafa gDndu-

mi~li. . 
J<..alabolık bir kOtlt karşısındll 

nt rtrıkltrt. glrdiJ!lml btn bılirlm 
Oturulan ytrdtn kokmak . ArkaJ•a 
baltmndan s1V1şmak, bilmem lur be· 
şınııdan Kt(timi ?. 

Btn eermesi11i vt. mahrup kalmak 
mevkle düşme11izi iri( ltmmni etmem. 
Esastn bu nt dosta ve nt dt du~· 
mana ltmenniJe dt/er bir ştytllr. 

" Bılmtdi ,, 

AKBAŞ 
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250 eseri bulunan bir rus alimi: Marsilya Hariciy0 Vekilimizin Sö~ 
Prof. Sanıoiloviç Suikastı... "Kral Alekaandr Ôlmüştur. Fakat . 

------~--e!!!!!!----~ lJ Ji 
Yazan: Taba Ay «L~ Journal>) dan rİ ilelebet. yafayacaktır.,, 1 

ikinci Türk Dili kurul- Oıılarla cok sıkı tPmasla Le Jourmıl, ~eçP.n giin· 
• - Birinci Sayfadan Artan -

O ula rm l.H1 eserleri bey 
1 

rıelmilel te.~riki nu~~ai vp 

bulmuştur. ÖlüP• 
~ikat olmakla be 
vaziyet hli~· Jedir. ti 

t:t)'Jlla ecnebi alimlerin -
dt>n de iştirak edenler ol
du. Burılardan Rus ilim 
akademisi azasından ~Jiis

''Ö Samoilovicin edebi ha-
• a 

yatı bilhassa şayanı dik-
kattir. 

Kivnwtli bir Tiiki\'atcı . " . 
ve müsteşrik olan bu Rus 
alimi Türk lisan ve ede
biyatına ve harsrna ait 250 
kadar e er yazmıştır. Rus
)'füla «Elsinei şarki_ye» lah 
siliııi l>iriııcilikle bilireu 
~liisy(; Samoiloviç pek 
ge ııç ~·aşta büyük bir şöh
rP.t kazanmıstır. • 

O kiiclikten beri Türk-. 
len~ ve Tiirk tarihile ede
bi yatma la:ıyran bir dost
tur. Kendisini buna sev
k eden sebebi sorunca böy 
le bir suale her an rna ruz 
kcı lıyormuş gibi anlattı: 

-Bunun bir kac sebe-• 
bi vardır; dedi • Evvela .. 
Aıanem edebiyalCI Babam 
da filologdur. ı\sıl miihim 
~ebebe gelince : Ben (Nij-[ 
ui ~lağarat) da doğdum. 
Bu şehrin yeni ismi (Gor 
ki ) dir. Tarihi kiymeti 
haiz olan bu şehrin ya
nrndan <Oka) nehri g~çer. 
Sl.lhillf~riuin şirin manza
raları oları bu nehir (Vol
ga) ya dökiiliir. Bu neh-

1 
rin birleştiği yerde her ! 
seue muavven v~ mutat 
hir zauıan~ı; iki ay devam 
edH11 hir pan<ıyır kurulur. 
Bu panayır adeta beyıı.-1-

miltıldir. 1 randan Türk is
landan Cinden ve Sarkııı 

• • 
lJütiirı nıemlekelleriıuleu 

bir çok tüccar bu pana
yıra iştir·~k eder. 

Bn panayır büyük bir 
nw~·dnnda ve bizim evi
mizin lam <>nünde kuru .. 
hır. Ben çocukken biiyiik 
hi r hasretle bu panayır 

:-.ymı bekler ve Şarktan 
ğelen Türklerin konuştuk-

. hırı lisanı işitriıek ve zap
tetmek icin tatlı bir he-• 
yeean duyardrnı. 

Her seue orıların ara
larında iki av unutul -... 
maz hatıralarım geçerdi. 
Sonra Volga sahillerinde 
oturan :.hbabumz olan bir 
cok Tlirk ailesi vardı • • 

lrnluuurtluk. Benim oular 
arasmda hü tün cocu k ltı-• 
ğum canlı hir efsane gihi 
geçti. işte dalu pek kii
çlik yaşta kalhinıi hüyiik 
bir cazibeyle okşayan bu 
haıliseler beui şarka ve 
şark lisanla rmı letld k.-~ sli 
rii k led i . Lisev i biti ri uce ., 
şark lisanları Euistitiisiine 
girdim. Hocahuını nıtışhur 
Hatlolf ve ~leloranski idi. 
Şark lisanları lıakk.111Ja 

daha esaslı letkikalla hu 
lunmak icin 1900 sene-

• 
sinde lstunl>ula gPldim . 
Mezun olurken lPZim (E\
liya çelt!biJ idi . Ayrıca 
(Türkmen dili) hakkrnda 
yazc..hğım hi r eserim için 
de altm madalya aldım • 
Babur şalım divanı hak-
krnda yazdığım mühim 
eserden sonra l 929 sene
sirul~ Sovyet ilim akade
misi azalığına geçtim . 

- Kac ~seriniz varc.hr't • 
- Eserlerim 250 ye 1 

yakrndır. Halada ~ser ha
zırlamakla meşğulum bir 
cok Türkmen şairlPri hak 
• 
kmda olıhığu gibi Tli rk -
merı tarihine ait ve kırım 

·şi v~si nin granwri ~· le Tii rk 
diliuiu grameri ~e Türk 
lisaulurıııırı taksimi hak-

kırıılaki eserlP.rim en mii

himleridir. Halla son •'Se
rim .\ vrupa ilim hayal111-
da mühim bir cer~yana 

sebep oldu. Ve herıinı tak
simim .-\ vrupa lisani~·atçı

ları tarafmılan tlu kahul 
edildi . 

Bu esıırim ilk dtıfa Hol· 
larıdada şarka ail bir an-

siklopr.,tide intişar Plli . 
Türk dili ve \'azllan h<1k ., . 
kındaki eserim Polonyada .. 
çıkan ve şarka ait c Kot ,·iç) 

tarafından 191 :~ de rw~

redildi. Bir cok Tiirk ıua-• 
sallarım ve efsanelerini 
llirkülerini ve bilmece -
lerini de Lercüme edHre1

\ 

Fra.nsızca ne·şrellim Prof. 
Samoilovtçe bu günkü 
Tiirk edebiyatı hakkında 

ki fikirlerini sormuştum. 

[Sonu Yarm] 

kii nushasırada rwşrelliği 

hir yazıda. ~Jarsilya sui· 
kastiniu dahilde polis işle
riuiıı tanzimi meselesini 
şidd..ıle Of'laya allığrnı, 

laiikumet ve parlemeuto 
mehafili niıa bu işle ciJd i 

- .. l 1 1 su rette ngraşmaga >aş a-
dıklaruu vazıyor . Gaze
tenin hn nushasmd, Sandt 
hrice imza5i )' iP. neşrolu

na u hi r fıkrada d~nili\·or . 
ki : 

"Buna intizar hlzım gP.

lh·orclu. :\imanlar lwm, .. 
n~ samimiyt~lindeu \'t~ u~ 

de kıymetinden şüphe ~l
medihinıiz hürmet hislN·i . 
ni alanuyor. Hem de gizli 
limitler izharında kendi-
leriui alamıyorlar. 

Bu iimitler de Marsil-

~ 

beynelmilel sulhun temini 
~seridir ve hizler hu işe 

de va m edecP-ğiz. 
Bir çok unıhik !§ebt'p

ler tlolavısivlc· millelleri-.. . 
miıin daha bir istikbale 
müstahak olduklarana inan 
malı\'ız. 

Kahrf~mau kralın men
fur hir suikasle kurban 
gitmesi üzerine Yugoslav .. 
nuun 1.ayirlamasını bek-. . 
li\·enler ln" al inkisarına . . 
nğrauuŞ\'e bugi111 iki mis 
li olan dahili ku vv~tinin 
harid ~alveıi üz~rinde ve 

Kahraman Krst 
mii Balkanlartla '' 
rupada vaziyetin ·~ 
eserine daha fazla 1• 

ile devam ~dilrntsilff 
eyliyecektir. 

Nihaytat kardeşi .. ~ 
mii haberivle UüY11 . 
mizin ne kadar tll 

oltluğunu söylen.,,.. 
rım. 

lstanbul müla~a 
sonra kendil~ri 

Aleksandr daiuı~ 

şim diye yadeU 
Son defa da ı 

kardeşioi kaybert 

P.yledi \"e Yug 
ittihaduu ıemiu ed" 

dolayısiyle Balkanların ,.e 
umumi yelle A vrupanın 
tesaniitlli iizerinde tesirini 
güsterdiği muhteşem Yu

goslavya)'' heı·kes hayran-
ya faciasmm, orta A vru- hıuım ölümüne 

hlda miişah~deye imkau ~ 
pa n ın ya ıış ruası ve Y n gos . ___ de hu su rellt~ 38' 

lavya ile İtalya,, r•ın an- Hadise, halyan'larm Tfirk milletirtffl 
laşması hususunda yapı - dürbinlik ve basiret gös- vatuuza ue de~-
la 11 ga y reı ler i ka 11 içi ııde ! ıerıııeleri h ııs11s11 ııda ke- ~iliğini 1,.ıgraflarM 
boğup boğmıyacağı husu . udileri için bir fırsat teş- miişsiiniizchir. fll 
suna ba~lıdır . Bu gitli j kil etmektedir. hunu fnr- d~ha iyi anlama 
ümitlerin açıkça meydana 1 sal di )'e tavsif etmekten şunu söyliyeyiıt• 
Cıkıaaasma teessüf elrue- cekı·rırııı·~ortız. ~I. Musolini 1ıı · · • · ·' Tiirki\·eıle hu a 
liy!z . j gihi bir tlevlet adaımnuı ınilli ;~aulem ıouıJ 

Üliim, nazik hir m~S~·· I bunu anl.amadığ11u görür- tır. Kral .:\le~saıa 
leuin halli için ğayel dik-ı ~~k ha~·rr.te tliişeriz. uazesiuin kııthhr• 
katle hazırlanan bir işi la , hal va ile Y ugosla ,·ya T" ı . · • ·ık o•~'' 

ı ., nr"ıyenrn ı 

tile uğralmışur. Maama- 1 arasmdaki _anlaşamamaz- 1 ufr olwo!ıilor. 

fıh bu ıııesel" b~ ki kaL 1 lıklarııı lelııııde hal yanla- llaale~ef Krıılf•~ 
makta berdevamdır; hat- 1 rın on soıedenheri, Yu- sandr r.lıuiistiir, 
la hallP.tlilmesi Hizumu 1 gosla vyauın riiçhauh bir ri ehedh·t•t: ,· aşıY'' 
tlaha ziyac.lt~ miislac~liyt•l l vaziyet aln~ası k~rkusuını 1 bu t:ser: hizi nal~ 
k~sh~tm~kledır. Tabii bu- ' heslenıelerı vf~ ~ ugoslav ! lf'Sauiidiiu ve sat ... 
nu viicode gf'tirenler ara- ' camiasrnm dağılmak isli- · kimi yolundu rr•. 
sıııda değişi ki i k olmak la- : '.la~ıııda oltl ıığu. ka ııaali ııi işin baŞııııla ııtıt.d;,, 
dır. ı ısusruar etuwlerı karşısuı- lu buluwhır:.aca~ 

Fraıısa'ııııı vımııiş bu- 1 ıla Sırpların iıiıııal5ızlık Tevfik Rfışliİ • 
lunduğu kararın layete- göstermt-sırnten başka ne yanatma, )lar·5ill 
gay)·ir olduğunu söyle· vardır? v.-tinin tnchula 

· ı·· kt "I .Artık Romanın uzun T., u .. rk·ıy<• ,·,, .. 1 L 1\ 0ıed memıze uzu na yo ur. t' • " • 

Harthou Roıua ve belgral zaman siir•·ce" olan bir tün kuvveti~I., 
arasırnla vakrnlasma hu· ''tıs3 yet de\'rrsine nig~h- ~aid~ btİluı;ut•I' 

. • lıan olmak t>ntlişesiylt! Yu verııı·ıQ ol\· l•ı~u11d susuna sarfı gayret edPır- " ,, 
·ken Fransa hükt)metinirı go~lavlanu ~ijçiik kralın euir.erek niba:Y" 

ve biitiin Fransa'mn dU\'• .. 
ğularına tercüman olu. 
yordu. bütün nıilleliniu 

dileklerine tercüman olan 
Kral Aleksandr'ı Frarı-

sa'ya sevLeden ayni İlİ

mat haınlesi d~ğil mi idi' 

tahtı etraf10da birbirine ·lir. 
daha ziyade sokulacakla
rım a'ılamaması mümkün 
dt>ğildir. Şüphe ve huıç
ları yok eden sempatili 

itimadu~ fteıahürü i~i~ b.u .T\.irk Dili· 
ıamaukmd~n daha ı·yı bır 

fırsat olabilir mi't,, 

. . 
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muştur. ile muhtelif 1J•ahsulleri11 Yuhıl 

Son f(Ünlerde mütered- eihara f'•yasa mdaki fi\•at- Ac ı . . 
1 1 

•• ., ı Çtt• ar, ~" ıcı 
dil vaziy~t yüzünden üzüm bır yukart.,mdaki fiyatlara ~ . k • 

•Ol şe er 
fiatlarmda iki kuruş ka- almıp salllmasmm öniine 

1
, 

1 .1- d do L • • • ~Q 1 \'t' 
~r a düşü~lük göriil- aeçme. ıstt'mıştır. Ru ka-
mOıliir . ~arııa mf'rıi rı şamil bu I uıı- ~a ~ 

_.\lıpanyadan yapılan duğu madtt .. ı ... r araswda 8 
et) 

. Bahar yenisjpariflttr iı~rine nor IQfureler ·J~ huluramakta· 
mal vaıi1eı ı vdet etmiş tlır • A rpıı · ıuulul 
&ered i& a.IJ olınQf ve ı Almanyc1 da bazı ala- JI) ' ' ~rli 

L d Pirine piyau harareU~nıujştir. "a arlar neıdi11de besle- · 
Almanyadan muhtelif nen k1t11a1tta göre son za. Kara blilJ"'r 
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Sab1ın Sabıına benzer fal{at l1er sabıın bır 

olmaz Sabun aldığıı1ızda: evela, 

Sabuncu zade KADRi 
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1 Doktor Ali Bedri 
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1 ~mJJ[jJJ~fjJ]i!lli!lliilli!lli!ll 
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Bu Markalı Sabunları Her 
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