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\'enı Al'lır nıatlıaıuurı<lll hatıılmıı:ıı. ıı 

-. .. ~__,!f~~'!~~///Jl~ola!:L@ulundu 
lktisadiMeseıelerin Daimi Azalık I~ln 

-
ıRomanya Ve Yugoslavya Ti~rkiye Bozgunculuğa 

Tahammülü Yo~tur 
Umumi etkir önündt! maddi l 

•e manevi var!ığım eritip tüke-

Lehinde Rey \'erecekler 
ttn bir muh.arrir, şin1di de perde l 
~tkasında. hüviyetini gizliyerek 
ll:IOzgunculuğa devam eaiyor. 
lfeselenin esasmı, hastalığın ne
tede olduğunu araştırmağa lü2um 
R6rmiyerek memleketin iktisadi 

Konferansının Gelecek Ay içinde Balkan 
Toplanması. Temin Edilmiştir 

~erini karıştırcı, müstahsili giiya 
•nıaye maskesi altında efKarı 
bulandırıcı bir kelime ile tahrik· 
fi yazılar yazmağa l<oyu!muş bu 
Unuyor. Maksat ve hedefin ne 

~lduğunu biz anlam1yor değiliz. 
l'akat bir gazetenin bu kadar 
~iiçüklüklere alet olabilme~ini 
lncak meslek namına teessür ve 
hicapla karşılıyoruz. Meslekimize 
)akışan söğüşmek değil, hadise· 
:eri deliUerile toplayıp nezahet
e tenkit eylemektir Şu veya öu 
tiimteye hoş görüneceğiz deye 
llklabanhk, hokkabazlık yapmak 
hkışık almıyan hareketlerden
dir 

Bir kaç Türk ihracatçısının 
llivre sahşlarından do~ayı fiat 
ltrı kırmağa ç;al.tıtıkJarJ JuJdiıa 
~ki haberler üzerine yapılan 
~riyat malumdur. Bu iddianın 
t••siki için resmi makamat el 
vette vazifesini yapacaktır. 

Bize düıen vezife efkarı 
beyecan içinde bırakmak cteğil 
lahkikatm müspet neticeye var
... asını kolaylaştırmaktır. Hisse ı' 
'1eğil delillere dayanmak bununla 
._eşgul olmaktır 

Karilerimiz memleket mah · 
•ulleri üzerinde gazetemizin ne 

lsıanhul, ~7 ( lluırn:ıi) - Q ,,. 

nevreden hildırilıyor: Mıllctler 

koıueyınııı 19 Ey,l(ıl <)arşıuuba 

giinii aktP-tlaot-gı coltıedcJe daimi 
aı .~lık ıue~elesı tiztırlU6 koııu~u-

lacaktır. Tiirkiyeniıı yarım dıti

nı i R za 1 ı g ı na i n t ı h " lı ırrn. Y n ı . a · 

nistandH n başk~ Hoırı:rnya vtı \7 n · 
goala'fya biikôıırntlflri dfl miiz:l· 
berele karar vermıı;dordır. 

Atiııa, ~; (H i\1) - Proıya 

gaıet.-si 1\1. Papa11:11Jtaı:ıyonun 

Ballrnn Harıcıy" ııazırlaıı nez · 
dinde yaplıj!ı tı · şt•hlıiislnde Bal· 
kan konleıaıısıııııı iiııi101ii ııit•kı 

ay içirıtle ltıtanlıulıla ıoplanrırn . 

11nda zaten me-.·cuı olAıı ııkı mi~tir. 

M. Papanasfasyo 
aını teının eltı~ını ya:1.ıyor. Allı ·• 

Halkan deYletlerınden dHrılü ar~ 

mlinuebetler konferansın akım Verılen Karar 
kalmft•t Jhtimahnm önttffe ge~- Helgrıtt, 17 CA .A) - Beyne! 

M 1s1 r K ra il !IO!'T.YL/,/7/'L/A/.E/T///_//,,_rm;;ı 

ı· ··:·--· . 1 Mahm~t-~sat 8, ~ 
M 111 leşrınde Atınada . IKonferansına Devam Etti 

Bulunacak ;! Malıınut · 
1 ~ Esat beyin 

1 

ınıılıitimizde 

. büyük ali\ka 
ııyandıran in· ~•dar hassasiyet ve endişe ile 

1'efriyat yaptığını daima gör-
lllektedirler Günün en mühim ~k ı lfıp kü rsiisü 
L·.d. ı · ı k ·k · dA h dersleri diin ~ ıse erı o ara ı tısa ı are 
"etleri takip eylemekteyiz Şim Je devam et 
di de ne yaptığını ne yazdığını miştir. 1 
hilmiyen muharrir alivre satış· N Bı~ınoi uhif~ıııızılı-clıı . i 
~ra hücum ediyor. kimin malını ~'ZhtY./LLzzzzzuzzzzzzzLL/P/f'JC°8 
inıe .ıatıyorlar diye bir sual Büyük Bir SİVİi 

lçıyor Ve bize sözüm yabana 
tarizlerde bulunuyor. T M kl 

Halbuki düşünmiyor ki alivre ayyare e e• 

milel parlamentolar ticaret kon· 
feraoıunın İngiliz murahhaeı M. 
PoTelıo riyaetirıdtıki Avrupa ik
ti~ndı ihya ~111ıyonu mmtakal't 
mıBllklar haicın<la Y,tgoıfaT- mu 
rablıaınııın imbatını dinlemi~ Te 
a~a~ır1Aki karnr ıuretini kabul 
etmışlır. Mıntakat misaklar bi

hal•kııı fftyd~lı olabilırler. Hnn-
) ar: 

1 - Biinyeleri itibarile bir· 
hirlarının ıuüteınıııiwi olan deY~ 
ı.,tleri Ye billııunıa komşu 

memleketlerin iktıudi kal-
kınrnaları içi lıirleştirilebilirler. 

2 ........ DeYlet arnıurıda 

geniş bir gümı ük mukareneti 
yani beynelruılel bir tic~ret eaba
ııoda dal\a liberal bit rfljım te
siıimle in\iksl ıuerLaleleri olahi-

lirl~r. 

Kadın Tayyareci 
••• 

Şarka Doğru Sıfırı 
Çıkıyor 

•atışlar yapıJamaz~a bundan 
1
en I bİ Açılacaktır Pari~ 17 ( H. u. ) - Kadın 

lok zarar görecek olan mem e t 
, .. imiz ve müstahsiJlerimizdir. lstanbul.17 (Huıııeıi)- MilH ayyareciler araımda dünya ıürat 
"' b Kral Fuaı ' rekoruna tutan Matmazel Helen 
11etekim malumatı kıt azı Atina 17 (H. M.) - .Mı11r Müdafaa Vık!leti bdyük bir 
~nıseler geçen sene de alivre ıı·,,.ı·ı t .. yyar ... cı·ıı·k m .. ktehı· açma- Roııe Şarka dogrn büyiik bir inalı l'uat ilk 'Teşrinin 14 ünde .. v "' b 
.. tı,Iara hücum etmişlerdi. Fakat ga karar Yerdı·. Vıoıbı· b•yin aTa Hferine çıkacaktır. ile Mah raea yatı ile Pi reye gelecek· ~ 

tiaat vekili Ce'al B. mmtakamız· tir. Kral üç gün A tioada kala- tayyare mektebi kapatıJacak .,., Surı·yede Yahu
da yaptığı tet kikatt a alivre satıı-
L ·h ld k · ı t cak, ayrn on yediıind .. Ta,oz ..,. Vecihi beye açılacak SiYil Tay-
•ra ı uyaç o uğunu atıyet e es dı· Du··şmanlıg" 1 "''t ı d" H tt~ Kavalay3 gidecektir. 18 Tıı:ırioi- yareoilik mektebinde muallimlik r• ey e ı. a a geçen sene " nrileoektir. 
llaahsulün tamamen ihraç edile- eYnlde öyleden sonra c Mehmet lıtanbnl, 17 ( Hoıoı t) - Ya-
llaemesinde, alivre satışlar zam•· Ali > beykelınio açılına reımi Muhlis Bey hodi düşmaoh~ı Suriyede genit· 
taında lıüküm süren tereddüdün yaptlacagtır. Kral Fnat 19 da lemi,tir. Arap geo9leri Filiıtin 
lnıil olduğu ortaya konuldu. Eğer Gırideı gid.,rek Kaodiyede uarı- lstanbulda Yahudileri tarafmdaıı yeti,tiri· 
lanıanmda üzüm ve incirlerimize atika bakımından mühim olan ISTANBUL, 17 (Hususi) _ Jen ye ıbra9 olunan malları al· 
kafi mıktarda alivre satışlarla Guoıoı'u ziyaret ettıkten ıoora Ziraat Vekili Muhlia bey şehri- mamak i9io propaganda yapı • 
... üşteri temin olunamazsa istih· Mıımıı döneoektir. mize gelmiıtir. yorlar. 
&al mevsiminde bir felaketle kar· ...... •••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tılaşmak muhakkaktır. m~essese acaba ~e.ndi .kendisine ratife bir iki incir tiiccarının ya· ta~•il!eri ucuz kre~i. müesse•e· 

Aydın incir kooperatifi hu· auıkast yapmak ıçın ~ı bu yolda zıhanesine uğramak kifi gelir. lerı ıle kuvvetlendırır Ye aatıı 
•usi bir müessese değildir. Ku hareket eylemektedır? Asla.. B k dar buit ve öğrenil kooperatifleri ettahnda topJanak 
lllar oynıyan bir ticerethane ol· S:i~tçinin, memlek~tin . men!a~t! meai ukol: hakikatleri bir tarafa divanın yüzd_e ellisinden .~az l a 
lb kt kt B .. ıstıhsalden evel muşterı temınmı b k ky 

1 
. t ıını halletmıı oluruz. Gorece · 

b a an uza ~r. una. ragmen icap ettirdiği için. ıra ara u uorta neşrıya yap ğiz ki bu kooperatifler de alivre 
ersene ıalihıyettar bır memu· Bu sene incir fiatlerinin dliş· mak bu memleketin iktiıadiyatına ıatışlara dört elle aarılacaklar 

''-nu fazla '?i~tarda al.ivre aahı· künlüğilnün imillerinden biri de auikaıt ha~ırlamaktır. dır Gmültüler değıl şuurlu, isa 
lar yapmak açın Amerıkaya g6a· alivre .. tıılann geçen seneden lktısadı meseleler çok hassas betli kar4rJar milli iktısat dava 
derir. çok nokaan bulunmuıclır. Bu mevzulardır. Bunlann bozıuncu- mızı halledebilir. 

Müıtahıillerden mürekkep bir hakikatı öir••mek İfiD koop•· luja talıammülüyoktur. Biz m6a· :i•ma:1.1 :a:ak.kı. 

Balkan Antantı 
Daimi Konseyinde 

Yugoslavya Kralının Yakında Sof yayı 
Zivaretleri Meserretle Karşılandı 

Bulgar Ve SlTp Kral Vt Kraliçtleıi Bu Atada 
Cenen11, 16 (A A ) Ana· hırıde rey nrmesıni kararlaşıır .. 

dolo ajan11nın bı11u11 muhabiri mıştır . l\lofaırnvnr 1't!Y1' hali 
bJldi riyor: müzl\kerede olan emnıyet m iea-

Balkan antantı daimi kon~ klarına gelince daı mı kıınst1y 

11yi e.el11 gün ve diin M. Mak· banlan ıuüıuut surette karşıla
ıimoıan rf'iıliıtinde iki celıe mttktadır. Bilhaııım Akılenız mi. 
fktederek ruznameye dahil oıe sakı gibi mii~ternk bir denıze 

aeleleri ..,., bn meyıtnda Sov.ret- komşu olan .Avrupa. devletlerini 
terin rnilletler cemiyetine gir · baglıyan lıir mısnkın t1heıuıniye

m~ı i , emniyl"t misakları ekalli · tin ı l\ayde ı iizunı gi>rmekte ve 
yet, Balkan memleketleri ara- bnnuıı kısa hir zunan ırnrfında 
sındaki müırnsebet ve Halkan akdini temenni etme'ktedır. Ekal
antantıoın milletler cenıiyetile liyıtler mııab.,dtlerı halısında 
mUnaaebat meıeleJerini derin bir daımi konsey azıtıırıın mılletler 

ıurette tetkik etmi,tir. cemiyeti müzakerelerındt defatlı 
Sovyetlerin milletler cemiye taarıbıı fırsat hul<logu malftm 

tine gırmeei nıeaelesinde daimi hattı ha reketiuı mu ha faza et. 
konıey dört deYletin kabnlii le - Sonu 4 iincii sahiıede -
.•.•••...........••..•..••.....••. , ................••.......••................•......••• 

Sokakta Ve Evcıe Spor 

"'A.NİAL K\I AS 

DİSK AT~A 

TOPOYU~U 
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-Uzam Davası 
Hoca Zade Ahmet Bey Ne .. ri

Verivor yata Cevap ____________ _.... .... ._,.. ______ __ 

Gazi Gecesi 
,.. .. -·-

Yann Akıam Tes'it 
Vila f ~~ .. ~ütçesi 1 Yeni M~~~!I Pamuk U. ~ila ~ J ~plaması Yarın ~t~~.~c~~ryirmi ,.1~ 

n:!t::.1:~1~!m,~:.~!n1~:a.~::~:ı:.:t,:~:~r Bu Sena imar Ve Yol Bu Sena Çok Nefistir Yaralama Aletleri Satanlar ::o!~~:~~~.~·.:~!-::.:~· ca.•• 
Ozam Mtseltsı Etra!lnde Aşağıaakl aatma<lıstıını tayın ıçuı hıt?.ı ga- F ı· 1. G • t' Pıyaeaya gelen ye111 mahıol G" H • d 19 :KylOıde '.l.'ürk milli gfl• 
Mektubu Alaık: zvteler tarMfıodan Jiilcııek fıatla aa ıye 1 enış ır Jlarııııklıtr alAka<larlaroa çok ne- OZ aps!D 1 r .. oil•ri, 1 talyan mılli giireşçi· 
"Yeni As,,,. Gazetesi Yazı ra alı ne Rah~lar yaptıklıtrı iddıa Viliyet hususi muhasebe yeni t11 gÖı ü ı mekt•dır. Dön ge<'e sabıtaa. tebrln IHıoi Jıtanhuldaki miieaLak9 " 

ı,ıerl MüdOriDtDne e. ba 
Rfenılım, olonao .. cnebı fırmalarınm aatıo bütçeıi tasdik edilerek Yillyete Pamuk HkoJteıi 30,000 balye muhtelif ıemtlerıode umumi bir lıuda rua~lup etmişler Te 

on gönlerde il m ilıracat- farına miitflallık delıerlerıle iade o'unmuştur Bütçede hiç bir olarak tahmin edılıyor. Ya~mur eilah yoklaması yapılmıttır. Bo miiaabakalan GRzi hazretlerı dt 

d 1 kk d kartıl•etırıhoak üz~r• lıütiin deüicıklık yapı mamı•, •"Den ka teıblıkHı zail o1dnjto takdirde ıımoml arattırma n•tioeıiode ke- •eref l•ndırwitlerdi. Bundan do-çı ları n an bası arı lJa rn • ya- o·:r v ı bll-
pılao ııeşrıvat iııı:erirıe f!l\Zelent• v s- v v ,, dt'lf lerler ve taoui evrakımı bu edılmi•hr Yeni bütı·enio ha flenekı mah&olüıı zıirraı tatmin çe--ilenl• l'a•ar o1tlo Halim efen. layıdır ki t1poroolurımuı ha l) 
ıın 1(/~/3, tanblı noıha1ında alakadar makamların eınırlerınb gel diği içın çok yakında vıliyet edecek hır şekıl alacağı anlaşıl- dınin üzerınde bir kama Kartı· ylik günün geceıını (Gazı geotl 

1~ıııılıuış bRtmakalede iımım de amade totoyorum. Ho bn ° ta dahilinde geoıf bır imar ve yol maktadır. yakaıla Sadık etandinin ~aeriode olarak kabul toylemitler .,. 'l'ftf• 
tabkıkat ioraıım dı& ayrıca 11al~ faalıyeti baş'ıyacagı tabıidır. Bu l J1.:ın1Tden J "JlnnyAy" mübtm hır hıçnk lkiçetmehkte Kemal kiyemizin her tarllfmda bo g,. 

ı " kreflıl<lıı?lndeo nmamun göriiş bıyettrar rnakarulardı&n İ.8tedım. sene vilayet dalıihnde çok mü· mıktardıa Te takas ııoretile pa- efendının' iizerinde bır tabanca ceuin te1'ıdine karar •ermıfJl•r 
ye dü~ftniişfinii aydınlatmak kay. T .. hkıkat netıceslnde bakı kat k b d 1 k · B d ' B 'i d T · k ire~ııı-'• 

.. bim iş er görülecek, iktisadi mu 1 ra9 e 1 POe tar. unun bolonmottor. Zabıta tM11ıma11 1• ogl 0 • ur gt n ır-· goııle fU ealul•rmn gaz_,tenızın • v •• ""d . 
ımlı~ıla"ak Tf' uzun ıtrneleruı noktadan lüzumu görülen yeni ıuok•bılinde de .JapnnyadRn Iür- kanonla watJak •dıleo bn warala.- oio feret gonn ar. 

ilk çdtaoak noıhRıında neşrmı j k .J J ( O ı ) i • •• 
rioa ederım. ~ruek, garret f'e ıtı amelile yollar inşa ve tamir edıJecektir. kıyeytt Jitpoo Huayi eoyae1 g•· ma aletlerini mü1adere etmittir. a7.l gecoa on pro.,.,r• 

yöoud• gelen ticart töbr•t ve liu sene m•a edı•ecek yolar a, teoekur. Emni••t müdürlöAü Poliıin HalkeTı •por komıteı\ Te nu•• 
'Oafim fiatlarını düföremk t b ı k ·· k 1 ı 'ti J ıır. b f d • 

tu&al• yapılmıt bir içtimada ı ı arım• fi e aurm• ıa ıytıo er bmırin kömşu vııayetferden ba HlAbiyeti kanuna oyarak bu gi· taka gür9' eyeta tar:ı m ~ 
muhakkak hiiuaul" kar!Şllata zı arı ıle de muvasa1a11 temin Sovw_ etler bl yaralama aletlerini Htanlara miittereken bazırlanmı,tır. • 

Jaamr balanmad••· Honu ancak caklaröır. .Y H F .. k·c ı ~l de hl 

l asel• ıötunlarında gördüm. Uouı s 1 k b ı - - edi.ecektır. Pi .. _ I olr d" tıkı ınrette gö• hapeıode ba . . umumı a ıp 1 

aygı arımm • u unu rıca Muhtelif devair leyzi cet.el- J'aB&u.a.D D luntiormaktadır. geo•oia teı'ıJi twile çok Y"kıa 
ahYre uttıgım 1olaodalu iınat- ederım efendım. Al J l"k d ı t 

.... m_. leri tanzım edılmis 'Ve kazalara l~Or ar Bu gıbt ıatıoılarda bulanan dan • • a ar 0 uıu~ or. )ar da yalandır. Müıtahııti ıuar t1S11 ~ k .. 

Köylü Ve Kö lülere 
Parasız Bağ Ve Meyvelik 
Dağıtılmasına Başlanacaktır 
Bat •e NyeTtthk dagıtma ı metre muf\bbaa yer, ev Teya 

tahmataameei dön Dabilıy• ••- yapı yapmak nsere ~ b11akıla
klletı1H1.. 'Yillyele tebhg olan· ~ıl•o•k Te ba yerler ımar edıl-
m .. tar. 

Tahmatname1e cöre moha 
oırlere, aaklo1ana•lara •e yer-

mıe eayı.acaktır. 

imar l>a h•ngrnı Hk ekim 
tarıblerindeıı beaap edıleoektır. 

1 .. tirıleoek göoebelere •• yarh O'o elum de'fteAınde ımar etmi
balka bal •• meyYehk yapmak yeulerlltm Yttrılen toprak gtrı 
tiser• bet •--kara kadA1' meoca· ahnaoakhr 
n•n toprak •erılecıktir.Tahmat- laktio gören çiUçilM ve sıuı · 
aamMe hitl&aaten d•nılı1or ki: atkArlar eu az ıki'8r dekar bıtg 

Ba topraklar fi9 yıl ıçıade 

!mal' edtlir", 1mar eden namına 
ın.ccaoen tapuya baglanaoaktır. 

Verilen toprağı iki y\I için•• 

T• mey ... eHlr ya1'mak meeborıye 
tınde hulunaoaklardır. 

Yerhlere de köylerin, bin 
uden azhk \:aeabalarda ~• ~tnh 

eTden ımar edenın,, tafe'hl tizerine on g-enış T~ mUeaıt ft9 bm 
d•kaTa kadar toprAk Terılec~ktir. tozla ka1ahalıuda aile batına 

Ha topraklar <la yine üç yıl ıki~er dekar ba(?' Te mf!y'felık 

i91nde imar eı]ıliree, imar eden yapl>rllmaga çahşıl!loaktır. 
namına tapuya batlaoacaktır. Ba~ ... me1Yelık 7eri alıp 

ı,ıea•• n1a amele i4Jeterek ım11r etmek hakkından büyük 
bet çobato, meyve fidanı, 1• Ye .küçiik bütün memurlar da 
tollama ekUmeai n bonJarın ea 11tifade edebıJeoeıderdır. 

u 1ibd• aJtmıt bet tutmuş ol- Vah Te kaymaakamJar, üzöw 
lllU1, .rabani •taçlar ekilmıt iae 1etltlareu her mantakada en ke· 
baalaruı •tılahfmıu11 n a~ıJao· nar ye aapa kö1Jere varmoaya 
lardao ydllde 41fwı rnm ıurmu9 kadar ha~cıh~ıa inkı~atını b•
olmaaı, Terilen yerıo ımar .dıl· hemehal hımın ei1eoek1er, para 
mit oldu~onn götterecektir. eden dığer meyY~lerın taammii-

Bat •• mey•elık ekmek eure mil ne d•k kat edeceklerdir.Ba~hk 
tıle ımar edHmek üzertı Terılen "fi meyHlıkleri ooHnlar adli· 
bu yerlerden hır aıle ıçin 800 yen ~enteoeklerdır. 

Iktisadı Haberler .. 
.......................................................... 

aıt havalenameler gönderilmiştır Soyyet Roı Tıoaaet mümee- tabanca bıçak Te aaiT yaralama Pro~rama göre yann a t• 
1 

, ei lhğı tarafından lzıuir pıyaaa· aletleri 't .. bıt edılmıştir. 7apl1ac.k miiıAhakalıudan •rfM 
Mualhm Mektebınde ııntfıuı külltyetli m1ktarda incir ~·il Klzım P"!P bır ııotnıc ıra& 

~•tın ttlınmıetır. Ro.aların 11ahn Zeytinlik )erde eduek (Gazı ge-0eaı) nın '·"··· 
Çlrkın Bir Had.se O!du aldııtı ırıoırl"r bir SoTyet ™PD· unı anlatacakhr. iüteakıhd 

Ttkı·katYapılı•o• "ıkul handn t~tiklAI mar~ıa• l\:arntH~ J~rkek uıuaUıın rnek• rıle Roıyaya glSnderilmletir So~· # • 

Y .. k k · til · it çatdıktan aonra J{Üre~ b~1eti rr tt-l>in•le çırkin hir bfidıse olınnş- yetler rlUn de pıyaaada mnıunele u H sıraat enatıt erı m • 
iti Nurl hey va1i Klzını paşanı• tur. !\111ktep taJebı>ıındt1n Ruhi yapmıtl•r Te bir 9ok iooır ma- ~aTiri Abidin bey mıntaka zira-

1 natkooa oenp T•reoektir. Ka • 
efendı hu eene sınıfta ka"1ıl?t ıtazalarmı gezmi~lerdlr • .Möbaye· at mfidürti Zühtü Ye zeytincilik i\t 

ıçın ha;ı:ı 11111.ttJımlere bıılutreUe 

lıu4unnıof Te hakkında muTak 
kat ııııt kararı Terılın1ttır. 

Bu karardan mo~ber olan 
ınorut1ıleyh, mektehın müddr 

rııaat"rni R"'tit lıeyın iizerine hü· 
enm btmışt ı r '7 tıl\ubo illi ıh '"r 
ozerın~ kendı11 za.bııııoa yKka-

lanmı,tır. 

Keır alpaşada 
Arıcılık Jlevesi 

Anı7or 
J(emRlp11'• K•.xuıııda ıon za 

manlardl\ arıcıh~" karşı büyük 

bır b4'TN oyaamııhr. Köy ıttı. 
1adıyata bmlnmından çok •b•m· 
wıyoti olan araoıhıtıa 1akitafı 

için mahalli ka1m"kamhkp ba

zı yeni tetbirler alındıJı Yıll7e 
te hıldırılmııtır. 

Para 

kay Nuri beyin ırntkoou mı ,. 
ate Pertembtt gnnftoe kadar de- matabaaa1111 Ferub, airaat mek-

b 1 
akip •ozıka tarafından ~alJnl'• 

ntn •derek daha dört yfüı ton tebı mübürii Hilmi eyler • cak Onmhorıyıt ononcu yı\ılÖ-
ınoır Htıo alacakları hah.r alın- Amerıkadıt bağcılık il.tti1aıı ya- nönıö ınareı hep hır •Rızd•• 
naıttır. parak memlekete aTdet tdeo ıöyl•necek Ye ondan onra proJ• 

H.usların, İzmir piyasalarm- ş.,mıi bey, diia BarooYacla sey ram mocıbinoe J.?İİre~lere haşli•• 
dan mühıın mıktarda f'&lek• te tıooılik tetkikatı 1apmıtlardır. ••oakt1r. 

mıtibay .. Mee.kleri aıaıa,ılmı,llr. Zir .. t m•lttebi •JtiDliAi .a(üaabakalaJ1' 'l'lhksı.or, Al" 

idare Heyeti 
Haftada Kac; Defa 

'l'oplanaoak 

niimnne zeytinliği haline konu- tay, Gô~tepe giire('çilen ~hn 
laeak. ayrıca geni• bir ıahada ed.,et1klerdtr. A ttHy 'Te 0Yı7.tepe 
ze1tm fıdırnh.tı kurulaoaktır. bir tim balrndo, Tiir'kapor ıtfrı 

··- 1 -Balkapına..aa bir tim hahnde karı• kar\•1• 
kalaoaklarchr. M oubıkJar: 

Vılayet idare heyeti badem• Bir Kasa ôS kiloda KemAI (Törupor)• 
laafta•a iki toplantı yapmaıa Halkap.nar ••yak fahri1rH•• lılabma& (Altay) beyler, 61 ki-
karar Termi,tir. Bu &o retle idare da Hı.oı AJi ef•odi iımlnde bir loda J{aımı ('fürkıpor) • rari 
b"yettnd.,ki lelerin daha ıftr'atla amele, makine kayı,ınm kopma- Altay beyler, 1ıne Bl lul,,._ 
91kmaıı mümkün olacaktır. aı•daD agır Mrett• r•r••••••t· Muharrem ( 'riirkttpor ..... 

Bızoe iioretll olan idare ~eyetl tır. Yarala mımlek.t huoa .. (Altay) beyler, 66 kıioda lhr•• 
asalarının haftada :ınoak iki t9- ıiae kaldırdmııhr. hlm (TUrlı:ıpor) - Hulft"ı (Altay) 
tım~ yapmaları çok l\Zdır. işlerin be1Jer. 72 kHotla Yoaof (Ttırlr• 
bitırilm••İ i•tını1ona heyet hi9 Kız aıuallim •por) • Uekır (Altay IJeyl•f· 
olmazu haftade beş defa toplan· 79 kiloda Hüeeyio .MııtlMI• 
mahdır. Mektebinde (Törkıpor) - hwaıl (Altay) "''" 

1• 1 n11•• • 1 ler. 78 kil•Hl• Sat i Oöıt•p• • 
Takdir Edllaa LeJ'U OlmıJ'&a 'I'• S.ttn (Attt.y) berıerJır 

Kaçırıyormuş Ka7maka•lar lebeain Ka74l 
9 .K1ıaı beyueJmd•I lzaıir Ku1"daaı kaymakamı Dil&- Yeaileaml,-oza••? 

••• 
Kupa Maçı 

panaynıua mal t9fkir «mek nr beyle Bergama ka1makamı KH muallim mekt.bi nıbarf 
Uzere gelen Uayram efendi iı- Fıkri bey Tilayetin inb11 öserine talebelerinde• •ldı.tı••• bir •i· 
mm<le bir ut, Ttil'k p•raaını Dabfüye Uekiletiooe tatir ..til· k&7etaamed• DMktep idaıMiuio 
koroma turnunona. mobalıf ola- mıtludir. c Bu ıene nıhariler• ıer yok tor > _,,, ..... 

Haber ıalı1ı1?unı"a gore hl 

o•ma Altav - A.Urnoul.u takHll• 
ları araıında hır Hlaç y.apılaca, .. 
tı~. Ra maç ıçıe hir de ko,. 

rak '78 Ura para 'kar.ırm•k iıte· K k ) ıdi1erek k"yıtlarrnı y .. niJemek " aça Çı ar \:cmmu,tnr. 
mi4 n nıubafııza knmt1adanhtı Ytemedijti bildiriliyor •• aoı acı Bhıııoılık nıaçiuıııdftnlMtrl 
memuTları tarafındlln yak"lao· Zabıtaoa .&n.nt7or şıkiy•t ~dıliyer • .Mualhm olmak kartı karşıya ~öreınea1ğ•mh; .,_ 

ncir Ve Zahire Satışları m14tır. Hayram .efendi .. u. Geçenlerde Bergamaoın 1.'u- he~eaıl• mektebe girmı, olan lzmir bırınoı Te ıkıocJ11rım ar•· 
mllhkemeıııı• Teriimi.Ur. raoh nabiyeaınde Ayazma deni- kızlanmıza, leyli olmachkJara larıoda Japacakbrı kutılaşıo• 

Uzüm, 
n. A ıcı Fıaı 

406 E ~ o uı ı:J 50 
472 8 üleymarı 12 
:i•t ..M J ,.aranto 1-0 
1 ıo Kark Kflzım J4 50 

7,ö Trılonıdıı J) 12 75 
r1 Oenhuoi • b 12 50 

(X, artJın 16 
4~ Ak O ıuan z 14 25 
l~ .::; u~u ~J Jj :fü 

32 M J{ıhara 14 
~U Zahueeı H 11 
lô A alltar 1' '1.5 
l 1 ;-.; Gom•' 1 ~ 50 
11 Dıvaıııaodıüı 1'1 
9 ·ap•• x.1. 12 
8 O Kfh 10 IO 
'l .Kaptu Hü J:J 60 
:J Ş Hıza tla f l 

1868.5 Yekun 

()u Al,anı 

lil 50 2951 ' Rem~i 5 
ıs uO 13,0 Jıro T• şii 5 

Fi at 
13 
12 

14 62 163 ,J TAraato M 5 25 
l 1~6 _r Alt Hay4aT fi 50 
l5 50 114 Kırk KiaJ• 5 
15 50 

10( .E' z lzzı 5 31 
l 7 50 99 B l!'rauko 5 
}ıj 50 

76 H Şetbet 
~o 

74 1 t Talat 
87 .M. au 
4'1 l''" Paken 

ı' 75 
12 30 
1( 75 
l'2 50 44 D11tar Hubu 

17 ~6 B A~ezTaki 

11 50 18 Hiza lla 

5 75 
6 
5 
6 50 
6 .37 
6 37 
6 75 

6 75 
6 26 
1~ 

6 76 
13 
12 

6 
"/ 50 
9 
6 87 
6 87 
5 '15 

11 5270 Vekan 
ıa il Qa Oi•at 
l..& 682 Hu~claf 

n.t 
' 60 200 ton • 

•••••• 1 • l ,,, 

k len mef'kide ()ere kenarında bir içia börle hakai• bir ret oeTabı eon Ankara t~uıaı nt an .toı 
Su··mer Ban .... · L.A -.:il • btlbua" -erak• u•ger. K.an•-' mARarnda möuım bir kapk rakı ••rıa•a. ım .. •n•ı-ır •myora•. ... 

J 8 ' t bır waah•hk old ıt t• m•rk••dedır '" hu_un ' ıll zmircle Batı, ımalatbanesmin keşfohtnBnJ,?ııuu u "~ e J ,. 
0 e 00• -- ., .d 

kaniiz Alhnordo .Alta~rn en kuY~•.,.. a b i a n on kaçakçıaan Sürmeneli • 
.,.a ea .a.9ıyod r Alinin jandarmalarla mü1ademe rakıbidir. 
Mie.Mr baak taTafı8 an ..a- . Kurtn11nla * 

1 • 11n11naa yara1andıgmı, dığerle· 9'?- • * 
rhanzd• a911.eak olAn yer ı .... Snor ın ntak1' eeoehlc kor' 

. ~ rıoi• kaçtagını yazmı,ıık. y l ı· 
lar pazarı HLlf ,ubeıinan iSKy. z b ta k J j i t k' 8. ra anmış greeı de bu cuma gönü top1an•• 

1 h a ı açan ann aın a ıp 
1• 1de kiiut re.mi vapl c•.ıtı •· yor. Heyetler r 0 porlarım l111zır• 
w -.- ; -. ile -..ı bafanmaktadır. B•· Qan~arı çar~ıaıah Malamat "' 

blır nlmm14hr. i L- ıi _..,ı_ 1_. 1 0 f d" _.,. lamaktadırlı1r. Kongrenin bu &erı• 
-...•••••••• K • •an• uuaları• • --. ot • !mea • "" 1 •faltıtu&D _ ......... _............. " 1 naza rerı <lab• 

'816 Arıla il ;$1 ı AD ~ne clii..-kl•ri ma•Ak· Jara1anmıştlT. Kaza, kab•eie ı•n ••n• ere ,ı 
340 B.kla 4 .iO 1 50 bktır. oturmakta olan 8iH•1maa •lla llarareth n ht1yecanh geçeo~ 
22 Faaalp 'Z '7 Ka.,a111anba Tirk.....,.• HilHyinin tabanouuu karca1ar. aalaakkakl~T~ .... , ... 

616 Kawlan 4 'iO Bwn ~.at •• .. _ , • .-; k• at.f aWırmuıaclq çıklıut· H ura,.~ ..... 
'iO ohat 5 1f 5 76 M.orat hundan • .,e1 a. ba•ı Rt- t1r, ltemera:lh eaddeliude _.,, 

UrJ ken Palam11t '91 -m '•" '14 .. t,ter ~• Mant.., l•mir f'arah, .... ıetet ~.-...ı .. 0..r o«I• tyasıaıa Jl Ur.-" 
100 p 9ekı r 2 fit 2 ~o " 'Rerı••• upi6aaelm ... k•Wınle...t UMW'i ala- .... Dl 9a)ao Ferhat oğla .Ah _,,,,. 

il B P•m•k 11 38 ma1ak&mi1etml•I ıevtnaı.twik. ••"· C.- a.ta•••ff•r. 
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SONTELGRAP HABERLER/, 
~ . . ' 

• ,_ ~ -~ . • ' ; ~ • r . . 

Komltaeılarla ftileadele Mihailof 
~ı~kçeye Çe'V"lre:ıı: A.Ii Şev"!:,! ----------------------... ----------------------

-29- Mi hail of Isviçreye Gidiyor Düş- Italyaya gidiyar 
llltırnbul 17 ( Huınıi ) - Bol. 

gar komıtacı başııı M1bailof•a 
ftalyaya gitmeıi de mohtem • 
göriilmektedı r. 

- :$iındi Jaha ıyı anhy•oa· edeceğiz. Bu kombinezonda mu. 
hnız ıebepler altında 9;l il bo Tıaffak olmak için bir az fasla 
"ce, saat on ıkı s-almaılan mu · para earfını göl.e hlmahyız. 
~kemeye meclıarnz. Yme hu Reiı, giizel proje dedı.Ancak 
"heple çok uzakta oturan ba;.u ar· lıu1eönkö rozuamemizd• 93 tin 
tlda'ltlı·ın neden hn le1"kll llde top mııbakemeei -rardır. Bu i1i balle
lantıcJa bulonmadıklıtrım takıl r Jrnoe dığ4'ı·ine bakanz. O ••• 
'itcekıiHi11 . Oniimüzdeki miihl•t mana kadar ıiz de nporoaoau 

maıılarile Çarpışmaktan Korkuyor 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1'6stendilde lhtilaloıların Sill.h Deposu Bulundu 

o kadar •• ki onları davet• im bazırlusrnı~ . 

lıtaobnJ, 17 (Haıosl) Komt· kHmedıJlıni ıöyJemittir. Bulgar gar ibtilAloıları tetkılltana ait 
tacnlann reiıi M.ıhailot matbaa· hük1imetınoe adi bir haydat ela· eJmak üzere 200 ıilAb, 80 bom

la yeni b~yanatınd• fıtanbulo rak i!An edUeu Mıbailot'o• ia ba, 12 olomatik, 120 tabanca 

~ok ı•YdtJıni, fAkat 46,manla deai h;in hüktiınfltımiz nezdin 600 bin mermi möıadere edil-

Gayrimübadil 
Bonoları 

t&ıı bulamadık Bunanla hcra - Hapornnıu yarın takdim rU• kartıl"tmak endı,eaioJen de hi9 bır ıe,ebbüı 1•pılmıt mittir, Sıliblar Te mermiler Jak lıtanbııl, 17 (Hu.nıi)-Gayri 

~r biri Harbıudeu1 dı~eri Born· edeceğim. 
'-:rdan tayyare ı le gelme~e mo· Reiı - Paolo idtliana.m•yi 
••ttak olıuı arkaia,larımızdan okoyacak. Dıkkatle dınlemeoısı 

kkrtalmak t9ın Iniçreye gitme degUdır. -'.1eonon 4epolarıocla tiıtHn bal· mtibadıl bonolarının 18 liraya 

I• karar ••rdılini, Makedonya Kiiatendllde Slldh Depom yaları altmda meydana ~ıkarıl· kadar dütmeai iizerın• Taziyeti 

t7 •• 2S ii meclı• namına teb• ıaterim. 
da hürriyet olmadık9 Balkan- Atana, 1'l (H .M) - Sofyatlan mı,tır. Sabık Qıft9i meb'oı Ste- kartarmaga te11ebbüı •d•n h•y•t 
Jarın basur görmıyt1e•1tini, ha· hildırılıyor: Köıt .. ndıld• yapılftD fan l•anof'ta borada teTkif bono kıymetlerinin alınacak tet• 

tik etmoliyim. Paolo okuyor: yatında kendı ehi• taTok bil• ıoıı ara~tırınada Makedonya Bal· edilmittir. birlerle 1tlkael•e•A?i kanaatmı 
• M • • M • i11bar etmietir. lkı a4arn "1•R• lrafkarak t•• - 1~ Nıaan 1934. gecui Mar-

"~ktir ettiler. ıilya Jimao111da hıç.;ıkla yapılan 
- Şimdi 93 ön ticari nıoa- l>ı r doelloda, H3 t•ıtkilAtımızda 

"•lltıoa aıt aon bil&nço bıyeti· 8 ııumaraya knyıt lı GHp• Vikor. 
A vusturyanın Istiklili Akalliyetler Davası Pa~ame~tolar Konfaranıı 

Al 
•
1
....... . t' . 24 Eyluldı Toplanacak -.,. d"~•tJl•oaktır. •n'.r• öJdiirıuiişıü. l{a.,.kacııarı H. e· T hh .. 

Meclııı• hazır ho l unaıı gemi· ayırmaga koşaıı günHiik uıemur· (nqİltere iÇ lr 88 Ut 
9İltrdeıı bıri aya~a kalktı: larrndan biri <le 93 tarafından Altına G: rmek Istemi,·or 

- Heiı elentli1 bı ltlnço dait· itilerek deniz• yn•ıırlaomış -ye .................. .................. .,, 
lıhrkın 74 hakkında bun isabaı bololmo,to 8 le 93 aruındeki Oenene, 17 (A A)-.Avu11tor t>ır taabbat aıtıoa girmemekte· 
••rmekliğım~ mıiuaJeniıi yal· düello nizami e•kılda cereyan yanın iıtıklAhni . ••arazi tamam· dır. İngiltere ATnBloryanın iı-
••rırım . ettiğinden tıtkllahmız 93 ü adıt hRını beynelmilel bir zaman tıklalıneı hürmtıt edilmHl buıu 

- Hııyoronoz. takibattnn kortarmak içın eJın altına almak i
9
in İtalyan mo- ınndaki iiç büyiik de-rletin on 

- Hande iken mühim bir den geleni yapta. Manılya ad altı şuhat tarihli bıyanoaoıuin· 
~ b rabbıuıı M Afoiıınin bazırlamajt• 
' er aldım. StRTiski badııtıjo · liy11iııin günlerce devam eden d.-n d1tba Herı gitmemek iıtiyor. 

4• tnühiın rol oynıyan Hlonl tahkik•tı biç bır ııetıce ...ermedi- çah,tıJtı mukaTel• projeıı f ngıl- Bn tnaıt ahında pıojeyi bazır
ı.,kU&tından d11 aynı haberi te- .ıtınden tıthkıkat c.101.vası bir daha tere taratmdan bazı mti~kölata ı ı 

& ıyan arın teferruatı derpi\! etme-
tide mu valf ak oldum Paradi mıydana çık ınamıı k il zere eTrak ultramı,tır. Filbaklk& mezkfır d ı ~ fiil flTT• bütün gayretlerini 
••puronda çıkın 1"ngıuda 74. bazineı'linde uyodıı. Ka•ga een•- projede mukaTehıye ln~iltere Londrn hükdıneti nezdinde 113r 
~lırtulamamışhr. Balık9ılar ce· llD<la 98 ün cebinden dii.en ıaat Frtt.nsa halyl\ Te ÜQ köçiik Hilftt tetm•ler i )ô.zuo~elıyor. 

ini hu•mnşlardır. En fecii ka- kordonunun hır parçRBt pohsm de•letının gırmtı11 •e barıon dı- OenAvre, 17 (A A) _ ATas 
1•ıınrla bir kortun 1araıı ta~ı- eline dıfttr parçaıH da te,ldli\tı- p,er dnletlere Ye bilha11a Ma. ıorya malıafılınde bt'yan olundu. 
"•ktadır. mızm eline geçtı. Hala •lımızdeı · cari&tan ve Almanyaya da açık ı?una göre başveliil M. Şuşıng 

ReiR Polo ile görü9tiiktın baloaıan bu parçada 93 ün res. I bolundurolmıuı derpı~ olunmak· TeşruusaniJe Pariıe gıderek 
IQttra: mini taşıyan hır madalyon da tadır. Halbnki lngilt.,renin şim Fran11z dnlet adamlarile görü 

- Öliimü reımeo tebli"' edi - Tar Şımdi anhyorııı ız ya 93 ü 
" • 

1 dıki kararı A nnpa,ıa y11ni hıç şec,.ktı r. 
1nce hu hnıoıtakl raporn da her ınr•tle tazyık edohıleck mel'· 
~•~ıtacağır;, dedi. kide hulunnyoru~ 

Sonra aıAlara kıaa bir göz -- Sontı va1 - On iki Adalarrla 
'tt\kt ıo··zıerı· il' IJıı 111~"""• 1 * an ıonra '11 ave 1 
lttı'_ şımdi 93 hakkındaki itti- ZABIJA VUKUAJI ~ llalyanlar Adaları Tahkim Edi-
Qanı nıa11balasını okııyaoagıJ":. -o~:~n~~r.!'.ı',;8 Mı~ '-"Orlar-Leryosta Neler y apılmıQ? 
~rılerinııd• bulunan ldiatlardan B ki . ı H ı · J "'lf ~ ayra tua otnrRn ı mı og- ••n•••••••••••ll••n••• ....................... . 
a anJıyabihrainiz ki 93, meşhur in Mithat efendıııın bir mıktar Atına, 16 lH .~) - Uazeteıerl Lallkuuat yıtpılwı~. Hu adacık 
l'•ıgın n fabrıkatör Oail Varol- paruıle lmzı eşyasını almak ' İtalyanın on jki adayı tahkim larda kazılan lagırulaJda yerli 
a~n lıaşkaıı degıldır. anretile dolanchran Salih oglu etmekte old.o~onn yazıyorlar. romlar angMye olarak çalı,tırı· 

Oan Varolun ismi hayret u- Fethi iımındekı 'nhıs dün ıolb Bonlara ~~r~, __ lı~lyunlar Leryoa lıyorma,. 
~'lldırdı. Hazırnndan biri ıöz hk t k f d ' I adaeında u9 buyuk tavyare ban· -·-... -~---ceza ma emeaınce ev ı • 1 -

'l•di: mi' ye enakı ıon tabkıkatın garı ınta etmi,lerdır.Ho bangıtt• M. Venizelos 
- 93 hakkındaki iddiana- lar mübım mıktarda t1&y1arelerı 

~'I . k d l .. açılmaaı içın üçüncii mü•taınik- alal ıl k l kt . . Ler Atına, 17 (l:l.R)-Katimerin\ 
nrn o unmaaın an eYn ma- lige ·nrilmiştir. ı ece gemş ı • ımı~. • 

tecnmel bir teklıfım l'ar. Din- Zabıtaya TecavDz yoınn tepeJerıne biiyiik çapta gazeteıi niıbi intıhap uınlö kabul 
'" i · d • 1 1 · K edi idi jtl takdirde 14-· V ••izeloann mesın rıea e erun. Son 1"apnrla lzmırden Kar- top ar yer ettırılmiştır. 111troya 

Reıı: ~ıyakaya gıden Oenııl oğln Foat adaıımn da tabkıruını yakında ıipui hayattan kat'i ıorette 
- Kaybedecf)k vaktimiz yok. f d . k 1 d k k batlanacakmı,. Leryoeta her ottn çekileoeıtiui yazıyordn.Elefteron 

~· ı en 1, 11 e e tı a.-ga 91 armış "' 
62ünüııı nıımu olmaıın. .,.. badiıtıye gelen poliı memn- tayyare fıloları dola.arak taJım- Vıma gazeteti bo haberi kat'ı 

-- Hayır, hayır, çok kııa rnoa hakaret ve fiilen tecaTöz ler 1•1>mak:tadırlar. ınrette tekzip ederek M.Venize-
Söyleyınız. d k ı Klidı, Markella, Kalıuni, loıun Kıla höy1• bir 11.ey dütön-etiğin en ya a ırnmıştır. " 

- Pıokoff Rımk ile 11kı, Aymrken Yaralamı,ıar Apitiki adacıklnranda da baıa medı~ini yazıyor. 
~ltıa hlı:nvur ~tlf·ceı?ınızılen da K•bı amaıılarda otaran OeJA.I , 

ı kızı Sahrıye hırnımla ü eyman 'sıkı münaaeht-tltırıın, dnıtlok· S 1 ELHAllBA 
'r11n Yardır. p,.okolt Hank önü k ,. 1 d k ın ızı Şükrıye ara arın a avga 
İizdekı ay ırınde N l'Tyorkta 

~ "' çıkrrııt n hanları ayırmak için 
'atıyonal Sıti Raıık'a He~ mil 

b araya girfln Safıye hanımı yü 
'llıı do ı :u kıyınetınde l•ölçe altın ~ ı zönden •e başrn<lan tatla yara· 
iirıd~n · otjkl ır. Bo bamnleri gö- J ı t J amılf ardır. 
lltt'ct•I< olan vıtpnrıia bır küçük ---•~•H•-..•--4•---
taıl~ııı i~ımızı gfürmyo yeter. 

1'oklıt sahıhı söziinii bıtırme 
~l'ı .. l 

ı hır gonııcı muılf'ı ızıyaııe 

'()t<l u: 

- Oıe~anın dıbinı boylıyacak 
tıı 

an aıtuııaı ı meydana çılrnrma· 

Köy Evleri 
Badanalanacak 

MILLl KlJ1lJPHANE SJ!VfMASJ 

~ölJ 1"•HlUllU1, ~ı:atıl lUValbLuııı, lll•H.ıK•ll wu•ııu lıalök"UHI 

haletleri .,.. e~lenceli mevzuu tle: 

BABY (ÇAPKIN KIZ) 
Bütün lzmiri bir hatta güldürecek Te eğleııdirecek,ır. 

Bat ı·olde ıtı•imli Te şah artist. 

ANNY ONDRA 
~ 1 ısı~ mı derobte ecleceluını?ı' 

Ot.,.kı hu alaylı eoale
0 

cevap 
~ 

V ı layett i.' n ka8aba Te nahıy•

lere g<>nderılen hır tamimde köy 
evlerinın medeni şebırlere yaakı 
şık alır bir şukılde badıuıa Te Tamam-.n .FRAN:--;IZOA ıözlü şarkılı koın6dı 

ltA-.."t•n : AJ,Jıl Vli~MKSLT fMiiniir Nıırt•ttin hey) 
~~l'rnıye lüzum gÖl'meden izahı 
' devam ettı: 

boyaıılarılı tımızlenme11 lüzumu --------------------
bild111lm11f •• köy •Tlerınm ba.. öt:uuahu otjrguıı: lf>,:iU-17,ao-ı~.~o ye ~ı,ao da; cuma 

- Pıakoff Bank'ın ka1ala
~lf\d ( a yalnız lınr~on bolonae1,k ... 
ltınJua daha önce bız Tllzıyttt 

dana ı'ının daıına göz öoöndı günü 13,80 da ilan ıeans. Perşembe günü 13,SO 

b11Joodorolmaıı •• arkatının &•· I! 15,S~a tl~lebe Hanıı •ardır. 

kiv ed1Jme1i illenmiıtir. -

manya amnunıyı 181 lett.nba ı, 11 (llomuıl) - ft. 

G
• 
1 

tanbnlda. toplanmaaı mukarrer 
iZ BIDİJDr beyneımueı parıamrnto••r kon· 

feranıım B. M. MeoUıi relal 
Bertin, 16 (.A..A.) - BaYaı 

Ajanıı bildiriyor: 
Korreapoodanı politik gase

tHi yarı reamf Alman mabafı

linın fikrine tMoüman olarak 
ık•lliyetler hakkındaki Leh be· 
yanatından dolayı mırunnmyeti

nı gız;lememektedir. GaHt• ii· 
yor ki: · 

Almanya milJetlır oımiyeti

ni n ekalhyetlerin hAmhıi gibi 

telakki edilmeme1i IAzımgıleoegı 
hkrane çoktanberi alışmıştır. 

Fakat dijter memleketler akalli 
,vet hnkoknnnn beynelmilel te

minat altma ahnmaıı efaaaeaiııin 
mabYolo~ondan acı bir ıorette 

ınkıaarı hayale ogramı~tır. 28/6/ 
1919 mnabede3ini imza ıtmit 

o.an büyük deYletlerin mea'al 
'1t.hıiytttlerın balkıo protesto gibi 
telAk ki ede hı lect-ği i h ti r.azi k" 
yıtlar serdetmek 1aretı le 1aJece 
znahiri kurtumağa çahtmak 

tadır. 

Mlldahale Yeralzmtş 
Roma, 16 (A.A) - OenoTa· 

da çıkan Lanra gnzeteıi Lebiı 
tanın müdabaleıini mahalıiz bul
makta T• ekalliytt hokokunnn 
ta.tbıkini kontrola mük11Jlef be1· 
nelmilel teşekküllerle teırıki me 
1aiyi reddttden bir tarsi hareke· 
tin allutlanmıya~a&lDi ilaT• et
mektedir. 

KAzım Pa'" Hasretleri 2' .KJ• 
ltld• açaoaktlr. ' 

Bir idam Kararı 
lıtanbol, 17 (Hnflnıi) -

Aleyhinde tahitlilr.: yapan Gafur 

iıminde birini öldüren Yueof 

agırctızada muhakeme eclilerek 

idama mRlıkı\m edilınittir. 

Şoför Cemil 
lıtanbnl, 17 (Hu11uıi)-Şoför 

Oemıl idaresindeki otomobili 

61 yaşınlla Traa Oj?Jaea çarp· 

tırrak öldiirınii,tür. 

Tokatta 
Yol Faaliyeti 

Tokat 17 ( A.A ) - Vıh\ye

tin her t&.rnfıuda yol faalıyetine 

hfl'lanımştır Yollarda 7,000 

amele çı\lışmaktadır. 

Tokat 17 ( A.A ) - Harita 

mütehaesıaların& ~ehrın hnrituı 

y.ıptırı 1 makıadı r . __ ............. _. __ 
Harsız Tutuldu 

A bdiilkadır PH~a hanında şo· 
tör Rıd•an efendınin odaamdan 
7f> Knrut para il• bir cep HRtı 
çalan ıabıkalılar<lan Re,l\t ya
kalanmıthr. 

••••• 
Çin Amerikadan 
Yirmi iki Tayyare Aldı 

lıtanbol, 17 (Hoıoıi) - Newrork: Trıbone gazrıteıı Kalıfor

niyah btiyük bir kampanyanın Qıne Ultra mo<lern yirmi iki taktr
tay1ar11i ıRttıgmı bildiriJor. Bo tayyarelerden her biri (50 ter 
kıJometre bom!>a ta,ımıya T• 3200 kilo katetmiye muktedırdır. Kum 
panya bn tayyareleri Amenka büktrnatin(f 1ıttamayanca Çın• 
atmıya meohnr kalmıt Te tflllim etmi~tir. 

~ 
TAYYARE 

--~ 
SINEMASI 

19 E,-ıaı Çar,amba Günü Açılıyor 
iLK BÜYUK FIL~I 

Altın Arayan Kızlar 
Franıuıoa ıözlii ve ,arkalı 

12 meı,bor ıinema yıldızı Ye 200 reTÜ artistinin i,tıra 

kile mobletem dekerlar içinde mtydana getirilen aenenin 
bnyök fllmi. 
MU.kemmel ma•lk, Bedll danalar. MuhteUf numaralar 



. 
Yent Aeır 18 Byltl 19S' ,. 

Belgraua 
' ........ . 

Parlamentolar Arisı 
Ticaret Konferansında 
Belgrat, 17 (A. A) - Bıyotl• 

milel parlamt'otolar araıl titı•• 
ret konferırnıl dün sabah doku•· 
da Y ngoılaya fi yan mecJ11iod• 
Siı· .Jooalienin riya.aeti T• hötii• 
murabba. heyetleri reiılerıoi• 
ve kon(eranı umomi kMıb•P11 

r• bozarile toplanmıttır. .Mıc 1 

muhtelif t"e konferanıı ah\kad•f 
eden teknik muelelerı ıetki~ 
etmiştir. . 

Sır J onalien heyetlerin fo• 
goslavya<.la görmüt oldukları •11 

kaboldf'n dolayl Yugoalaya b•1,_ 
tine te,ekkiir etmi,tir, Ynga'
laTya parl1'mento konferans reı-' 
eski nAzırlardan M.Yevti9 oef•P 
vererek ecnebi heyetlere haf 
geldiniz temenoistodı bolonnıot• 
tur. Si r J onalein teklifi üzeri111 

meoliı ikinoi reilliğ• eıki fil• 
·91 goılav na.ıırlarındanY.Lankofl 

intihap etmittir. Mnmaileyhl• 
Hlefi İtalyan heyeti reiıi .l{oot 
San Martino idi. Ve Tazitesı b• 
devre nihayetinde hitama eraaif 

bolonnyor. 

xı,a.nlılar 

Londrada. 
Londra, 17 (A.A) - togil

tere prenıi J orj'un nişanlnı pre11' 

Hl .Marina dtin Londraya g•l1111f 
Te iıtaeyonda biriken btnıerof 
halk tıuafından karı,ılanmı,tıt• 

Karışıklıktan 
Korkulu.yor 

Ne..-york 17 ( A A) - .&1.r 
ıooat mıntakaaıu<la ıükl\nıt u1•r 
cnt olmakla beraber karıtıkll~' 
laı ın tekrar başlamaaından kot' 
knlayor. Zabıta her ihticn"1' 
k:ar't hazar bnhınmaktadır. Boll' 
lar fabrikalıırıDl ınuhafıtza alet 
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'l'trk lhtill.llnde mıııı,..ttııtk Prensipleri 

.L<\ VBUP A.DA_ Mahmut Esat Bey Dün De Harhretli Alkışlat 
,!!~~~~r ,9c~~1n~is!!:2 Arasında Inkılip Derslerine Devam Etti 

i•·~·lE;~:a"m:~r.!9'·;-•a;ıı:ııv•e•k•i·1ı-G-ö·m·b1111ö11~·. 5110111n·.·A·~·r·u·p·:~rll'!:~~k~::;;'e doğrudan Türk M il'i'~f f "'"ğ;f jb"""'Bf ;"""§;jf~ na t ""üi;~;~""O;;y·~~~ ..... i{;~ 1l1 y o rdQ 
sene suib içinde yaşı yacağız, ı doğruya tesir icra etmektedir. 
•özü hakk ında demişt r ki: _ ''Her Japonya Sovyetlere Şarki Çin Sıhl:-atsızlık içinde, Açlık içinde Sefalet içinde Kemiriliyordu 
he kadar bunu kat'i o 'arak söy j demir yoHarı için oldukça eyi ................................................. .. ............................................ .. 
ledimse de bütün kalbimle onu ' bir para veriyor, SovyetJer de Türk Olmıyanlar Rahat Baha.t lnki11af EdiJ'Or Emniyet Altında Osmanlı 
tcmeonı ederim.,, buna mukabil Mançukuyu tanı imparatorluğuna Ve Tiirk nlillatina Iha.net Edi~or Suikastlar Jlazırlıyorla.rdı 

Musso ini diyor ki; ''On sene yor Şehrimizde bulunmakta olan son prensiplerinin umumi verimi ğıle Türklerin sırtına çöküyordu. ide himaye edici fartlar içinda 
•ulh!,, Cihan iktisadi bir dinlenme Mahmut Esat bey dün de halk budur. Bu korkunç yıkıklığı yalnız Türk Türk o!mıyan unsurlar ne ya-

Çörçı l Avam kamarasında devrioe ayak basıyor, bu devir evinde inkılap derslerinden "Türk Bize gelince: Vilson Türkleri unsurudur ki omuzlarında taşı pıyordu.? 
dedı k i: "Ben ° rründen korku· ı her ne kadar silahh ve emniyet ihtilalinde, milletçilik prensip· bilmiyordu. Onları anlamamıştı. yordu. Osmenh imparatorluğunu Rahat rahat inkişaf ediyor· 
Yorum. O_ g~n uzak d~ğ~ldi~. 1 

siz olsa da, gene oldukça sta· leri., me\·zuu etrafmda konfe Bana geliyor ki birleşik Ameri· Türk unsuru bekliyordu. Çok lardı. Emniyet altında Osmanlı 
Arada beikl bır seae, betkl bır bilizedir ve belki bir nesli daha ransmı verdi. inkılap derslerine ka devletleri reisinin Türklük ağır askerlik vazifesi yalnız ona imparatorluğuna ve Türk mille-
buçuk sene vardır. fk' barps i -ı yaşatabilecek bir vazi· ber hafta mütezayit bir alaka hakkındaki bütün ma!iimatı yüz tahmil edilmitti. tine ihanet ediyoriar, suikaatler 

BunJar ortaya ahlan 1 ır· yettedir. gösterildiği salonun hıncahınç sendenberi aleyhimizde yapılan Geçmiş devirlerin askerliği hazırlıyorlardı. 
lerden bazılarınm hulasası~ır. ' Avrupanın kabataslak olan dolmasından anlaşılıyordu . Ka propagandaların mahsulü idi. Bu o kadar tahammülsüz bir hal O kadar ki günü geldikçe 
Onlar hiç harp olmıyacak kena · diğer manzarası ise muhakkak dm ve erkek münevver bir küt propagandalar bilhassa Rus Çar- almıştı ki, adeta Türk çocukları birer birer i11tikJillerine kavuşa• 
Detinden .. tutun.uz da ı 934 te b~p harbi gösteriyor. Bu harp bir lenin sürekli alkışları arasında lığınca idare ediliyordu. Bugün askerlik yaşın gelinceye kadar yorlardt. Her hareketlerinde çay 
olması şupbe~ane. v~rı~caya . a · ı sene evvel, ihtimal ki üç sene, hatip kürsüye geldi ve dinleyi istikliUerine kavuşmuı olan Bal· evlerinde ana ve babal.uımn gibi kan dökülüyordu. bütün ba 
dar her vazıyetı ıhtıva edıyor. ı · ·ı · · · · ti ı· ı·d kan d 1 ti · k t b''t- A · f' · ·d·ı S k b' ti · · d · b' ı· b . • h b l hatta belkı on sene içinde zuhur cı erım samımı ye e se ama ı eve erı o va ı u un v masa ırı ı ı er. onra artı ır şar ar ıçın e yıne ız za ım on ... 
ounların hepsı ıspata acet ı k f 1 d H · ı v T" k d b d" k b' d h 1 ı d a· . . . d' etmese bi le her halde nihavet on eransına başa ı: rupa ırıshyan ıgını ur meza- · a a onmeme , ır a a gö· ar maz um u. ız müteassıp ge-
rıkmıyan bır tezı ıspat e ıyor- · H 1 b 1 Hmi a l ·ı h ·k d. ii k ·· ı · d · ı d · ·ı · 'd' B' 
1 b- .. k h l . onun önüne geçılemi yecektir. anım ar, ey er: Y ygara arı e ta rı e ıyor r şmeme uzere ev erın en ay rı, on ar me enı ı erı ı ı. ız 
•r: Bu tez utun e anet erın 

1 
·ıt F .

1 
Milletler prensibi Türk ihti- lardı. rıhrlar; asker olur giderlerdi. taksime onlar istiklale liyık gö-

pek vahi ıeyJer o lduğudur. k Ş;yet v. ngı kere,! . ran~a 1 
e lalinin en beUi başlı esas ların· Bu yaygaralı tahrik hırıstiyan Ana ve babalan belleri bükük, rülüyorJardı. Dahili idarenin iti· 

Bütün bu bahsettiğim zevat 8 le eceg• mu ave eyı ço uza dan birisidir. En ince bir pren· aleminde o kadar yer aldı; o ka· gözleri yaşli, tozlu yollarda ev safı altında, harici tecavüzler 
k~ daha i~i~lerini zikretm.ediğim tırsa işte Avrupada böyle bir siptir Ben milliyetçiyim, her şeyi, dar hakikat telikki edildi ki litJarını beklerler, beklerler Fa karşısında Türk unsuru ezildikçe, 
B~~s~le~. ık.ı hadde blrleşı:orla~ manz~ra.. g~~ünecektir. Yalnız bütün varlığımı da bütün insan oralarda 'Türk denince ( ı:ulum kat onlara kavutmadan bu fani Osmanlı jmparatorluğu parça, 
ırısı Ç~rçtl tarafı~dan goster~- her turlu sılahlan bırakma te lığımı da Türk mitliyetçiliğinde timsali ) anlaşılıyordu . Maksat hayata gözlerini yumarJardı. parça kopuyordu.ltisafın derece• 

1!~ e~dışe ve dıger .?aşv~kıl şebbüsleri akim kalmıyor, silah· buldum Orada duydum ve öğ · ta ( Deli Petro } zamanındaoberi lzmir kt#asmda kur'am çtkllir sini şu bir kaç milli (mani) den 
'~o~bo! .tarafından. g~s~erılen ları tahdit etmek teşebbü~leri de rendim Bunun içindir ki her Rus Çarlığına ideal, ülkü olan Anamın babamın b~lleı i bükülür milletin ağzından anhyabiliriz. 
lteıın U~lllt . Fakat bır fıkır var- bir semere vermiyor Yare is millete ve her milliyete hürme Osmanh imparatorluğunun tak· Davulla zurnayı dll/On mü sandın? Bakınız Köylü Hanımı ne diyor: 
d~r . onu katiyen ber k~s izhar tekle baş!anan silahlanma müsa- tim vardır Fakat ne yalan söy simi idi. Propagandalar zemini H Asktıt gi~~t gelin mi sandın? işit/iğim ~ttJlet Ezan sts~dir 
ettı. O da gelecek harbın bakaları dev adım~arile ilerliyor. lıyeyim, neye sakhyayım eğer hazırlıyordu. Türk olmıyan un avalan mı i ıstırabın acı Ezan. sesı <1tğıl anam.go~lll yasuiu 
hl.günkü Avrupanm soou demek b Tü k 1 d k d. · 1 ra . t'klAll . t k ve çok acıklı destanlarıdır. Elımı Sakladım Deydı Dıkene 

Alman a ·ıAı ı ki . en r o masay ım en ımı sura ıs ı a erı anınaca .. . . . . . 
ol - d s ı f d Y sı a 1 aoma 8 meş ' · Bundan belki yırmı sene ev· l!tıhl talmldaı ömılln tükene 
acagı ır. on ay ar zar ın a , 0 .. dünyanın en bahtsız adamı sa- Osmanlı imparatorluğu taksim . . 

bir kanaat bilaistisna umum ta- gul bu.unuyor nen duşmanJarı d d'l c kt· AA 1· 1 d' 1 A vel ( lçtıbat ) mecmüaıında bır Ah nt }'aman ımtş burçak yolmast 
h ı. tl · · ·k b" · yar ım e ı e e ı. ım er, e ıp er, ca· . · 'k .. .. . Ev h f Bııtrak tarlasında g~ıı·n olması 

rafından kabul olundu Bu ka- ava ll\Uv ve ennı ı ıye ır nıs· H la b , l . l h b ld - b.., ıstatlsb gormuştiim. ger a ı r .. 
· . anım r ey.er ır er ep u yo a yazmaga aı· d Blitün bu " maniler ,, Türk 

naat tn silahlar• bırakmanın im· betınde tutmıya çahşıyorlar. Al· B .. T" k 'lıflal' d milli 1 d 1 r zam a yanılmıyorsam bu ( Ye· 
\- · ı hJ t hdit t . b . b t• t .. tt' ugun ur ı ı ın e a ı a • men ) e ( Süveyi .. kanalı } volile unsurunun asırJar içinde çektiği 
ansız, sı a arı a e m~nı.n manya u nıs e l evazun e l· yetçilik prensipleri mcvzuunu Avrupa ve Amerika Hıristi- . .. 7 

• • dayanılmaz acıların feryadıdır. 
rayri muhtemel ve mütemadı bır riyor. Fransa faşist oluyor. Müf- mütalaa etmek istiyorum Büvük yanhk efkarını MüslUma\ı Türk- ~ıde~ :urk: .~•kerlerıne ~ıttf.' Bu A 1 . . d 'k'J . · ır . 
·ı-hı h k · · l ıstatıstıge gore on bec yırmı se- ıır ar ıçıne 1 1 mıı mı ı yeıa 

•ı a anmanın er cı ıçın e zem rit bir milliyetperverlik Fransayı barbm sonlarına doğru ( Vilson iük aleyhinde boyuna tahrik . . d y ..,,k. .
1 

sütunlarıdır. Bunlar geçmiş asır· 
oldug-udur . 1 d' b''t·· A . l - ) d" t 'b b. ki' d. 1 d 1 .1. . . (L d ne ıçıo e ( emen) e ı ı mı yon · ışga e ıyor ve u un vrupayı prensıp erı ıye arı ır lŞe e ıyor ar ı . ngı ız 1aır1 or k k d'l . b d lara acı acı bağırmalardır. Türk 

Loodradan bakılacak olursa k 1 k d . B ki' . ·ıı j B ) k d h ı as er sev e ı mıf, un an an-
•• •w. ' ap ıyor. ay ettı. u ışen : n mı et ere ayron o a ar eyecan a yaz- k .k. .. .. .. b' . d.. kızı ve Türk oğlu böyle canlan 

Avrupanın gosterdl~ı ~an:zara, Ya Japonya? Bütün Anupa taallük eden mubtevası takriben dı ki nihayet kendisi de Mora ca . 1 ~ yuz veya uçyuz ını o· yana yana bağırırken inlerken .• 
k11a fasılc.larla basıt bır tarzda ·d· · d (M· l ·) d · · nebılmış l. . Sovyetler!c japonyanm harbede şu ı ı: ısyanın a ıso on~ı e yenıçerı R 1. b Ş k• A Türk olmıyan unsurlar bele 
•ub. ediJmiyecek kadar daaınık 1 A H k . h .11 b. w d . d ı. ld ume ı ve azı ar ı na· ' 

eo • ki i i kabulde müttefiktirler - er avım, er mı et ıçagıo an geçtı ve ora a Ka ı. d 1 ·ıı ti . d . 1 Türk olmıyan hırıstiyan unsurJar 
\'e karıııkttr. Kaba taslak bır coe der n b h b . kendi mukadderatını kendisi ta. Aleyhimizdeki propagandalar bo ut Vi ky~. erıa~ de ·ıısyarn .. arkı OsmanJı lmparatorlugv o içinde ne 
sur tt ·k· "'nzara ~0··rülebiliyor n an sonra u mu are enın 1 . l as ırma ıçın gon erı en ur 

e e 1 l m.. ö · • yın edecek, zorla ilhak yapıla ya nıı: kıtap sütun arında.. kal- ·~ . vazi ette idiler? Rahat rahat 
B 1 d b. · · h Avrupaya sırayet etmesi irin • O . . k.. ..1 . k çocuklara tabu bu hesabın harı Y 

u manzara ar an ırısı a· ır mıyacak. madı. nıversıte ursu erme a · . d k 
1 

H 
1 

b. b. . d zengin oluyorlar • Okuyorlar ller· 
t ti. b" Ih t ft ) v •• adan bı'r sene bı·•e geçme• . . . · k ·b d k cın e a ır. e e ır ırı ar ı sı· . are ı ır su ara ar ıgı gos · ar · ... Bıze ılışen esuı da ta rı en ar çı tı 

1 
b- _k h b 

1 
h leyorlar. Yeryer ihtılillar çıkarı· 

t ... · ı ·ıt f a hı' c:: n var Vakt·ı .d. p . .. · 't . (S' ~ ra açı an uyu mu are e er e ... rıyor. ngı ere, rans yı · - .. o " - şu ı ı: arıs unıversı esı ıyası ta- b d b'l d v 'ld' 
1 

yorlar. Müstakil devletler haline 
ıtıayeye hazır o lduğunu söyliyor. ~f77Z77Z7./Y7..7.Y/L?/ZX7777?<7xzz.i B - Osmanlı imparatorluğu · rih) profesörü (Şarl Senyobüs) sa aT" ak 1 • 11'gı·ı ırf.ehr . b' lt gelmegv e çalıııyorlar ve geliyor-
b NN z man Fı ını .. 1 b'l b b ur mı e ı se 1 ır sa a 1 ouna mukabil Fransa da Alman· :-..: 8 r nun Turk olmıyan unsur arına ı c u ya ancı propagandaların tardı. 
Ya ile sil alılanmak hususunda ~ l kincı B~yler sokagındak i muhtariyet tanıtacak. Türk olan tesiri altında kalanlardandır. . nat uğuruna boyuna kırılıyordu. iddiamı size yine bir yabancı-
llıüsavatı kabul edeceğini bildi- ~ Zarnırn fırını ne ri ol~u.k bu aksamına da tam ve kamiJ bir Universite malisulü olan bir Sıb.lıatsizlik içinde, açlık içinde, nın bir Fransız mütefekkirinin 
tiyor. Almanya bu silahlanma ~kere t amiratını ılrnıal e'le rek K istiklal kabul edilecek, boğazlar kitabın yalnız ilmi mahiyet ar falet içinde kemırılıyordu. kitabile ispat edeyim. 
hududunu aşmamağa razı oluyor. ~ faalıveto geç m i. tı r . .l\1 uhte- ~ açılacak. zetmesi lizimeden iken, (Sen ·~. .. . .. w v. ( Güstav Löbon ) un ( Arap 
"I ·· k d. d N • ' !-..' H d o ı · . ob'" ) ·· k't b b'lh T " k Butun vergıler, butün agırhgıle ..,, manya munhasıran en ı a :...; terem m ii:-te rıl or i ba hnı;us N arp sonun a sman ı ım Y us un 1 a ı ı assa ur • .. .. .. medeniyeti } adını verdiği güzel 
L v N • . N 1 b 1 d h'l' d ı t llük d k ı ı·d Turk unsurunun sırtına çoku· 
11111 i şler i le meşgul olacagımı ;-..; Hey le r sokagı ha lk ı ıl e lo t'\ parator ugu u şart ar a ı 10 e ere ea c en ısmı a e a e . .. .. .. .... ..... bir eseri vardır. Bu eserin bir 

N · d k N b' lh ı · ·d· ( M d d ı d ··ıh d" yordu. ldarenın bulun kotuJugu •öyliyor. Fransa siyase t ini tarsin kaotaoıl:ırı ha be r aı· etme' ır su a ta ıp ı ı. on oros propagan a ar an mu em ır. .. .• .. .. kısmı soklarına doğru Türklere 
tdıyor ve demokrasiye sarılıyor. ~ menfaatle ri i ktizasın<lnn ol- mütarekesi) böyle bir sulha ka . Propagan.daların üniversitele Turkun, kadın . erk~k .. Turkun tahsis edilmiştir. Mütefekkir ora• 

Aradakı mesafe ço' olmakla ~ duğann ı lfrn ey le r ı ın . vuşmak ümidile imıalandı Mü · rın hele Parlı üniversitesi gibi ardın.a sarılmıt bır yüktu . da diyor ki: 
b Z ·· t · k b. ·· ( h · V h ük k b" ilim .· · k " .. ·· Bıze pek dost olmlyan bır . v eraber japonyanın Sovyetlere aman f ıı ını mmı eoırı ~ tare e ır az once aın a · Y se ır e~ınm urausune .. lff F l ( 0 . . 1 ) ( k " Osmanlı ımparatorlugunun 
karşı harpçuyane hareketine dair N Apl~l ~ dettin) in; istifasından bir veya kadar çıkması, bilgi namına hü- mue ı . ransa ı ı~lyo . şar en çalışkan en namuslu unsuru 

. ~ (4;)() ) G . 1 ~ b" "k" .. J s d A T ı ·t zünl dedilec k l d d meselesı) adındakı kıtabında .. r·· k . B 1 T" k b" olan planlarından vaıgeçmesl de '//hC//7.L////./////////./.zL/Z7,;iSı ırı ı gun evve a rıazam a a e ya e ayıp ar an ır. .. .. . oz ur lerdır. un arı ur ta n· 
· ı· · b' O N k! F k t h t b" ı ıunlara soyluyor. ·~ ...................................................................................... paşanın, mec ısı me usanı s· e yazı a a aya oy•·· " . .. yetinde yaşadıklarından Türk un· 

• d G t ı 
• .. · · (H ı·ı b ) · ı· Za ı yor k' ·ı · h k l k Hocalar tanzımata , Islahat .• H . . 

O B aze e eri manı reısı a ı ey ın mec ıs man oıu ı ı ım a sızı - . . . vanını taşıyan dtger ırıstıyao, 

. ...- huzurundaki nutuklarından bunu ların iftiraların sürüm vasıtası fermanana mubalıf ıdıler. Bunda M .. A E · ı l 
~ ' I b' b k d h ki 'd'f usevı, rap, rmenı unsur ara 

anlıyoruz, Talat paşanın kabine· hahni alıyor. yanız ır a ım an a 1 1 1 er. karıştırmamalıdır Öz Türkler çoit 
1936 Kışı ile Sonbahar Mevsimi için 

Büyük l\loda ~1ecmuaları Paris l~evüleri 
GRANDE REVUE PARISIENE FEMME ELEGANTE 
ltEVUE P ARlSIENE MODE DE P ARiS 
SAISON PARISIENE PERFECTION 
lA PARISIENE COSTUME ET MANTEAUX 
VOTRE GOUT L'ENF ANT ELEGANT 
A.S RA JEUNESSE P ARISIENE 
JUNO LA COQUETTE 
SPLENDID REVUE DES MODES 
STEU..E LA FEMME CHIC 
'fOUTE LA MODE LA BELLE PARISIENE 
STAR LA BELLE LINGERIE 
St.tART REVUE DES CHAPEAUX 
~llTE JARDIN DE MODE 
t.tooES D'HIVER MODES ET TRASAUX 

aoton bu mecmualar ı. ABAJOLI kOtUphaneslnde satıl· 
"'-ldadlr. 

ıini takip eden diğer kabineler (Seoyobüs) ün (Siyasi tarihi) Çünkü fanzimat Tolsuknl dıslab~t çalışkan, nam~slu, kanaatkir, 
d v k b · t d·ı d · k. R t b t fermanı olsun. öz iir er en zı d • . b· ı · . . 1 d" e aşagı yu arı unu ıs e ı er. zanne erıuı ı eşa ey ara· .. 

1 
me enı, cı ı ıyeth ınsan ar, un· 

H · · d v·ı · 1 · · f d d ı· · t ·· d'l yade Turk olmlyan unsur arın . . arp ıçın e l son prensıp erım ın an l ımıze ercume e ı • . . 
1 

• • yanın en cesur askerlerıdırler. 
candan benimsiyen itilaf devlet- mi~tir. Bunu uzun uzun okuyan bılhasıa hıdrstıya.~ kunsbur arın . 11~kı· Bu kadar yüksek seciyeli bir 
ı · d"' h b d ı· b k'k t T" k ı·... ne yarlyor u. Çun ü u yenı ı h . k erı unya ar ın an ga ıp çı ve a ı a sanan ur genç ıgı ki T k unıur nasıl oluyor da iJ ümet-
k (v ·ı ) k · d'I · k t d w t k lerl• Tür e ür oJmıyanlar . . .. mca ı son a ar a çevır ı er. nın sı ın ısını agı ma ve ona .. h kk 'k lerın en zalımının, en yabancııt-
Onu hayalperestlikle itham ettiler elimden geldiği kadar asıl doğ· muıavı a ka malı olu!.orla~~ nın idaresinde zulümlerin en da· 

V· ı · ı · · ı t k · t' Fakat vatana arşı tekabbul edı· z ı son prenııp erını seve seve ruyu ana ma ıs ıyorum. . yanılmazına katlanıyor. uJmü 
mağluplar hakkında tatbika kal- Vilsonun Türklük hakkındaki le~ vazıfeler.de f~rklarvkalıyor.du. gören Türk unsurudur. Ne ya· 

1 

kıştllar. Yani kendi çıkarlarına tellkkileri siyasi propağancla· Turke tahmıl edılen agır yazlfe· zıkl,, diyor. Bu kitap yazılalı 
kullandılar, fakat aleyhlerine !ardan baıka birşey degildi. ler. can, mal fedakarlığı. vazi~e aşağı yukar1 otuz beş sene olu· 
olan ciheUtri ihmal ettiler.Türk- Onun içindir ki Tilrk olmıyan lerı kalıyor. Buna mukabıl hırıs yor. ( Güstav Löbon ) vaziyeti 
çe bir darbı mesel vaziyeti bize unsurları her ne bahaya olursa tiyanlara hiç bir yeni vazifeler uzaktan değil memleketimizin 
daha iyi anlatabilir. Galipler olsun, Osmanlı idaresinden kur- tahmil edilmiyordu.,, içinde mütalaa etmiştir. Ne ka· 
funu demek istiyorlardı: tarmak - başka bir tabirle • Türk (Viriyol) çok doğru söyliyor, dar teesaüfe değer bir haldir ki 

( Alacağım alacak, borcum mezaliminden korumak istiyor· çok doğru görüyordu. Hıristi· (Senyobüs) gibi muasır bir ilim 
heliU ) du, Halbuki hakikatta aıal zu· yanlar aıkerlik yapmıyorlardı, Paris Üniversitesinin önlil bir 

İşte (Vilson prensipleri tat lüm gören unsur hele tanzimat· Yerdikleri Yerıi Türkünkiııe nis hocası Türklerin muasırlaımak 
t.mır - -3;..naa iak•l•ıinde : Kudiçeli ha1111ıda siparişler der· bikatta böyle bir kıymetle netice tan sonra Türklerdi. betle yizde bir denecek kadar kabiliyetıizliğini ispat yolunda 

ı.•l ,eou.a.,.·ulr. 16-18-20-22 ((78) •erdi. Miliivet bakımından Vil- Sakıt saltanat bütüıa aa'll'lt· bir serdi. Bu prtlar bu fevkal· - Lütıtn Cevirmiz -



il"iıS"iınııtın Halil' Köyle.~~~.~~zinti Zayi J~IZf& 
s:ıo doğanılo bolonduğnma 

dair nöfos tezkeremi ile aıkeri 

t erhis YHikamı kaybettım. Ye
ntııni alacağımdan eıkı l erinin 

hükmü lrnlmadıgını ilan ederım 

Eczahanesi 
Müstahzeratı 

~ ·- ---- -vazn-=~-AL~d:r.e ~a1r0 ~ Tatar Köyünün Meshur 
: ·1.: u &."k(;,,-eye Çeviı·e~! N"as'U.hI ı:Gsa1; = Ad 1 
§ - Birinci Kısım - E am an 
~ -E Beni s&vse idin seninle beraber git-! 
~mem umurum.da. bile olmasdı. O halder 
• • 
: - 70 - : 

- l\'.t!liam maroalıi: içın Ter i- ıdeıı degıl, ııtarapı da.. 'Ye ıaLı-
ı ıı lı:ıldnr tla Tardır, ıleJı. rap oıılart ne kadır arıyor iı1iıe 

-·-
G ı; ;ıe d ı rek dı rdc f o;ı; kA ldı

ran oıomohil hir11.z sonra yiiz 
binlMce (föniim pa lamntlaj?a gi 
riyorclu. Huraı.lıt di>r t yol öniin-
de; kolaklan diişük, ynlıutuz, 

Hıı aıı oııları ii!ümdırn ıle ıııtırahı ıeyretmek te yaklaştır miitevekkıf ıueıkebmin üetöotte 
fl?.l l nyırıyorda, Oiiz kapaklıı· dığındarı .May'ın fe•kalade baz aallarrn anllana giden ak: ukalla 
ııntt:t, aaızda, ~akaklarda, bir ıloydnıtn zaman lardaki gıbi ya hir ıhtıyarJrn yol ıor<lnk. 

ıldırıın her yanında hütiin aey. l'ııt yant kaşları kalkan eima- Palamut lrnrnlut?unon Hrin 
ileıın ızleri helhdır. halhnki ıma karşı tekrar iı•eızap doyu- yoHanndan k.ii1e do~ru akıp gı 

ıu irı elmRcık kcmıkleri. hu yorda .. diyoroz, Jii>y çok uzak datilmıt. 
ısnn lıdrpıkhır ba,ka bir Alemtt Kapalı i?Özlerin iiıtünd• al- Ormımm onaımda, boş kalmıt 
,ittı. En derin HYginin yaraları nın harei:eti durdu •• giiz genıt ve korali; brr nbıt iizerrndfl 
aiil.:emmel hır kin meydan• kapakları inık kalan hu gergın korolan bu köyün hır ka9 boıo 
•tirme~e yetı,ır. Olüm• hu ~ıebNl, hird•nbire, blr ölünün ıı 11•l1 •ar. Horada kıymetıi pala· 
aıl"l' yakmken, ketfetti~i bö· yüzi\ hatmi atdr. ıuot malııulü, eraaaaa müıaat ol-
lin hu dötmırnhk diinya11mn May'ın ifftdelerinden ço~u <ln~u ıçıo oldukça m•~ ml tütün 

İzmir Hıılk otobllııleri 
ıoförlerindcn Edıroeh 

Şerit 
(49 1) 

Aydın Demıryolu Umum MD
dUrıOtOnden: 

:ı0/9/1934. tarihinden 31/8/ 
193;) tarabın• kadar muteber ol· 
mak üzere aıgarf Tagon baomı 

ııtiabiıinio yüzde y•tmit hf',inı 

doldurmak tarttı• Koleöoünd•n 
bmne tatıııacak kep•ğio beher 
tonundan 1100 kuru, iioreti nak· 
liye alınacaktır. ... _, 

1.zmlr Beledlyeslnden: 
81 adanın 89 unmarah araa. 

11nıo ıatıı,ı a9ık müzayede ile 
13/10/9St ele H:lt 16 dadn. 

80 adanin 46 nomarah .,.,.. ~)~inde ricat mi edecekti. Kiyo özerınde mtieuır dtııtıldı: yetı(!ıyor, hu köyde y•ttfen ka'f'oD 

- Kiyo, dedi, diyelim ki Honl"rı bıtir •• M.111 enll Hrıkı · kıırpoı kilçiik olmararına rag. emın ıatııı a9ık möaaye4l• ile 
. men çok tatlı . 13/10/93 ... d 1 uıarnm Tar, kabahatliyim. Na kendı kendmı tl\kht edırormo~ · 'A • ıaat 6 dadır. 

ıl ııtenen öyJ,,, fakat timıli, gıbi ~örönürdii. F"kat htQ hir .. Hl ütün hıısullyetbl~ribniu . üı 84. adanın 28 nnmarah ana-
ı ınn ı tı yatııyan ayrı ır nıoııye-
o dakıkada Hninl• beraber nkıt bn iHüm yuu11nı giirıne 

t1 dt-; küy l iiıüniin çok kahraman 
~tme!.t iıUyoroın. Banu Hntlen ıni~ti, Te ölüm onlara o chır4'ce ola~udur. lş~alm lrnrll giinletin 

lep fHlıyorom. yakrndı ki açıklR rne,'om akıbe- de elııı" mıu:ıfl rıni alıp daı:;ta çe-
IHyo ıoımyordn. tm bayalioi ıcüriiyoronı 11rıılı. lulen, knvuyı mıllıyoyc ıltıbıı.k 
- .E~er beni 1eymeıe idi11 May ona bakmıyarak güzle 

edıp yararhklar ei).;ıter~n mert 
anini• beraber gitmem omurun rini açtı: bakı~ları od .. nın hatla- ıul:tm arı l; oktnr. !:Ü?.il kara, tcb 
/a bile oJma:ııdı. . . O halde' .Ni· oalı doYı&rlarrna t.akıldı, çehre- hkflcfen yılma7. Ttt k:ıhramırn ol

ıin hirhirimize ıatırap 'fenlim' ı . nin hiç bir adalesi oyn:unnk- dol!nn:. df'llalet için [delq dedık 
Sonra lııklrıo bir taYarla illi.· aı:ııo hir gfö~yaşı hurrıo tıızl*ırnı - len <ll'!li lhrAbim iım11ıcl4' eJhhk 

,, f ıtll: daa ıuzdı ve dodagı tlll1 l\l·narın birıaıni gördtını; hana r•k çok 

- :::;1raaı iınie gibi.. da takıldı kaldı kahramırnhklarıru •nlnth •e •Ö 

Kıyo içinde, ••ınatı oldogn Oözlerinı aç. ziinöo ı;ııılıııl ı olarak ~ügıııüoe tak· 
,a&a ıtritlerın bomuı·danmakta l\lay k<H·ıuınıı baktı: tıj?ı kırm•v.ı madalyonu göıterd,. 
;l<luttonn biHedıyordo. Oııu ReY- Hö~l~rıın açık. (hrıç.lıJ? ı nıle dağlardl\ bay 

pemı\l olHydi (jjfip ölmemeıine - lfaua (ilmiİı:'lliin gıbi g&ldı. dutlul,{ eJıp, ranan ·~~alinde 
Ö 

dar hal im vva wı m1llıy•~.ro 1 ltıbak 
)bemıni1et •erir mi idı' Belki - liiısf'm 06 olur' ' 

eder~k çok yararlıklar ı•üateren 
le lHıno anlama~~ ıoap etmi' Oruu~ ı aı ın\ aılktıkten sonrn ~ ve faknt puk çok Yl' rlerd• de 
Jlmn1ıdtr ki Kıyoyu ona kartı kederli bır yorg ıırılnkla devam 

lın yararlıklar.rıı hıçe çıkaran 
bu dereceı mobahf 'faziy.,te ko• •ltı: zı rzop hır kah raıuan ı arı , armış: 
ıoyorcio. - O :üuem tıanırım ki gen ~l uu trfe.. O ı zı lıauetlerınin 

.May anlamak mı iıtiyor<la7 de (ilebılJraın .• rıutu ıdıu-ırıtla ııunı g eçen hıı Ta-
Clözlerıni yummuştu Ye oınnz - Nası\ hakıl<yk~ hır <lnygunnn tarlı l\losa nıbRV8t biikfımet ta• 

arıu: n tloımaclan, ıeeıjzoe tit· onu ıüreklN!t~ıni ş • 1>1ı1 1 aıı l ı- rRfından affa mıtzbar oluyor. 
ıoyip durmaaı, yü2üoüo hare· yor<ln: oıın teaellı etmek ıııtıyor Küviinn dfi rı ii y orl'll\ da ubd 
ketaızliği bılalınıı, waoki insan du. Fakat nncak ktrnd ı ~ı ıle he dormadıgı ıçın iildörüliiyor. 
tğlllOI\ ID&hlll!I Çllrell?.:liğİU hız- raber ÇlkUl!\HHll\ r a zl oldrq~ U lak· Ü~DÇ T6 ~Üzel hır karıııı, bef 
ıat ifadeııi idı . Onları barlıirin- dııde teselli «Hl e lııl co ııkt ı . altı yaşlarında gö~el hır oA-lo 

i11ıı a)• ıran VRlnız Kivo'ııuıı ırı' - - Sonu Vvı - Hll: 
........... •••••••••••••••••••u••••••••• .. •••••n•aa•n•••n••••••••••• .. ••••••••n••• - Bahas ı gihi bozuk kah 
kırk dereden su getırmeğe çatış - muvatfakıyetıc tatbık edıldiğıni, 1 . t b _ . T·· k raman o ll>ılıuaıı ıçın ıyı er ıyc 
nı~tır. Fakat koya koya ortaya Turk o mıyan unsurJara ur l.ı "' verın oııa . 

toyduğu deliller: Siyasi sokak lede müsavi bak tanındığını . · Dıye aııuesııı e n:uühaL ettim, 

ıının ıahtı a9ık müs"ye<l• ile 
lS/10/93( dHaat 16dadır. 

Tahplerın t•rtnameyl gör. 
mek iizere hatkltipliı?e ve mti
uyedeye ittırak eclıceklerin de 
dtıpoaıto makbozlarile birhktfl 
ıc)ylenen gün •• aaatta beledıye 

ınoümeoıne möraoaatJara. 
18-1 (189) 

Jamir lkinoi Hokok Mabke· 
meıınden: 

hmırde mukim RefaAl kun 
Ra,el H. tarafından laak oıtlu 

Y sı;oYa altıyhıne açılan nafaka 
dawasınm Tıahkıkatı ikametıAhı 

meçhul buhınmuı baaebil• gıya 
brnda Y"P' larak en ak heyete 
tndi ed1lmiş Te mahkeme günii 
oll\rak 7/10/ 931 P azar gii nii ta-
T'tn edılınış 6ldu~nndan momaıJey 

Yaıova •lendının mezk6r gönde 
aaat on raddelerinde mabkemedfl 
ıuıaleten •aya. YekAleten hazır 

hulonmaaı akııi tRkdirde aleybın 
de ikınm gıy"p kuarı verı l t>cegı 

H. U . M. K. nun tebliıtat taıh
na teYtıkan teblia? makamana 
kaim oım~ k üz~re keyhy f· t ılao 

o lnnnr · :rn:ı3 (485) 

Saç Losyonu 
Komojen 

Kanzuk 
Kepekleri izaCe Te 

H9ları b111leyerek dökül-

Kanzo k uç Joıyonn 

mtimaaıHeri gibi yagh 
degıldir. T11iri kat'f T• 
ray1ha11 lltif bir loa
yendnr. 

Tanınmış eczaha· 
nelerden ve parf ü .. 
môri mağazalar
ından arayınız. 

(993) 

~ 
AmB9 

~Umum Hastalarm Nazarı Dikkatini 
En ıon ıtıtem mide, karın, baıtıı·aak, böbrek Te dogom 

neticeıi lüzum göaterllen pilotlu, pilotsııı; kauçuk kor1aJa1·, 

kaaık bağları, dügtabanlar içtn taban k•>naları gayri tıl>ii 

doğan çooukların TöcatlarıodAki iğrilikleri doRrultma oi
bazları, kemik haetahklart neticeıd hnsole gelen kambor
lnkları doğrultmak l9ln konalar ye kendi ihtiraımıs olan 

müteharrik el ve ayaklar, talebelerin çah~ma esnaemda fır· 

Jayan kürek kemiklerinin gayri tabiile~meeine ml\ni olmak 
i9in korıalar. 

1 ilrklyenln yegdne milellBlttesl ve eserlertle ralJbet ve. 
itimat kazanan Blln 't aza t2mll ve mütehaaaıaı 

Fahri Hiza 
Bey tarahndan yapılır 

Kabul aaatl arı : 10 ila 12,30 öğleden ıoııra 

kadar. 

Adrea : lzmir Kayma/,am Nihat beg caddesi No. 20 
18-20 (3ôö)_ s 'l 

propagandalarından mülhem şey · bunların meclisi idarelerde, be okuta caklarını, mekteplı yeti~ti · 
!er olmaktan fazla bir kıymet ledıyelerde, mahkemelerde aza receklerını ıöyl eJıler. ı FeSÇI Zad A N h t 
arzcdememişlerdir. Edemiyecek- o!duk ' aranı, siya41i hukuka ma:ı- Tatarlı .M nııanın ba~tımhaşa e • 1 a 
' d H '- k ı b h d Jd k' · O ' · 1 ı .1 k h DahUt Hastalıklar Telefon 2264 ıer ir. a"i at ar güneşe en- ar e ı 1 ıermı, smao ıı ımpa- maceraeıııı ' ı n l"utın, ço eye 
ıerler ÖrtüJü kalmazlar. Güneş rator!uğunun mukadderahna canlı, mernk aver bir bayat Mütehassısı 

.ı h" Ad Hastalarmı Her gön ÖJtleden 
balçıkla sıvanmaL Türklerle müştereken hakim bu· ıc;ınue .Yıtl!lanıı~. atıruını Yn 

' i. ' · · ·ı t · ı sonra Beyler~ Haoı lmam-
Türkler hakkında ortaya atı· lunduklarını, Türklerin sür'atle ıc;ın t ltK n er tt!rtıp e mış er, 

l•n devlet adamlarma,Üni,ersite Avrupahlaııtıg~ ını , ıslahatın Tür kaı 111 bala ~feeıne sadııkatle ey. lar aoka~ında 
y No. t 2 - Şifa Yurdunda 

profesörJ.,.rıne kadar tesir eden kiyede ıamimiyctle kab'll edil- ıeumıyor, rıaaıp l olors•d ıeTgilı kabul ve tedavi eder 
b 

• koyocu l arırua ıunn a ayrıca 
fU propaodaları yine ir Avru mıc. buluodug~ unu anlatıyor Te TFLEFON No. 333t 

Y ı~zuo ozıuı ;vazaca~ım. 

pah siya!lletçinın eserile yok et Bütün ıımi hakikatler bunlar Tatarın ıaglaın ıayu Tana 1- :Ul flO ' ~.7 
mek istiyorum. iken neden Türk mezali.mindeo <la n11 ... azık kı çok "Z n bRlk · ı d . ı J 0 gıio erının ı~ıu e huluugu, ya 

Vaktı e birçok elçiliklerde babsedıliyordu .ın zıyade kayalardan su alı ... or. b 
J tattığı güliioç atıraları öyle 

bulunmuş, hatta bir aralık Ro- Neden Türklerin yirminci Köy·, zengın bir köy olmHı 1 k k an atı1or ki, uy umoz açtı, 
manyayı lstanhulda temsil etmiş asrı benimsemek kabiliyeti 0 1 bn1ebıle, kendilerin• çok giizeı onn dinliyoruz. Oıüm Hçmak 
olan (Covara) (Türkiyenin yüzbir madığı ileri sürülüyordu. Bütün n eaglam bir mektep bınaa1 ıçin Tızlayırn kurşnolar, gürhı-
taksim pro1esı) adım verdig" i O 1 yaptırmışlar. Hn körde •ğlene - d bu propagandalar sman ı im yen top mermilttri öıtön en &•· 
eıerınde takrıben şunlar vardır: medım. Korayç kU1öne g•Qhm. paratorluğunun taksımini istib k k çerken ö lümle e~lenirc&Miıae maa 

"Türklerle Hıristiyaolar ara KoraH küyii 'l'atnra ço ya ın, k h 
daf cdıyordu Bu propa2'andalara . b k .. T t d n d h aralıklar 1Apaı ak: harp 18 8 

•ında bır kin, bır gayz bir inti - şırm ır oy.. ~ ar 1 a " d k d ıd·· ·· .. b ıh ç ı •- R ıın a ar n aışıarını . &il ormu~ 
kam cereyan, daıma yaşadı. ı assa ar il\ usya cereyan zengin olan bu köy hemen h•· bır kahraman olan bo adam 
Fakat bır Hıristiyao olarak iti- weriyordu. O Rusya ki şöyle böyle men bir ~"bir hAyatı yaşıyor. 

b. A k 1905 'imdı de bizi güldii.rüyorda. 
raf elmcuyiz ki buna sebep ır vrupai rejimi anca Ki)yiin m~~bur adamlarmdıu.ı Geceyi koray9at reçirdıkten 
Türk.er deö-il H1ristiyanlardır.,, senesinde kabul edebilmişti. bin"ının konagınlla miaafirim, 

e ·.ı b.. ·· k ı. 1. h ı ı ıonra aabableyın bo ıayu güzel, 
Dıg~ er maruf bir Fransız po ( Doma ) adı verilen ve giiya yerue nyn Te .aua • 1 ar, 

k it k k 1 O ı · balkı &özel •irin köyleriıtdtın 
litı~acısı (De Hel) tanz~mattan mılJet mürakabesini ifa edecek 0 0 ta am arı.. am ar g•DJ~ 

n kahn örtüler, ıııof" tüllerle ayrıldım Azizi., köyüne dogro: 
sonra; aşağı yukarı bundan bir o lan bir meclis tasJağmı açabil 1 - V•r eıı· nı· b•rı· yollar! eıiielö .• O ccu etrafımıza top anan ., ... 
asıra yakın b .r 2aman evet m ştı. Halbuki Türkiye daha k h t ·· Dı·y- yola Ja'"•tn-k. O Azı" z'er köytülu ço aaıuınıi ır rnımü ., " ı 
Fransa hükümeboce Türkiyedeki 1839 da yam Rus çarlığmdao kabulle mııat ırlıgı uzatmamı ki içınde hekim Ali gıbi bir 88z 
yenı va:ııyetı görmek için resmi 66 sene evvl muasır devlet pren lltiyorlar. . '"iri yıı,ıyor .,.8 ben tekrar onn 
vazife ile memleketimize gönde sipler·ni benimsemiş bu' uouyor· Çanakkale h ıuhindft parma • fakat k(;fünde - dinlemege gi 
rilmış .. Bu zat hükümetine ver du. Sonra 1876 Mitbat paşa ka ~ını kaybedfln kö) iin şnkrak bir deceğ1m. Hekim Ali benim köye 
diğı resmi raporda: nunu esas.si kabul edildi 1908 11mA11 aahahlara kadar ortah~ı njtrıyacaJtımdan babeı·i Yardı. 

Türkiyeyi Ye birçok vilayet de tam bir meşruti idare teessüs k.abı,ahaya bog<lo. Öyle taklit Kım bilir: Ne temuı T• oo,knn 
le.ri gezdiğini, gördiağünü ıöyle· etti. hn yapıyor ve barbın kan ku- halk tfirköleri b"zılamıthr. 
dikten sonra tazimat ieabatının - Devamı Yarın - .. n, ölinn 11a'ıian kara hrhnah Tok X>n 

Mefruşata müteallik en ıon moda (]Ö~eın elik kadife, 
Gobelen, İngiliz kretonları, file, cibinlik vo perdelik tüller, 

hRsır stor ve keten perdeler, brouz korn ·z, 9oonk arabaları 
Te eaodalyeleri, tabRn, otomobil, IJlııl'Ba muşambaları 

saire bulunur. 

lam.ir - Yol Bedesten ıru. 29 
23 - 26 

ILA N 
Devlet Demiryolları Ve Liman-

ları7nci işletme Müfett şliğinderı 
Panayırna 9 .Eylfi.l nakliyata müırnaebetile moTakkaten tatil 

edilmit olan lzmir • Soma tenezzüh trenleri 14/9/934 Ouuı• gii~ 

nünden itibaren tekrar i~liyecektir. ( 4.86) 

Zayi 
Notnı tezker~m vı askeriye 

terhis THikam aihımın nofu• 
tezkereai arahaoı f.bliyet •eaikam 

ye cemiyet ·nıikıHl kazanç kar 

nesi aakerıye hüvıyet cilzdanı ve 

bir takım evrakı mühimmemı 

zayi ettım. Yen ilerini çıkıutRca 

ğımdan e1kıleriıWo hükmü yok

tor. Kı9eoiler Yeni ıokak 

' .N o. .Arabıı.cı O•m•n 
( 488) 

Göz Tabibı 

lütfü Kır~ar 
Memleket hastanesi göz 

lıastalıkları mütehassısı: 

İkinci Beyler &okagı No. 65 

Telefon: :J055 
26-1 s. 7 746 





~ablfe 8 Amr 
.! 

18 Eyl61 1934 cı 

Fratelli Sperco 1 •· v. I Olivier Ve Şü. 
A t 

W. P. B. Van Der 
Iıtanbnl Sürat Yolu • , lşddak ::':~ 

S.&K.&B T .& vapuru cila tozu •m•aline taik cen ası Zee &r; Co. LJM/1ET 

Royaıe Neerlandais Deutsche Levante ıınıe Vapur Acentesi 
Kumpanga11ı ld SOFJ..A motörii balen li- Cendell han Birinci Kordon 

ORES1'E~ Tapum 20 eylü en 
mamrnızda. 16 eyHila kadar 1el. 2'""o 

25 eylüle kadar do1,tro ANVERS T'Ytl 
ANVERS, ROTERDAM, HAM- Dhe Ellerman Ltnes Ltd. 

ROTERDAM AMSTERDAM BURG ve RREMEN limanları-
n HA At B URG i~in bamn Je .. k 1 k 1 ahmU için beklenilen 

"'$ na yu a. aca tır. 

Alacaktır SE80RTIS vaparn b~len vapurlar 
OJtHES vapnru 20 eylülde Jimıtııda olup on yedi Ey Londra Hattı 

bekenurnkte olup hamnlesini le kftda.r R tt d H b • l Y VONN E vapuru 25 Ey lalde 0 er am, am org LONDRA ve LE11'H'e. · 
tahliye ettikten wnra ROUR- ve Bremen jçio yük alaoaktır. 
OAS, V ARNA ve KOSTENOE THESSALTA ,-apnru 18 Ey- GRODNO 6 T. evvef · LON-
için yiik alacaktır. lülde lıekleniyor, DÜNKERK, DRA ve HULL'e. 

STELLA vapnrn 20 eylllldeu ve DlRKET Anvers ve BRE- ADJUT.ANT Yapnrn 16 bi-
25 eylftlo keclar JoJ?ru ANV .ERS MEN için yük alacaktır. rinci te~rinde LONDR!'ya 
ve AMSTERDAM i9in yiik NlEDJnV ALD vapuru 27 ey Lıverpool Hattı 
alacakt>r. 10.lde bekleııiyor 2 birinci teşrlne OITY OI:I' LANOAASTER 

OER:ES vapuru 3 teşriniM·- kadar .A ~ V ERS ROTTERDA M vapuru 27 Eyldle kadar Llnr .. 
Telden 8 teşrinievnle kadar HAMRURG RREM~~N için yük pool ve bıclohu 29 eylfil& kadar 
.A ıı ,-eu, Hotterdam, .Amsterdam alacaktır. DnbJJn ve Glaı~ow için. 
u Hamborg için yük alacaktır. FRlESLAND vaparn 9 1 ci EGYTlAN vapura 11 birinci 

HEHKULES vc&puru 5 tet1· teşrın<.le bekleniyor. 15 1 inci teşrinde Liverpool ve Glaagowa. 

riaie,-ulcle heldenmekte olop teşrine katlar AN VERS, ROT- Brlslol Hattı 
JıamııJeıini tabliye ederek Bour· P .ENTUSKER vapnrn 20 

V 
ER DAM HA 'l BURG ve BRE Eyl61de HHfSTOL ve AVAN 

gaıı, arna l'e Köıtence için ~J EX limanl:ırına hamule ala· MOU1'H'a. 
yü:.: alacaktır. C:\kf 1 r. 

SvenBka Orient Llnien .A l\l.M O~ vpnt'a 2 ! birinci 1 nlıllye için beklenilen 
~lK~.~GLAND motörii on lt1şrindA hekleniyor. 28 hirinci vapurlar 

ıed; eyluJdEın 20 eylüle kadar EG Y P1'1AN vapuru 22 ey-
R01'TERDAM1HAMBURG 00 teşrırıf'l kaılıır A~VERS, R01'- t41de 1LlVEHPOOL ve SV AN-

P
L'NIJ , TERDAM, HAMBURO ve S , , 
J'-' · ..AGE DANTZIG GDY. BRE.ME~,, .. hA dan 

'1 J ( 1 .. , e yuk alacaktır. • 
.. n A iOTEBERG ve !SOAN- T • • , GRODN E vapura yirmi beş 
DlNAVYA limanları için yük GANDlA~ PAOllilO STEAl\l Eylfılde A.NVERS, HULL Te 

alacaktır. SHlP AND HAILwAY OfES LONDRA'<.lan. 

IlEMLAND motörfi 2 terini Liverpnl, ~lontreal, St. John 'l'HURSO vapuru teşrin ba,~ 

Her pazar 
günü 1aat on 

....... ~ altıda Ji manı-
mızdan bare
ketlfl do~ro 

letanboJa gi
der. 

Fttzla malftmat almak isti· 

venlflf Hi rinci kordonda VA

PUROULU K şirketi acenteli

~ine müracaat. 

Yolcu Navlonlarında 

J\ılühim Tenzi)At 
Panayır münaaebetilı fz. 

mir - lıtaııhul araernda her 

mnkide yiiıde kırk teuzilı\t 

yspılacağa muhterem mü~te

rilerimize ilan olunur. 
Telefon S658 

w 

JARDANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
lzmir, Pire 1 rlyeste ve Susak 

için muntazam haftalık· Postası 
Seyabatın miiddeti İzmir 

Triyeste t),112 gündür 
Her pazartesi günü muvıuıa. 

lııt ederek çarşamba günleri ö.~· 
leyin hareket edecektir. 

İlk hareketler : 
19 Eylfü : BI.ıED 
26 .Eyl1ll : SB.BIN 

3 'l'eşriniev.-elde Beogrnt 
eT'Te!A beklenmekte olup ROT- ve Halifaks tarikile KANADA !ırngıoında A.NV.ERS, HULL ve 10 Teşrinie,-velde: Bl"d 

:I'EH DAM, B..AMBURG, KO- nrn tekmil ~ebirleri ve trarı~at- IJO.NDRA'<laıı. Garbl Akdeniz Hattı 
I'EKHAGE, DANTZlG, GDY- lantik Tapurlarla ~inıen<lıferler NOT: Viirnt tarihleri ve Ta- Öl L''l'A D[ BElHL\~10 va· 
N1A GOTEBORG ve SKANDİ· <l parların isimleri üzerine mes'u· paru 20 e_vlfıl S"'at 18 de -,,.lalta' ara~ıo a miirettPp seferler. " n 
.NAVYA limanları için yük lıy~t kaimi edilmez. :narailya, Oenova, Napoli, Lit'or• 

.. l"cakt11·. cNRP1'U};. 8EANAVIGATI- r .. · no, ~ essi na, Oatanl' ve Palerınova 

Nolional Steam Navigatton ON 00.M p AN y Ltd Budapest T. Boven Rees hareket edecektir. • 
Co. Ltd. Qı. G•i!Je"'e. DUNA. vaporn 24. eyJUle Pire n Triyeste yolcular için 

ı· , "' .,, ve Şu. Limited 
PiRE doğra hekleuıyor. DOORU o ,fiyatlarda tenzilat yapılmıştır. 

Şimali Amerikaya ,JJARAK VA HN A, GALATZ Vapur Acentesi Yolcu ve navJan i9in tafRilat 

1 

1he Cunard Sts<ım Shıp .J. PUSSlOH aceote!ine müra 
muntazam ıefer HELGRAD, MOHAOS HUDA· Company Ltd. c:ıat ediniz. 

T.ANSATL.&.NTlK RYRON Pli:Ş11B ve VI YANA ,için yük BAOTRIA 28 evlfılden dilı 1 Kordonda Cemal Oendeli ban 
npnru B0/9/PS( ~e beklenmekte ı 1 k ı1 ,... 13/1-' . . . n ıtca tır. te,rinieTVflle kadar LlVERPO ~' 0• ~ 
e, ıp 1 .. r"orını~Tyeltlt !loğru NEV ARMEMENT DEPPE OL ve GLASGOV limanları 4•(•1•89•)---T•e•le•f•u•n•:•2•5•,1•s•·~ 
TORKA hareket •decıektir ( .-~O tt\~rininntd• N RVORKta G r RONDE l'apurıı 25 eylft için yük aacaktır. 
~11 ı anaaals:u!. l 't ılogra bekleniyor. D ı) N KEH.K BOSN IA Teşrinievvel baş-

langıcında L[ V EH.POOL Te 
.. r .. ıcn fe 1Hk kaf'ııl .·ılnnur. u .ANVERS için yük alacaktır. 
;,~rvkf? .Warllim J~oumaln 1 Armemen/ H. Schııldt GLASGOW <lan gelip tahliyede 

.. ,JJliA .f ~1.lA V'ap•ua o~ı A UG US'.l, LEO~ HA RO va üulonacl\k ve ayni zamanda 
ı'ekız ,•trını.t"lede ge!eceR . V AUN A, BOTJRGAS ve KO~-
te a111i gtindtı MA L'l .A pr.ru 22 eylülde A~VERS ve 1fENOE için yük ahmaktır. 

Dr. A·li Rıza 
Doıum Ve Cerrahi Kadm 
Hastahtlan Mütehassısı 

BAROU:LONE M.ARBJLY A, v-e H.AMHUH.O limaularından yilk NOT : Vurut tarihleri ye 

OENOVA':,Fa haraka! edecektir. çıkarmak iizere bekleniyor . . A.N· vapurların isimleri üzerinde m~ı-
f olon Te oamnle kRbol edar.tVERS ROT1'EHDA~l t"e llAM- nllyet kaimi edilmez. 
'gUOKA VA Yaı:ora Otas i BUHG'a dil yiik lllaoaktır. T. BO\VEN REES ve Şü. 

• Ba~tu rak Kecı teli i cadde· 
sinde 62 na maralı ınuayerıe
hanesinde ber gün saat 3 ten 
sonra hastalarını kabul eder. 

tıyl1'1 . .1e gelip Te ayni glinde 1 Pl' EXPORT ,.. 7 • Ltd. Bırınci Kordon Telufon 

t . ı..· d PlR" l\l L ~ ·' .. ) 'EAMSHJP l .,.,,.. 9 o-3 11\a oı: B01i1Z e öi A TA, CURPORA1 JON .ı.,o ..... .:ıo 

Telefon: 2987 
s 7 (248) 

OJ1Z.AlR, v .ALENSl y .A l\lA,H· rxtııa v ~ 
• t ~ , ' ,,.._ aparn 18 ey-ı' Alt'; 

. ·il' . . -
8, LY ı.\, ve OE.NOV AYA hare· l"ld l k · u e )O enıyor. 

ket e<lecektir. Yolcn ve bamuie NgVYOB.K,BOSTON ve ıH 
kaba! .ıııder. LADRLFlYA içiu yük alacak. 

Holland Au&talla Llno , EXlI.ıON A vapuru 30 ey-

A IJ.l\1 t\EU l\. Vapuru 21 ey- lülde bekleuiyor. NEV YORK 
lüMe hek len uıekte olop BOBAY HOSTON ve FlLADELFlY A 

AVUSTALYA ve YENİ ZE-

LANDA için yük alacaktır. 

llaac)aki hareket tarihlerinde
ka clegişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. 

limanlarına hamnle alacaktır. 

ARMENT D/S/A/S 

SP ANSKEL1NJEN 

SEVlLLA Tapnrn 8 eylüdlde 

beklenjyor. NORVEÇ limanla-
Fazla tafsilat için lkioci Kor. 

donda Tahmil Tahliye Şirketi rına hamule alacaktır. 
bioaNı ıukaamda FRATELLI JOHNS10N LJNE LJMJTED 
SP EHOO acenteliğine müraoaat QERNMORE Vapuru AN. 
edilmesi rica olorıur. VERS ve LfVERPUL'dan yük 

Telefon: 2004-200ö çıkarmak için 10 eylülde bek-

lzmlr Belediyesinden: leniyor. BURG AZ, V ARN A, 
- Halim 8 g16 çarşıaında 6 KuSTENOE, GALAS ve BRA

:N. lı diikkAnın senelik ioarı 6/ lLA limanlınına d~ hamule ala-

. . - .. . 

10/984 ele aaat J.6 da Rçık mü.- aaktır. 

CEBB.&B ZADE 

Yergancı Muharrem 
Usta Blahdumla.rı 

Hisarönü Yorgancılar çarıısı No. 7 - 9 - 11 
TELEFON: 3751 IZMIR 

Kaştüyü · paınllk ve yön ile her model üzerin• el Tt ma
kine dtkişler ıon moda tantazi yorganlar ye karyola takım· 
1arı, ıüs yaıtıklarJ T• tıfırruatı, kordonla yataklar, tül oi. 
binlikler kadife Te kumaş üzerine farbalaboı ,-e giineılik 
perdeler, kanape ıa•dalye kılıfları, 'ark oda takımları ye 

l aaire. ~a~a.ZıAmıüa imal edildiğinden ncoz fiyatla tedarik 
edebıhraınız. Toptan Te perakende ıipari' kabul edilir. 
Pamuk üzerine de iş yapılır. 6-13 (4.4.0) • Fenni Gözlükcü 

Hilal 
nyıde ile ihale edilecektir, Vurut tarihleri Te vapurl•rın Eosaneıl 

Talipleri• tartnaıneyi görmek isimleri üzerine meauliyet kabul 
tbe.ı o BatkAtlpliltı ve mtiuyı· edHmez. Göı;lük 9e~it ve 

cinslerinin EN 
de,ye ittirak e4eotkleri• dı ıöy. N. V. W. F. Hanrl Van Der ncozo EN ıağJa .. 
leneo ~ii• Yt ıaa,te dıpo.1it• mak· Zee a Oo. mı EN ıon mo. ' . ' 
· •ı:zl~rtle Mr:ikta Hıte•lyı •neti• Blrtnol Kerdoa !relefon lle. daıt, EN ktl9ök teferruatJ, EN bol 'ekli, EN yeni markaıı, 
rı •" ıne •lnoaaUarı. '· 18 iO~I • 2~d uriff, EN, EN,BN l1llerl EN bO,,D dqoııı 

EN 

Ye daha ncoz olmaaıoa 

rağmen iki türlii hizmet 
ifH eder. Kutoın yirmi 
ku raştnr. Satış merkezi 
depomuzdor.Toptao alan· 
)ara iskonto yapılır. 

Asker markalı hakik1 
flit, Fayda, Ki!sekt, Ati

IA, Bla k :mag, Flayozen 
sinek ilaçlarının her boy

da kaplllı kotaları Tar

dır. DökmQsinin Jitreai 
yalnız 100 kııroştnr. Son 
parti naftalin geldi henfü•; 
t~darik eılemiyenler biraz 
acele etsinle!". 

ARTI• kamaş hoyalıuım11an tecrüb"sioi yapınıyan kal 
madı 15 knrn~la r~ngioi atmış ip~kll pamoklıl 

yii nlii elbisal~rini:d istediğiniz ı·enkte boyarsıoız. 
Hesmi nılııuıtoameyi haiz LEYLEK markalı rastık eaç boy•· 

sını ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz . .Ksnaf için toptan 11a.tı' mer 
kezi depomuıılur. 

'l'aran tu,-alet sabana ECE ,-im toza, Kaol Braaııo, pire tozıı, 
kupit, çay, kına, ııakız, diş m>\cunlıuı, kııkao, kolonya, kola, tut· 
kal, demir hindi, limon tozu, her nMi asit, lastikten mnşamm•ı 
mustarda, çiı;ek boyaları, zamkı arahi, çamaşır için ıoda, fa·r911, 
leke tozu, saban tozu, lüks "abnnn, fare zebiri v.e. 

Depomuzda satılmllkta olan .Mersinli kola f abrikasrnın ho' ko
li\ paketlerinden on adet getirene bir doln IlRket Ynriyoroz. Fır· 

eattl\n istifade ediniz. 
TELEFON: 

.Memleketin en yüksek ııh 

bi ıniie1SeseAidir. 

Sıhhi korsa 

Fenni gi)zlilk 

Haroınetro, termometre 

Çocuk don moşl'\mbaları 

Bilanıuıu tnvalet çeşitleri 

Yerli ecnebi mustabzarlar 

Eneler bulanan ilaç çeşitleri 

Daima 
.MtıTcnt ve her yerden çko 

ucaztlur. 

S. FERiT 

ŞiFA 
Eczanesi 

• 
lzmir Esnet 

Bankasından: 
Ve 

3882 

Ahali 

Bankamızın nama muhMrer HııHe ıenetlerindın hedelleri ta· 
maınen ödenmiş olanları cari ayın on be.inden itibaren deği,tir· 
ıuege başlıyaoağız. Alakadar hi11e sahiplerinin bedeli tam i)denwit 
muvakkat bieı~ aıeuetlerile birlikte Merkezimize ve •obeierimifl8 
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TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL.A.C .... 
Bam4i lf ii.zll.et 

Sıhhat Eczanesi 
Başı1nrak Büyük Salepcioğlu ban kıırşıeında 

. . . . . .. . . . . . . . . . . 
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Hilaliahmer Merkezi l.Jmimi-
sindeu: 

Eı~i,ehir HilAliahmer merkezi ambarında mnhtelif elaktri~ 
Ye telefon kalılo l'e telleri dioamoJ~r ve ıaire lö mubtıJif ıeyy•1 

ve maaa telefonları, 1antra1lar, elektrik ampulleri ve 1aire 16 dft• 

kafH Ye dikenli telJer moka't'ne baraka Jıva.1ımatı demir 
11 

kereıte 17 Dedionboton marka itfaiye "' Fi&t mark& otom.obUl•
1 

18 Eyltl Ye çama,ır nıakioeleri 20 Eylfll 934 tarlbinde aatıl•"!ı' 
tından taliplerin miiraoaatları. l'-ltl-1 'l-18-19 38'11( ••J', 


