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\"Il ı A.:-;ıı 111Hlha:.tıı;ı11dJi lıa"'ıı111ı ... 111 

D ün Cumhuıiyet Mey 
şt·ıfık; B;ı t; 

çıkan Şayialar 
••••• 

Bizi Asla Endi~eye 
Düşür memelidir 

Almanya ted ye muvazanesı

ni temin eylemek, kambiyo va
ziyetini iktisadi menfaat.erme 
uygun bir şekılde tanzim etmek 
İçin yeni bir kararname neşreyıe 
di Bu kararname,b;r kısım thalal 
eşyasına kontenjan vazetmekte 
ve ithalatı daha evvel hususi 1 

bir müsaadeye tabi tutmaktadır 
Müsaade ve kontenjan sözleri 
Almanya ile iş yapan bazı ıhra 
catçılarımızı telaş ve endişeye 
düşürmüştür. Hatta evvelki gün 
bir ihracat müessesesıne gelen 
telgrı.fta Hamburg piyasasının 
mefluç bulunduğu da ilave o'un 
muştur. Bu telgrafın borsada 
İşaa edilmesi yeni bir asabiyet 
uyandırmış, şiddetli münakaşa 
ları intaç eylemıştir. 

Halbuki Berlin Tıcrret mü· 
messilimizden Türkofise ve 
Konsolosluklor vasıtasile alaka
dar ve salahiyettar makam 
lara gelen malumatlara, yeni 
tahdidatın Türk emteasın •la 
müteessır eylemiyeeeği t srıh 
olunm.ektadır 1 

elediye ot· batı 

Avı .. i Doğan Beyin ~utku Diinl'Ü 
Heyecanııı Manasını Anlattı 

Halkın Gösterdi~i Siyasi Terbiye
Ediyordu • • m1z•n Kuvvetini 

[1,11ı111ı1ıyeı ı\1l}U .ı.-u.aı.kı ·ıeza 1ıı'ilaauı, Uır /flllDll 

Demiryollarımızda. Islahat 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 

Ereili Hattının Elek
triklenmesi Başlıyor 

inşaat Ik i Yılda Bitirilecek - Sa· 
nayi Mekteplerimizio Vaziyeti 

lstanbul, 1 (Hususi) - Üni· 
versıtede bugün yeni sene ted
risatına başlandı Rektör Cemil 
bey bu münasebetle bir nutuk 
irat ederek Üoıversite ıslaha
tının ehemmiyetini kaydetti 

Sa11a1Jl Mektepleri 
Ankara, 1 (Husu~i) - Hü

kumetçe ittihaz olunan karara 
tevfikan lstanbul . Bursa - An
kııra san'atlar mektep eri iktisat 
v"kaleti sanayi umum müdürlü 
ğünün emrine veriliyor Bu 

1 mekteplerde yeni açılmakta olan 
fabrıkaların amelelerine ders 
verılecektir. Proğramlarda bu 
iet.yacı karşılayacak tadılat ve 
ıs 'ahat yapılacaktır 

ErelJll Hattı Elektrikleniyor 
Ankara, 1 (Hususi)- Ereği 

hattının e!ektriklenmesi ıçın 

/\afla vtkili Ali Bey 

mütehassıslarca yapılan tetkikat 
bitti Çatalgazı • Zongu'dak kıs· 

mının dekriklenmesi ıç'n müna· 
kasası birkaç güne kadar yapı· 
hyor Hat ıki senede elektrik
lenmiş bu unacaktır. 

Yunanista.nda. Fırkacılık 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

uh lef et Hükômctle 
Nihayet AnlaşacLk l\'!ı? 

lbracat işleri bir çok millet

lerin yeni b. r lül-um görerek al 1 

dıkları kararlar yüzünden çok 
hassas bir mevzu haline gelmış·, 
tir. Bu itibarla yalan yanlış ha 
berter piyasa üzerinde tesirler.ni 
göstermekten uzak kalamıyor 

Müphem, bırbirini tamamla
mıyan haberler karşı · ında ibra 
catçılar teenni ile hareket yo'.unu 
tutuyorlar Satıcılar piyasayı dü 
fÜrmek için bu hareketi bır ma, 
nevra telakki eylıyorlar Bizce 
her iki taraf haklıdır. Ticaret 
hayatında her şeyden evvel ıstık 
rar ve vuzuha ihtiyaç vardır. Bu 

Dun be.etliye intıhabatına kend ni gö~lerd ;.,, e ~ö·e l zınir 
başlanma•ı dolayısile lzm r şehr• iler vüksek ~uur arı e bugünün 
baştanbaşa donanmıştı lntılıap heyecanını çler.nde duymuş 
daire 'eri önünde erkenden kav bu unuyor.ardı 
naşmalar ba•lamıştı Munzzam 1 emas 

Halk hakimıyetinin en canlı şçı v" e~nııt te tkkü erı, 

ııhamla muaZzarn b r nümayiş 
hazır adılar Ak am saat on 
yedıde iş erinden çıkan kadınlı 1 
erkekli kafi 'e er b rlik merkez· 
ler nde top:andı ar Bu muazzam 
hak kütlesi şehrın mukaddera 

~· ~ t ' • • .. 

tezahür;i rey kutu arı başında,rej m n ruhuıı .. an a.dıkları - Sonu ıkıncı sahııeııe 

iktisat 
günün beyne.mılel iktısadi şart. lsr arta 
ları maalesef bunu temın edemi. ı ~ Gü yağı F
yor. Maaınafih memnun olduğu. 
muz nokta şudur kı alakadar ar 
hassasiyetle çıkan ve ya çıkarı. 
lan haberleri takip evlemekte 
icap eden tedb rleri derhal al. 
maktadırlar 

Bızım kanaatımıza göre 'I ür 
kiye ıle Almanya arasındaki 
·ktısadi münaseneterı her türlü 
müşlıüıattan korumak her ki 
taratın yüksek menteatıer n•n 
~canıdır A manya kuıu mevva 
ıhı acatımıı: İçın en ıyı b:r pa 
zardır. Mütekabilen Türkıve 
en ""k k · yu se ıthıtlatını bu mem 
leKeıten yapıyor. Mılli iktı-
saı sıvasetimız bızden mal 
alan.arın ıııaloarını mem.ekete 
5«>kma~ı amir bu unduğuna gö 
re T ahdıdatının Ttirk ma.ıa 

Atma Res 
Vekıl Bey Dün 

( 

e 

Beıı 

ı emel 
ndu 

Z1.yaret Et.ti 
metı as.a on 'ardan geri kalmış 

değildır. Giil yağcılık memleke 
tımızin mutıtelıf yerlerinde baş 

göstermiş, Buısa . Isparta ve 
Burdur mıntaka arında olduğu 
gibı' Fakat bugün inbiata 

ta uğramış denilebilir. Buna se 
bep dış ticarette aranı'an tek 
nik esas.ara rıayet edılmem ş 

o masıdır. A•ıcılar bızden daima 
- Sonu 8 ıncı SahıteTJe -

:/11rr aralliŞ. 
rına ı ·ı b' · · j " mı ı ızı a akadar ettığı spaıfanın Umı.ml 
kadar A manyayı da düşlindüre Eğirdır, 1 (AA) - iktisat ya 

~ Reghrln ile vUcut bula 
Göliinü~il ~ cak Belsdlge, ~nin aıhht, 

bı ııır lıra A lmanya ıçın de Y' ni vekıli Ce al bey ber:ıl · erinde 
Türkıyenın kayoedılmesı tehli Cahit ve lzmir val isi Kazım Pa 
kesı vardır . şalar ve Isparta valisi F e •zi 

Kıerıng itilafı mütekabilen ve dığer meb'us beyler olduğu 
her ı kı mem '. eketın mübade e iş ha de hususi trenle şeh
lerıoı ko.ay . aştırmış tıcari mü rimıze gelmişt r Vekıl bey is
~asebatıııa inkişat ve~m ştır. tasyonda kalabalık bir halk küt. 

unun eserleri meydandadır.ibra lesi !arasından karşılanmıştır. 
cat mevaımıne girdiğimiz za Vekil bey doğruca belediyeye 
man Almanya Türkiyeden giderek kazanın iktisadi vaziyeti 
alacaklı vazıyctte idı. Hala da üzerınde tetkiklerde bulunmuı· 

- Sonu 2 ıncı sa/11/ede _ tur Kazada kısa bir müddet 
2•.aıau. FllAkk k l r 

dörmüş'erdir içtimaı lhtlyaçlarmla m8f· 
hparta, ı (A A) İktisat gul olacaktır.Beüdlge hem· 

vekili Ce al bey dün Gül yağı fehrl/eıln en yakın bir 
fobrikas.nın leme! a ma m~rasi ~ feklide aldlcatlarbulundulJu 
minde şu nutkıı söy'ed ı : bir mUea1o~sedır. Rey hakkı 

ismet paşa lı ik um et n n sa : mlllt htllrlmlyetın ifadesi 
nayi proğrarı·wda mütevazi b 'r dlr. Bu medent gllksek hak 
yeri olan Güt yağı fabrıkasının ~ kını kullanırken Tllrk va· 
bugün teme:ini atıyoruz Müte tanını kurtaran, mtllt hd · 
vazi kelimesini bilerek kullanı- lılmlgf!tl /mran lnkıldp 
vorum Dığer yaptığımız işlere fırlrasmı unutma. Şakran 
nazaran fabrikanın maddi kıy- borcuna reg.nt G. H. F. 
meti hakikaten l"'iitevaıidir. Fa namzetler ı e ~llJJİcle . -

/\ihayel Ba11şacaklar mı? 

M. Venızelos M.Çalda11s 
Ati na 1 (Hususi) - Atinayı vassut ettiği haberi üzerine mu· 

ziyaretten lskenderiyeye dönen maileyh şu beyanatta bulunmuş· 
Patrik Meletyos'un muhalif fır· tur: 
ka :arla hüt.ümet partıleri ara· "Atinaya gider gitmez M. 
sında bir an 1a,ma eminine la· -Sonu 4 ilncü sahi/ede-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ispırtiz.aıa. Tecrübeleri 



Sahife 2 

Bir Anilet: 

Soruyoruz 
Su Şirketinden lstırdat Edilecek 

Para ile Ne Yapılmalıdır? 
Operat6r Ali Biza Beyin Fikri 

························~························ 

t'enf Alllr 2 TetrlnleYY•I 193~ 

çıkan Sa~alar 
••••• 

Belediye intihabatı 
Bizi As1a Endipyı 

Dusürmamılidir 
- Baş 1 araıı Bmncı Sahıtede -

Av[ .. ,· Dog" an Beyı·n ll}utku oı·ı· nl2u·· öyledir Bunun bir miniıı var· .... 1 ~ ,'\ dır ki Türkiyenin Almanyadan 
yaptığı ithalatın ehemmiyetini 

ıoruyoreunuz. Bugiin çıkan ga- Heyecanın MaA nasını Anlattı tebarüz ettırır. Şu halde Al· 

Sıı şırketıııııı Izmır balkırı ıdat edılecek parıt ıle hır Terem 
dırn bakıız yer«> aldıaı paraları hasıanui yapılması meeelesıni 

iatird:ıda lıiikômetio karar nrdi· 
ğinl yızmıştak Dünkü uyımızda 
gazettmıız hır fıkir ortaya atını' 
tır . Jzmirin bir Ttr•m hutanı· 
ııne ıhtiyaeı urdır. Bo ihtiyaç 
çok derın •• acildır.S11 :tirketin
den ııtirdatedilecek SObinlira bak 

zetenizın baş makalesincleki fıkir manya tahdidatla bu müştHiyi 
Ye tRYıuye)erinızi okuyunca he- --------------- kaybedemez. Etmesi menfaatine 

men tel~fono açarak çok azız -Baştma/ı b11ıncı sallı/ede - batına iştirak ediyorlar. rağm makesi o!acakhr. uygun. düşemez Bundan dola· 
arkadaşım Iamaıl Hakkı beyı tına hakikaten hakim olduğunu Aziz lzmirliler! Türk miHcti hürriyet ve istik· yıdır kı; 
tebr1k etm•k iıtedim. V ereın gösteı en reylerini vermeden lzmir halkı çok o'gundur. lil sahasında olduğu gibi siyaıi Yeni karar.namenuı Tirlr 
haıtan11i her tiirlii tHav•nrun evci rejimin büyük önderi ve Gösterilen şu yüksek alaka haklarını kullanma sahasında da mallarına tamd olamıyacağa· 

ashiplerıoe iade olunur11a her abo- fnkinde bir ilıtiyaoa olıun ce- asil başkanı önünde bir kere bugün aldığımız yüksek netice medeni milletlerin daima üstünde Dl, iki memleket miaaıebatın• 
nenin elıne helkt bir kaçı yöı daha şükranını ve minnettarhk bende teşekkür hissi uyandırdı . ka'acaktır Çok kısa bı"r zamanda halel getırmiyeceği baklandaki • Tap Tereo•k mahiyettedir. T•k-
ku rut dl.itecektir. Fakat t zmirin duygularını izhar edeceklerdi. lzmirlıler-, biz bunun fiiJi delı"llerı'nı· go··. teminnt ve haberlere daha fulı 

ıiml halinde kıymetli bir parıt-
hayatl bir ibtiyaoına aarfolunoraa On Bin /Cifi Size alenı>n teıekkür ede rüyoruz. itimat eylemek lhımdır. Alal 

nın biç tıir ~eye yauamıyarak M k 
bundan bütiin ~ebrin yüzti giil._ h ubtelif teşekküller k1smen rim Bu teşekkürü ifa ederken uanımların Al .. kaaı ve mantı imaa icap ettirir. 

b mahdut Te çok defa bıç te mu · n.ı u A k 
oek, yüzlerce ilile Terem gi i . yaya ve kısmen de araba ve duydug· um heyecan rok yüksek Cumburiyet Halk Fırkası iz · nca her yellİ ksana ba21 ak· 

6 hl bi k b" ta9 olmıyın kim1elerrn ceplerıne ~ 1 11 • olab li ı .. ı.-~-m c t r afet.. artı ımay• otobillerle muhtelif koliardan tir. mir banımlanndan da yüksek sü. ame erı i "r. ~;.. taaıi· 
tdl. lmı·t olacaktır. aülönn denecek nniden bir para· C h · t d k t mı anında bazı tered~1--

" y um urıye mey anına a ın e ~xuaı ı ı: J lKMrirr.AmilUli ... bir alaka ve hassasiyst bekli 0 . UUUW" c ... 
Hu makaatla bir anket •çhk. 010 girmeıind•n ilıant kalacaktsr tiler. ı·zmı· r Esnaf Va lşçı· Çünkü bu Fırka kadınları~ı~ı )anabilir. Fakat baaclaa fazla 

Daktorlarımızın, mönevnrleria taniyea ni ilk defa dii 11iinmek E lerı'ı d yüz'erce b ak teliı ve end;-e .aa .. .---•- bor 
" ı e ayr ı Tijrk erkeğinın yanında hayata d f· --~. ......,...llll& · 

fıkirJeriDİ IOrdolr • .A.ldıtımı• oe· terefioi kasaodığınız ha1tane de taşıyan on bin kişi saat on se eı•rlı'klerı'na ortak yapmıı, ODU kafes arka S8 a men 1 tetll'Jer J•ratacak 
Taplar fikrimizin bti~ö~ alaka meydana çıkmoa, çok ozon Zil· kizde Cumhuriyet meydanını smda çartaf içinde saklanmak- hareketler uyandırmak lıatahdw. 
•1andırdı1Jnı göetermıttır. Hak maolar bir çok l.ıiçarelerın im doldurmuş bulu~uyordu. tan çıkarmış, Türk kadınına her Netekim Klering 1aaıa,_... ... aabiplerinln şirkette• iıtird•t dadına koştukça 0000 meydana Gazi ve ismet paşa bulvarın Rehberi Ulu Oıui olı"ı sabada müsavi hak vermiştir. ilk tatbikabada zaair d• bir 
e..1ile ... •k olaa alaoaklarını HYe d K d n · d •- 1

• t f k d üdd t k t ıa .. ı. h 
• vwr • an. or on zerın en as.eri .. or arıcı ., amız" cMn an Onu bayata ı'ıtı'rik ettır' mı't· me m e ço e ....- Y• •• eye. ıeve ba gUHI makaada terkede- gelmHioe nleY cıiizti ıor•tte 

bando ve davul zurnalarla ge· vo ramim! ha~lılıklarıua eı"- deni hakkına, a•.yaı·ı bak'-ına sa- canlı. günler. y_qadt.
0 

Ba ıtillfu.. ceklerino emiaiı. lttir•k etmit olaularrn kalplerin- • 
çen halk kitl~lerini Jimanda bu- ıeo imanarnız bolurıan hmır bip kılmııhr. menın tatbıkıne aıt mite••• 

GöaderiJen c••apları ııruıla de daimi bir ıiiror nrec•k ha- 1 k ı 
-..1 luoan bütün vapurlar dakika· 

1 
esnaf Ye i•çiıinio heledıy.. ı Bu, hareket fırkamızın u"'lkü arar arın teltlit ve tatbiki.• • .. r .... eoe~hı : tıra olarak kalkCllklır. 

o,.ratJJr Ali Rua Bfwln ~lkrt Dok tor OperaWr larca süren dlldük sesleriJe ıeçiminio hirinci ~iiniinde siidür. Rey vermek ve intihap kadar korkala dakikalar geçirdi. 
Benden Su Şirketiod11n 15111 r All Rtza selamlıyordu yaptı~ı kalhi tezabiirAtı do 

1 
olunmak hakkını k.endiaine bahş Fakat b~gün !'1.ering anJa ... la· 

Meraıtm Baılıgor layısıle bir kere cbha giiı eden Cumhuriyet Halk Fırka rının verımlermı mlplaede ede-

p . t s· T 1 t OtomobiJler, otobüıler ve bü- terdıkleri derin duygu Tfl 1 sına hanımlarımızın reyini vere rek sevınıyorm Almaaynclaki 
arıs e ır op an 1 tün nakliye Valtlaları bu beye Rlftkadan dolayı 111ubte1eru ceğinde ula ,üpbe yoktur. yeni kararn.ame de belki im kabil 

··-•-·• canlı gün tereAne halkı mecca uııtimız A•ni Do~ı1n beyefen· Kadınlarımızın Üıtllnllllü !ereddütlerı yaratmıt ~iman 
1 • y• t Od Jk• M hbaS nen Cumhuriyet meydanına ta· dıdeıı telakki .,ttit?•m emre Asalette, iffette, şef~atte bü- ı~halitçıl~rını muvak~a.t bır le· 
zmır ıcare ası 1 ura fiyordu Saat on sek zi OD bet hınıten kardeşçe oları teşek tün milletlerin kadınlarından üı Jaşa d~şurmilf o~bılır •• Fakat 

Go··ndermene Davet Edildi geçe aıdceri. bandon~n çaldığı kiirıeriui bi• arkıu••ş'"'•ma tün oıan kadınlarımız siyasi hak bu ttıe1ka, uzk~ ıarmıyecektirı .ı.kıer 
.. lıt1klil marşıle merasıme baş· 1 · t' 'd d .. .. 1 k mu a a es ı mecra11nı a aca br 

bildirmekle ttır•f duyar n arını ıs ıma. e e ustun oma Ç" k' 'k" I k t' 
Her eerıe T .. rinieTTel "11 

tonlarıocla Pariıte toplanan (Bey
nelmilel ttoart mübadele komf
t11i) bu · MD• 2' Ti ~5 birinoi 
Ttttrin tarihlerintle Puiıteki 

m.rkeıindı l9tlma edecektir. 

Hu komiteye dtlnyaoıa her 
tarafından, ıiraat Te unayl mm· 
takaların•an gelen murabba1lar 

aralarında ıamirut görötm•ler 

1•par, her meml•lr•ti• morah· 
~aıı men10p ol4ata mt•lıket 

ihraç emtia11 hakkında komite· 
ae iabat Tlfir Ye dftnya tÖO· 
carları araaıoda keadl ••mleke-

ına ılk defa olarak Tiirkıye landı Heykelin önündeki kür hn vı:ııile iie de bliıiin birlik vashnı haizdirler. featle~~ ı~ ka m:.m,.: ehı:reke: 
lbrao.t lacl·rıeri <h TeAınen da süyc çıkan Cumhuriyet Halk k d 1 d j Şurada toplananlar ı·~galı' ş e e u a aş arrmıt "n erın H•g• T 

0 manidir. Bu itibarla ba..a..ı d d ı ı d . Fırkası viliyet idare heyeti re.si hik" · · d •-er e nt e i lblŞ er ır. ve 11tygılarımı ımııarıın. 1 acılannı,. . ı~ıyebn ta ını tat· arkası kesilmesi meUıaa sipariş 
lktiıat V ekaJetinden ticaret Yozgat meb'usu Avni Doğan 1 ı ı d k k C. H. F. tsnaı ve ışçi bülıkltıi mıt zmar 1 er ır lerden ür meme icap eder 

odHrna g•l•n lıir mektupta h- bey, milli hikimiyetio mana ve fiştkkDl/tıi biiıos11 ştfi Bu fırsattan iatifade ederek Bilhassa üztlm rekoltesinia. 
mir ıbracat tacı rleri sraaındırn mefhumu tejımin kudret ve kuv· Ot1man li yüksek huzurunuzda aziz lzmir ariç piyasalarm ..._.ti her 
HÇileoek ıkl Teya Jab11 ziyMde veti etrafında heyecanli bir hi- 7./;~ lilerle beraber andetmek isti· türJü endişelerin fevkinde mtı 
murahb111ın bo tarihte PariH tabede bu?undu Bir memleket kurtarmak ko yorum. Kurtaran fırkaya, inkı- sait bir mevkide balmuı,or. Ha 

Bir çok yerleri hararet'f! ve lay b :r it değildir. Bu kurtarıı llp farkaaına reylerimizi verece· rekltımıza alad Ye maabiı hakim 
uzun alkıt!ar·a kesilen hitabede ıa•aıını idare eden Mudafa Ke ğiz Reylerimizi vereceğiz. Rey kılmak muvaffakiyetin b•ıhca i· 

göaderiloteıi Te kongreye itti· 
rakleri bildirilrulştır. 

Bu kon1freye ittırakiu ~eçen 
ıeoedenberi kıımın Hkteye uıt· 
rıyan Türk • Franıız ticaretinin 
inkitafına yardım edeceği mo· 
bakkaktır. 

Ticaret odaıı yakında i k t 

Avni Doğan beyefendi bilhaua malin fırkasıdar. lerimizi ona verelim milıdir.Üç bq ~ malaatmamak 
demiılerdir ki: Çok uzak olmayan günleri Avni ·Doğan be; hararetli bizi örkll~~~·· H&k6m~tiıa te· 

Aziz lzmirlileı: batırlarsıniz. Harptan yeni çıkan alkışlar arasında Kürsüden iner ,ebblla!erı, ıkı. memleketm •••· 
Dü . • . . . taatlerı Türkı1e . Almaaya mi• 

oyanın en azız nesnesı, Türk dehkanhları ço!< yorgundu. ken bınlerce halk andedıyoruz . . .. 
b" "k k r bü Ü" . .. - . . . . nasebatını tabu ceryamna ge en uyu uvve 1• en Y Bır çok yuvalar aonmuıtü Reylerımızı fırkamıza, verecegız . . . • 

zevki hikim olmak, hikim Analar gözya,ı döküyor, ih diye bağırarak afakı çınlatıyordu. tı~mıye.ki~ ıe~ecektır. Banda 
ya~amaktır Arz ü~erinde yatı t' 1 • 1 d T k b" d n~ 11 • kım1enın şupbuı olmamahdır. 

ıyar ar ag ıyor u e ır a am uun.._, X•ma1ı ._aJır•• 
ti mahnı nkl&• etmit ol•r. aza H9erek V•kAlete lıildirec•k· 

Komltıaln ha ıeneki içtima- tir. 
yan milletlerin en üstünü olan bütün ümitlerin söndüğü en Bando muzika Cümhuriyetin ın11•11 ••• 1 .... 

aziz Türk ırkı hakimiyetine ... kuvvetli kalplerin titredıği bu onuncu yıl dönümü marşını ça- Moto" r cı·nayetı• Takas 
Anlaşması 

Tiirk. Yunan takH aoıa,ma11 

1'e,rioiıaainin nilı,.yetine kRdar 

oaatılmı, Te keyfıy~t telgrafla 

Törkofiı İzmir mödiirJüiüne bil· 
ılıldirilmitti r. 

• ı • • • • • • • • 

Filistine 

f lhtilis 
Tahkikatı 

hiptir. Etrafımı saran bu güzel karanlık mücadeleye atıldı . Bü 1 ıarken kafileler dagılmağa baş-
bayrakları, milletimin yüksek yük kurtarıcımn mücadelesi Türk ladı. Cümhuriyet meydanından 
ruhlu çocuklaıını görünce ha- vatanını ıstiklale kavuşturdu uzaklaşan gruplar önlerinde mu 

Zımmetine para geçirmekle kimiyetin zevkini bin misli faz Millletin reylerini hakim kılan zika, davul zurna olduğu halde 
maznun beledıy• tıthıılduların l ·ı d d y d h ası e uy um. ur umuzun er bir rejimi yarattı. yaşasın Cümhuriyet, yaşasın 
dan .Mehmet Oelftletlirı efen<lı, k · · b k 

••••• 
Müddaiumuıi Sıçlılını 

• anı toprağı ıçın en üyü fırkanın Emnly"'ti Halk fırkası, diye bag· ırarak ken· zimmetine para geçiren Kemal- IC' 

patanın Qamhbel eaki ınohtarı varlığı olan Türk çocuklarmm Bu Fırka, Türk milletinin ka di semtlerine doğra ileriliyordu. Qamaltı açıklannda Hiida• 
.Mehmet efendi, belediye batak- kanını döktük Bunun büyük dir•inashg· ından, takdirkirhgw ın Caddelerde halk nümayi•çileri 

i~amını btldi 
T T urdt ınotöründe hir oinAyet 

lık tıahıil<ları Fehmi efendi bak bir maoiıı vardır. Bu kanlar dan çok emjndir. Bu emniyetle hararetle alkışladı. olmn• ve motörcleki yolculardan 
larında 1609 nnroıul\IJ kanuna milli hakim•yete varmak, milli namzetlerini arzetmiştir Ona rey Her mıntakadaki sandıklar Halil heyle Oemaal efendi n Ya· 
tnfikan takibat yapılması için hikimiyete dayanan büyük re- vereceğinizden katiyen eminim başma giden alaylar birer birer ıaf kaptanın paralarına tamaao 

Buğday ithali Yasak eT~ak •ilAy~t.te_n ~.nmh~riyet jimi yaratmak için dökülmüştür. Türk milleti uil kamnın icabı C.H F. namzetlerine reylerini öldiiriilerek c ... ueri çuvallar 
mhddıinmom1h1?ıne gonderılmı•· R b"k" · t' h' ı k . · · 1 

Filiıti n hükumeti birinci t ... 
rio ayın1n ha,ından 31 biri11ol 
klnuna k•dar hari9tın Fillıtin• 

•atday ithalıni mınetmittir. 

. ey a ımıye ıne •a ıp 0 ma olarak daıma kendisine hizmet kullanmıılardır. Halkın mtıhap içinde deniH atı mı,h. 
lir. • • • • n 11 • • için dökülmilftllr. Bu canlı heye• eyilik edenleri unutmamıı, daim~ dolayııile gösterdiği canlılık H• cinayeti yapmakla mas• 

. . Rauf ~•Y .. R t cana bakınız. Belediye intiba ıükr•n borcunu ödemiıtir. cidden siyasi terbiyemizin kuv uon olarak aııroea oıabkeme· 
M uddeıumuau ıooa.-ıaı •• b t b "h · ba t E f d d · · · · d ıiode mobateme Milmekt• otu 

bey Adil bir tahkikaUta balon· ~ ı. ey~canı cı. an~ il t e - tra ımız a algalanan fil vetını t~yıt edıyor u. 
Keyfiyıt J ktı1at V ekAletinden 

Türkof11e bildırılmittir. 

mak üHrı baai\n Heruamaya mııtır lu TOrk mılletı, hamuet- bayrakların yllbek b1r manuı Şebır r•ç vakta kadar bir Oıman kaptanla Qlplno• Alamet 
r- • d haklarındaki raahakem• ao feidecektir. te, tecaatta olduğa kadar me· Yardır. Akdeniz daima bu bay- bayram gün& yap •· fh 1 1 .. 1 

ELDAllBA ı. 
MILLJ KIJ1UPHANE SJIVEMASI 

Bu Haf tanın Zengin Programı: 

1-Viyana Hasreti 
S&BIE m&Bl'l'Z.& ve 

BEBBEB'I' m:.&BOB.&LL 

-Solmuş Güller 

.. 

TA. 8.&BBO - LEWIS STOKE 
teırın PERŞEMBE gilnllnden itibaren : 

Te PAZAltTESI günleri procram degi,. 

• 1a aya g• m '" r. 
dent halrlararu, ~ya~ hakl~nm • Döaktl oeı.ı. •UMl•maml 
ku~•·n~•kta dahı butün mıll•t Mimari Müze Bir Milyon Kılo m•avioi , ....... ,.,. • 
lerın uatllnlldlir. Duaların Ttlrk oea aaaaua 

Buganltll Hegeeanın ManaM 81ttik99 Hurda İncir Alınmıştır 460 acı macl•m mMiftlaoe teo-
Tirk çocukları için ny kul· Zeasialefl~OI' lnhiHrlar idaresinin inolr ai1elerini iıt .. ifllr. (Bu iM 

Jumak JeDİ bir hadile, yeni bir l•mlr mimari müseaine .Efe• mıutaka1mda tNiı eyledtgi mah• idamdır.) 
rejim değildir. Kaç bin sene eY· harabelerinden Te RılH'İ mözo. telif möbaıaa merk••lerindı .Mnhakem• .. ıaaalana mi• 

•--· d 111 ti ·ı dafaalarını 1apmalerı i9la yel Asyayı, AwapaJI Atlarının ... ın • 0 parça f'ler gı 11 · şimdiye kadar ıatln alınan harda T 
1 

. 
1 

b L 
1 

t --L•- · - t ti · · mittir etr nıen e ıraaı mıt ır. 
unı .... nna ppe en ce erımız · inoir miktarı bir ruil100 kiloyu 
Kunaltaylu yap1yorlu, reylerini Bıı müze dünyadaki mimari holmo,tor. 
veriyorlardı. miizeler arftlmja ikincıligi al· 

ma,ıa •amaettir. 
Belediyeler latr memlekette 1J. üze mHdiirü Sa labetti n bey 

vatudaılann aıhhi, içtimai ibti· bu giiolerd• Didim, Mılet hara-
) h ık Nüfoı hışkA.ııbı 

Nüfus Tayinleri 
ATltİ b17 

yaç arın& ce•ap Yeren a ın bılerind• tetkikat yapacRk ,.. 
daima gözü önünde hulunın bu haTaltderı müı.ye cetirilec .. k Mem•m•n nüfuı memurlaguna, 
müesseselerdir. intihap itlerinde ınlmart Herler tetkik edecektir. niHuı meıoorlarından SAfi bey 

belediye seçiminde itina göster· Taleb;ı~;1~ • T~tklklerl n ii f nı batkAti pi i ~ine Sftfi beyin 
meL o mües•esel••ı' LemaJe erı· yer in• Karaboron niifuı k&ti~i 

VaU•I• 
.&w4et Edl~oı
lktı1at V eki il O•l&I beyi 

birlikte İlpartaya gitmit ola 
Vali Kazım p .. a b111ftn aydı& 
edecektir. 

Blrblrlerlnt Yaral ....... ar 
Oumbori1•t meytlanında Ab ~ ~ • , . Yoınlriza ilk mektebi talebe· 

tiımektir. Tiirkiyemizin her ta Itri dün öğlıdın ıonra moallim- Mecıdet h•1, Karaburun kAtipll· dullab ofla M•h•et il• Nar 
rafmda bittin Tlırk çocuklın Itri il• ~irliktı Tiliyet Te adli- gine hukuk itleri Hki kAtipl .. ati• Ali •rbot olarak k••ı 
Mlgiilt bllırimiyetleriai lrvHamyor· 1• ~alrelerlai ıi1aret etmitler- riodea .~hhmet .A.li beyltr tayin etmitl•r Ye Mrblrıal ..... na 
lar. Hetecula 1Mlılli19 iatilıa· dir. e•Umitl•rdir. 7aralaDUfl-..• 
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Ben De evdalıyım •• Hem Ne 
oş un, Eksilmiyen 

Kazım Pş. ...... 
Hariciye Vekilimizle 
Ankaraya Döndüler .. 

1 e ş. Z. V c ilile T et· Parlamentolar 
ik Seyahatine Çıkıyor Murahhasi~;ı·Öursayı 

Bir Kuvvetle Seviyorum Anne •• 
Ankara, 1 

B M. M reisi 

Kazım paşa 

A S 
Hz. le harici-

!imler miitefeldcir 'er, dınliler İ!li tepeciklerde ağır ağır 

.,eya d :ns zler ihtilfılci veya boz ağaran günün kızıl alev ye vekili Tev 
f fik Rü~tü ve 

guncular hep bu çeşıt çeşit ikirler lerinden gönlüne belirsiz um 
f dahiliye vekili 

ve prensipler etra ındtt bucalıyan gular :ırar gibi bakındı 
· 1 1 b kt d b' Şükrü Kaya ınsan ar yanız u no a a ır· Çatlayacak gibi zonklıyan 

1 k 11 k d · ı b be ye fen diler eşere aş " emış er, unun başını yalayarak içeriye dolan 
la oyalanmışlar, giiya karan· bu taze, temiz esintiyi eme Tev/ık Rüştü Bey bu sabah şeh• 
ııktın ku t 1 k · · d rimize dönmüş'er ve istasyonda r uma ıçın asır ar an eme ciğerlerine doldurdu. 
bet'·, taş ı' b l d he dudak vekiller, meb'uslarımızla Riyase-

ır .an u rn e ilk vapur, yeniköy kıyısından 
ıunmuşlar ve "ışte hakıkat11 de V ticumhur umumi katip vekili 

geçiyordu apurun tiz düdüğü H 
mişler!. Fakat bu söz derin bir . k d k'. _ asan Riza bey, başyaver Ce'al 

k 1 k yenı uy usun an uyanan oyun be B kAl t ·· t 
aş lll tı ısımını anlama 1 tasasını ''b v• d - -ı ··ı·· b 1 y ve aşve a e mus eşarı 
d k ·· v · h t • go egın e guru tu u ır çına husui katem mu-du··ru·· harı'c • ye ve uyma sa yuregın ra a o sun 1 1 k b ld • 
anne, ben de sevda'ıyım, Hem yış a ay 0 u. 

1 
dahiliye vekaletleri erkanıAnkara 

ne coşkun, eksilmiyen bir kuv Güneşin pırılhsı tepe.er üs emniyet müdürü ve daha birçok 

vetle seviyorum anne . Sevdiği- tünden, ağaçların yeşil yaprak· zevat ve ha ik tarafmdan 
min üstüne kem gözle ba farını sararak denize uzanıyor, karşılanmışlardır. 

kan gözleri oymak. onu saran e:mas köpüklerle ufalnnmış dal· A nkarada 
yabancı kollarla çarpışmak, bo- gacıklar sahiJe çarparak köş 
ğUfmak için içim titriyor Bak küo parmaklıklarına su serpin Belediyeln tihaba tı 
dinle: Her bucaktan kulağımıza tileri saçıyordu. Arıkara,1 (AA)-· Yenı lıfl
eriıen bu hıçkırıklı ses, onun Tek tük satıcılar sabah nö leılıyo irıtılıa\ıatı i~in ıeçi.ecek 
yanık bağrından geliyor. Tutaşan betlerine baş!amış'ardı . Sütçü azalıklnra namzetler lıal,kında 
yüreğinden çıkan duman her yarı yanya su do'u teneke~eri O. H. FırJ,ası ıarnf ın<)nn y111lıla 
yana yayılmış, yüzbinlerce, mil· cak yoklama füıümiiııleki SAiı 
Yonlarca adam Onun O··ıu"mu··nu" yük!enmiş eşeğıni güderek müş- .. . 11 ı?ıırııi ıılkevirıılo . icra t<lılecek-
veya kurtuluşunu istiyenlere ka- terilerinc halis süt dağıdıyor, tı ı-. 
rışmış .. Dostu, düşmandan ayırt ıimltçi tab:asını yeı e iadirıp 
etmek ne i'ÜÇ, ne çetin iş de- açılan kapılara bakıyor, taze lstanbul -Oiyar~ekir 

Başvekıl ismet Paşa 

ğıl mi?. .simitleri satmayı umuyordu. Ha va Seferleri 

Ankara. 1 (Hususi) - Başvc siyasetini alakadar edecek çok 
kil ismet paşa hazretleri Ziraat mühim kararlar ittihaz oluna-

Babamı ölümlere surüyen bu Zehra dayandığı pençereden 
·· }" · b l l>ıyarhekır, l (A.A) - lııtan. 

V ekili Muhlis beyle b:rlikte caktır. 

oz u manı, u sarsı maz aşkı kımıldamadan, anlamadan bakı-
.. •· k hnl · D.ynrhekir tecriihe haTa 

yuregıme sen a ıthn.. ince, yu· yor, gözlerinden bütün dünya 
k d ı 1 nJ ıf'ferinı ynpan tnyytue tliin s:H\t 

mu4a_ uygu arına gö üme işle- sillnmiş, yer yüzü birÖzdemirden 
dın Oz soyunla karıştırdın. Sev. ,30 dn 1erıtnhııldan kalknıı ve 

arta kalan bomboş korkunç bir A k k 1 ~ 30 .ı 
sıim aimcli beni iler.iye çekiyorsa n R rnyn uj:trıyıu il • 1>, ua 
Tarlı~ım seninle kalacaktır. Bu- mezar olmuştu. J)11arbtkire urmıttır. Tayynre 

· · k b k Her solukta tekrarladığı bir bn iin uat S,30 hnreket eclecttk 
nun ıçın artı aş a düşüncele ad vardı·. uÖzdcmı·r,, A 1 ı ve rı rnrı.ya u~rıyıırnk ııtıırı-

yakında cenup vilayetlerinde 
tetkik seyahahna çıkacaktır. Bu 
seyahat azun sürecektir. Bu tct 
kikten dönüşle memleketin z rai 

• 

Na/la Başmühendisi 
Ankara, 1 (Hususi) - Samsun 

nafia başmühendisi lzmir nafia 
başmühendisligioe tayin edildi. 

Ankara Halk evinde -·-·-·-re, ve üzüntülere vücudum da-
yanamıyor anne. Saydığı iünler, ondan ayrıl- hula ıpdec~k~ir . • Firdevsinin Bininci y ıldönümü 

Hem bu varış noktası en kut- dığı ~ünlerdi. Er2anı Istıkrazı 
kutlu, bir sevinç ve kazanç nok-. Ne olmuıtu? Bu uzun ses· . için Rir Toplantı Yauıldı 
tasıdır Onda yalmz kendini ıiz.lik ne idi? Zavalh kadın böyle Diyarbekirde --------~·~-.... •'4-..... ,••-----
düşünen bir sevgi yoktur. Senin, kavga anında uzayan sükütun Bfi.yük Alaka, A ıı kara, ~u tA A) - Bugıııı uz,.-ııııte ıy 1 oıı· tı-ısır bırakan ha 

benim, dimeden yine hepimizin ardından, erişen haberluin nasıl Dıyarlıekır, l (A. A) - Hal .. büyük lran ,aırı Fırdoninin hitabede kardoş Iran mılletınin 
01.~0 •• ~~ca bir _ülkenin, bütün cehennemler yaktığını biliyordu kınıızııı gö tcrdı~ı yiike"k tllaka bınrnci yılcWnüıuü miina ebetile büyük şairini tebcil uıilesile 
Turklugun a'evı a d b k B · · Ö · 1. 1• .1 ı J) 1 k aaıniıni duygularımiz izhar edil-v r ır, a unun ıçın zün scssız ıği uza- ne ıoeaınue ı>n 11ene ıyar )e ire uat 15,:30 dıı Ankara Halkevirıde 
koşmak istiyoruz bizi tut J giinderılf!n 1 00 adet dahili iı· 
ileri atılmak . ' . .uyor a~, dıkça onun uykuları dağılıyor, Maarif nkili Abidin bevefendi· 

ıstıycnlerı çckı- soluğu tıkanıyordu. tıkru; tahili 204 fazlııeile aatıl nin riyasetinde bir toplantı Y" 
yorJar kollarım b vl 1 lDıR •atıİ talı' mık tarı 200( adedi 
· 

1 ızı ag ıyor ar. y ., J pılını• Te Arık•ua .Erk•k li1tsı 
Iıt b b l erinde duramadı, pençere· b ı J> • k v 

mışti r. 
1'oplantıdan sonra bir salon 

orkestraıı, giizal parçalar çalmıı 
o bRzır111ıa çay ıkranı edilmiştir. e u ag· arı, kelepreleri ko· n mnttur. >O mı ·tara gfüe bo "d" .. ,, tt' H 1. 1 1 

P d \' nin önünden çekı'ldı·. u·· stu" ndcn ın u uru ... , ecıue 1 n ~ 1 >ey, ar ıgvımız .. ı· k d .. nekıı ı;atıt g•çen uneye niı· 'l' 1 d h' k l' ı gun eze ı aş ımız an Fırdevsinin •abıı T• büliin Hori op antı a ır ço · mı ı oe Rr 
beşer· b. k geceliğini sıyırdı. beten 401 adet fazla olıuu•tor. " ı 1 ır aş a iner kendi cinıi B ' olan lilahnamoaı lıakkında i .. ı bir Maarif vekaleti erl.dinı, raoın 
du 1 u beyaz entariyi de her B f d v J 

ygu arımızı düşünebiliriz. Çün· a ra a tetkik tneTZUU olan bil' hitabede Ankara aefareti ikinci katibi, 
kü başlı başına serbest bı'r aşk ak~am bir alışkanlık olduğu için 11 · 1 k 1 b k .. "rl k hulunnıu,lur. ınua ıw er •e ·a a ı munevver 
•erbest b' d . giyer, güya bu geceliği giymekle ,,,. & irlere Yardım 

. ır a am, ve hcpsı• 'l'oplaotı<lıı lıazır hulonanlar kitlui hazır hulurımo~tu r. 
n~n üstünde benimsenen serbest kendi kendisine uyumalısın, uyu· Bafra, 30 (A. A) - A ııİıayei • • • • • 

Bir iflas 

Ziyaret Ettiler 
Buuıı, l (A.A) - Ulio p rla

mentolar konferanı:u morabbaa-

larıııdan 2l kışilik hir grop 

tehrırı,ıze geld ı .Mı~afırl r şelırin 

göriilıııege deJ?er yerl"rini gez· 

dıler. Geceyi burada geçirecekler 

Ti yarın .M udanyada n lı oıuei 

Tapurlıırile döneceklerdır. 

Bıına, 1 ( A . .d )- Bnraayn 
gthu}erileıı Ergani deınıryolu 

talı1'illeri Bunada ve biitiio 

kazalar111da tamamen ıııtılmıtll r 

Pek c;ok kimıelM aatıfta tahvil 
kalıuadı~ırıdnn dolayı alamaulJ .. 
lardır. 

Islan bul 
lntihatatı 

lııtanbnl, 1 (Huıuıi) - lnti· 

habat ba~laılı. Şehir gece d• tın

Tf r edildi .. Minareler arasında 

Balkı reylorioi kul .aumaga tflŞ· 
Yik mahyalar kuruldu. 

Suadiye 
Tramvayları 

htaubul, 1 (Huıuat) - Kıı

dıköytleıı ı oadiyeye yapılan yeni 
ı ram ur hattı ikmal f'tlilerek 
lıugiırı i'leıneıte ba,lamı~tır. 

Danimarka 
Kralı HazretleriyJe Teati 

Edilen Telgraflar 
Ankara, 30 ( A .A) - Deni· 

marka lı rah bazretlerının ıenei 

denıyeleri münaıtef)etıyle Reiıi

ouınhor ba1.retlerıle Danimarka 

krR}ı lınzrıtleri orasındB aşa~ı

daki kAr ,ılıklı tel yıtzıları gön

derilmiflıı: 

D.tııiınarka TO l zlıtndn kı Rlı 

lıa ınetl fi onnııcu 

Doı?amlarıııııı 

münn ebotiyle zntı 

K riıtiyan H z 
Ji:.,penhaA 

yı 1 döuüınii 

lia~ınetanele-
rine en samimi tehrikleriıni 1'fl 

9ahsı sııadetlerile Daninrnrkanm 
refah v ikbali lınkkındaki te-

W6.nnilerimi snnarım 
Gazi M. Kemal 

'l'iirkiye reıııoombnrn Gazi 

Muıtafa Kemal hazretlerine 
Ankara 

bır yuva ister anne.. yacakaın aşısını yapardı. etfal cf\miyett kimsflıiz fakır ço. Italy&DID lf ilfuıu 1 
Zeh~a oğlunun yüksek aşkı- İşte hala o bir saatlık göz coklarc.lan üçyii.ıii geçen çocoton Roma, 1 (H.R) - Son bir Roma, l (H R) - Floransa 

nı sank k'l'tf k · ıünnetini yapmış Te mük~mmtl t · k · 27 ·ı ı· t 

Dop;oşuıunn yıldiirıüınii mii· 
naıeh•tıyle yapılıııı aaadet te· 
ınennilerinden dolayı umimı te· 

şekkiiı lerimin kahalünii zatı dcT· 
!etlerinden rıca ederim. • 1 ı ı enmiş dudaklarile yummanın çarpıntısını çe mıyor isnatistig~ e göre ltalyanın nüfu!ll ramvay şır etı mı yon ıre 

dı l d' d d? E düğün <lernegi kurarak yetımlari 
b ~ e ı, inledi Sonra titrek sesi, mıy ı 

11 

ide silah sağa şola sal ınındırmiştir. 42 milyon 954 bin kisiye baliğ açıkla iflas etti. Kristlyan 

b ogazında kısılmış, yaşlı gözleri dıran hortlaklu arasında Uzün olmuştur. _.. 
~lutlanmış olduğu kaide kalbi- yüz.ü belirmişti Ateş, yangın Cemal Bey .... ..,_ 

:.:~~:::;~~~:~1:~0 ::a~h~a;'.,..°rsotrğmbı~y:e:i :~:'.'f :;,,!:;,ı~~ş;;,' öf:::,~:;:~ 8•li~"~;~.ı<t~~) v:hr~~;~;·~!~i C. ~e~t~~u.;:~:ller 1 TAYYARE SiNEMASI 
, adamlar, ırmaklanmış kan selleri •. mi' n nzift1ıne ba~lamı~hr. 

cekmiş gib' t't · k ' H k '"l""am", n1e11 Satıldı ~ k , , rıyere ~ğildi, so epsi bu an• boyanmı, kıpkır- y0··rkı·ye ç1
•
01

·n ° 
gu dudakları o" .. k .. h' d 1 k 1 .. d zun yanı yu- mızı ne ıre a ıp çı ıyor ar .. 
zun e uzu~ uzun do'aştı.. Bu hercümerç içinde Özü de Ruhunda Eşsiz 

Burdur, 1 (A.A) - Hurdnra 

Ikınci Fasıl knybediyor, göremiyoriu. 

Habersiz Geçer: GDnler Ba2ırmak istedikçe sesi tıka· Tesı·r Yaptı 
Zehra yatav d gın an yavaşça nıyor, kan ırmağına kol uzatıyor, 

sıyrı ı dı. Zaten bu yatagv d lıtanbnl, 1 (Hmıuıi) - Do-
. . • . . a a neye boğulan, yanan, ses vermiyen oğ- kmr. ay •Tvel geltn Çin aıkeri 

gırd1gını bilmiyordu Uyk ·ı Ö b v 1 u ı e lunu araştırıyordu. z babasının heyeti tekrar geldi. Heyet reisi 
ag arı çoktan l:<opmuştu. . b d T 

gönderıleıı Ergani demiryolları 

tahvilleri O. tertibi 
1atılmı9tır. 

Sovyetler 
Ve ispanya 

Pariı, 1 (H R) -K kefenine börünmüş, ateı gibi ya- eyanatın a < iirkiye Çinin ru-
- aç gün ve kaç ay olmuştu? handa "••iz teair yapmıııtır > hükümeti Sovyet Rusya ile mü 
Üzdemi.rden ayrı geçen gu''nl•rı· nan, güneş gibi parhyan, kızıltı- " 

... dedi. Htıyet Ankaraya gidecek- nasebahm yemden tesis hueu 
gecelerıylc b:rlik sayınca ..... lı halile uzaktan yine onu görü-
tM .. uzun d tir. ıunda mutabık kalm1,hr. 
usu artıyordu. Gözlerini oğuş yor u . • .................................................................................... .. 

turdu: Gece uyumuş mıydı? - Mai gözlerinin kurtarıcı Azamet Ve Dehşet ön D e 
Uzun saatlan saymağa 0 kadar imanını yüreklere taşıran bu a- Bütün Diin11a Stnemacılığmm Eğildi/il Hurıka: 
ehşmiştı ki. . dama iyi bak anne Bu büyük 

. Çıplak ayaklarıyle pencerei başı bize yeni bir din, yeni bir 
?'0 ö~üne gitti, pancurları itt- · d B k Ik ıman uyurmuştur : u topra 1 gün doğuşundan süzülen b 
b izim toprağımız, bu vatan bi 
aygın bir kışı loş d 

zilldü. 0 aya •Ü· zim vatanımızdır ,, 
A Bu rüyadan birden uyanmış 

teş ıibi başını bo tı. Buz &ibi ter döküyordu. 

• 
ı Rus-Japon 

Dahi KLOD FARERlN 
ANNA BELLA ........... ŞAL BOYERln 
Şahesesri. Bugünden itibaren 

• 

• • 
BUGU~ 

HALK GÜNÜDUR 
l!\yatlar : 40 :ıo 2;; 1\ u rnştnr 

2 f•ı h• d HULYALI DUDAKLAR (Melo) 
1 m ır en: KADJN POLiS OLU/\CA 

Geçen sene Fransada yapılan filmler Arasında müstesna 
bir mevki kazanan ve büyük Fransız sinema yıldızı VlK 
10R rRANCES ile dilber yıldız GABY MORLAY 
PlERRE BLANCHAR'm temsil ettikleri aşk filmi 

HULYALI DUDAKLAR <~L~ 
Tamamen Fransızca sözlüdür 

Bu fılmde Par s in en yüksek muz syenlerinin verdikleri 
konser ~e dinliyeceksiniz. 

LiS O NCA 
fevkalade bir komedı 
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~ Casusuluk liayatım ~ - -- -- -: Marth• Rıtar·ın Hatıraları : - -i'ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:: 

A - o-

Bir Casus S!zin Gibi Güzel Solı;ul-
2an Ve Anlaşılmaz Olmalı 

Geçen sayı/a11n hülbsası: Maıtht Almanlar yakla,ıyorlardı 

f'enl Aıtı~ 

Avrupada. Yeni Kaynaşmalar 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fransız-Rus Ve Fransız -Italyaıı 
Müzakereleri Etrafında 

Richard, kenaisınatn süphelenen tsk! Uzaktan top ıesleri gelmekte -ı-----------

bır oıkaduşının lltzaıttl altındadır. ıdi. Amyens Abevıl arasındaki M. M usso]ini Versav. Müzakeresine lştı'rak Etmı"ş Olan 
Haı •,ın ıık Jtünandtn ıtıbaten mtmle- f 85 k · d H lb 
ktlınt hizmet tlmek azmirıdt olan ma- mesa e 1 ometre ır · R u· D pJ t 1 A - J 1 t T " E k Ü ruı ıayyartci kaaın bı· rok haıı}·tıık- kı ben bın zor uk!asaatta ancak ı oma arın gır -ıa asını amır tme zere Imiş 
/erin kuıbanı olmflşlu. Amyesıt ıken a : tı kilometre katedeb•l•yordum. Paris 311 (A Al - Yuıı-os av a ~ra ve kra• 
düşman yollaıı ktslıKmden Pame Yükiımü batifletmek •çın küçük liçes . nın So. yadakı ikametıne aıl o ara.ı ıı-e en 
trenlt dnl!mtk imktınını bnlamıyor. valızımi, şapkamı attım . Yo'da haberleri neşrelmekte o an gazete 'er Yugos 'avya 
E.lındt yalnız bir bı.o •klet vuıaıı: bir kaç defa düştüm Elbısem h k d ı ü üm ar arına yapı'mış o'an resmi kabu.ü ve 

Amyens sokaklarında gülünç çamurlanmı, yırtı lmıştı. Hıç S f d · d ' I -k ·ı ı · o ya • ıcra e ı en mu a eme erın ıamımıyetın-
yaziyetle idim Bis klet ü:ıerinde bir şeye ehemmıyet vermeden den babntmekte ve bu z ~aıet ı n Bu.Q"ar stanla 

Yu;ıos avya arasında mevcut o an dostane mü· 
n• sebet ,eri dah1 z ı ade kuvve ıend ıeccğı ıç.n 

men nı · n rv et ı z ıar e y emekted r 
Aynı zaman da öer ıo Vaqova Budap~ ş · e arıı. 

sındakı dip oma ı laa ıvetı l!'azete erın naurı dk· 
kat11<i celbetmektedır Ekse sıor gazelui M· Gö'll 
bü üo yakında Var~ovayı zıyaret edeceğinden 
ban s .e dıyor ki: 

Lebıatanın dost . arı mü telıki o' an ve harp' en· 
berı l'lacar.stana tev ccıi .1ü ıztıar J an gerı kalını 

y n ve bı.nu dana geçen ıerde açın ı , o du~u mü· 
bın1 kredı ere ıs~a , eımiş o an Fransa· Varşova 
i e Bud• peşte arasıodakı dost . uğuo ananevı rabi· 
ta arının da ha Z•yade kuvvet bu doğunu görmek · 
le memnun o ur. 

M f o ı Papenı!l ani o arak Bud•pe tcyi ziya
retı M. (.jömoöşı;n Var{ovada ya.>aCJ ı müzake· 
ıe er o nan vet ve şumu ü hakkıo oa bir takım 

end şeler uyaodırm.ıktaoır, Sanık nazır ardan M 
Domonzi i.e Jurnal gazetes nın bir mulıabırıne 
beyanatta bu unarak Fransa Sovvet mukareneti• 
nin ve Fransız ltalyan mukalemeltrioın alpler ve 
Ancıehus do ayu ıı e zarurı o lduğunu beyan etmıı-
tır. M Domonzı Trianon mua edesinın a evbiode M. Mu!solinl 
rev ver m ı ~ o nu{unu hatırlattıktan •onra Fransu dnkları büyük bir hatayı tamir etmek üzere bu· 
Sov~ et ıtı 1 8fının Cermen hekemonyası tehlikesi· lunduğu zannedilmektedir. Sovyet Rusya ile olan 
ne manı o abıleceğıne iht mal vermedığıni söy:e· münasebetlere geline•, Rusya ile iktisadi teıriki 
miştır. M. Musso . ınının Versay muabedesıni mü· mesaide bulunmak lazımdı. Askeri tetriki mesa 
zakere etmiş o'an dıplomatların irtıkap elmiş ol- ıye lüzum yoktur. 

Küçük itilaf- Italy 
Avuaturya Davasında ltalya 
Siyaseti Galebe Çalmıs ... 

Parıı, 1 (H.R) - Pötı Pa·ı 
rizyen ~azelHİ yazıyor: Fran11-
l ngı lt11re-l ta lya arıt1toda biı lilı: i 
ııyıısetınden babıedılıyor, Rn ıl• er 

y11erl• A lnıanya için geç11n Şıı• 

hattan daha hliyiik, daha tidıl•tll ış 
hir ihtar DIHCntınr. Uç btiyiilı 

dulPt SoYyet Rnıyanıo m11nevl 
müuheretrle hır kat daha knYet u 
bnlmnflardır. ar 

On ~azete1l A voAtorya mı· 

ııle11nın bütün hıy~tılı yerindt t 
Hydıjtını, Eko tlö Pari gazetesi 
ıae l{üçük tıil:'.ifla Italyayı bır 

bırlık 11yuetııııle bı•le,tirmelı: 

l•~ebbüıüaün akım k11ldıızıoı y• 
zıyor. 

llalganların Galebeıt mı'! 
Roma, ( H R ) - Gızetılır 

Avaa · uıyanın iılık!Alinı ait bı· 
yannamıyi 1 lalyao ıiyasetiaiıı 
zaferi sayıyorlar. Mıu cftroyı 

gör• AYınp" lcıtuinda biç bir 

taabboda gıri,mek. iıtemiyao Ia· 
gilterenin bu lıeyaunamıyi im· 

zalamıt olma11 abeınmtyıtiol ar· 
tırmaktaılır. 

Dünya Rekoru 
Mo•kon, 30 (A. A) - Binba· 

'ı GromoY 5 huı tayyart1inio 

müHtıebatı kapalı devirde li, 
411 in lomet rı uçarak 193:.! den• 

ıı.ri Bo1110ııtrot •• Ro11lnia Jö• 
zer Lebrllrı tayyarNi il• özer• 
lerlnd• bulanan dlinva rekorano 
lrırmışlardır. 

~ir tllrlü müvazenemi bulamıyor ilerlıyordum Yo u baştan başa 
dum. Ekzersizlerimi ilerletmeden kaplıyan muhacir kafı e'er.nin 
k&peğim için bir sepet alarak kıyafetleri bendtn çok daha fe 
bisikletin önüne yerıeştiıdim. na idi. Bır Fransız kadını içın 
Akrobat bir tayyareci olarak bundan daha fecı, datıa tüyler ör 
tanındığım halde bu cocu'< oyun perten bir müşahede o amazdı 
cağını idare edemiyordum. Ne Hezımetın bu acıkıı sdııa aıı 
olurıa o'sun bununla Parise git bana eı erjı eujeı<te ediyordu. 
meğe azmetmiıtim. Alnımdan Yolda kötürüm o mu, karı 
terler akıyordu . Bir aralık ar sıoı berbat bir arabada sürükle 
luımdan alaylı bir kahkaha yük meğe çalışan bır ıhtıyara rast 

ıetdi. Baıımı çevirince Krotuva· gelelim. ~avaııı bitkin ha deydi . Yunanı' standa 
da rast geldiğim genç tayyare· Buna rağmen bayat arkadaşını 912 Ile ir llnka e 
ciyi gördüm, Henyon, aklımı ka· terkelmıyor, düşmen çızme•ı f 

1 
k 

çırdığımı eanıyordu Düıman or al~ında son n fesını vermekte ıste, ırkacı J 
duaunun Amyenı'e girmek üzere mıyordu. Barınmak ı stediğı yeri 
bulunduğu sırada bisikletle oy· bulacak d'' ı d ·ır 
namak her halde akıllı iıi de ' uıman ge me en ı ı- Baş taıa11 1 inti sahiftde 

g
-ildi. cagahına varacak mıydı? Çalderis ve M Venizelosu ziya 

Bulgaristanın Balkan Antaııtına 
Girmesi Mevzuubahs Değildir Kaçan halkın çoğu ayakla ret ettiiim do'{rudur. Milletin 

Delikanlı yanıma yaklaıınca: gidiyor ve başlarında paketler ni ikive ayrılmamasını temin mak 
- Sizi Allah gönderdi de taııyorlardı Çocuklar ağlıyor. er sadıle her iki dev et adamından B ~ . D Ad- 1 Ya va, Ol k Dil 

dim. Bana bisiklete binmeği öğ- keklerinın yardıqıından mahrLm da mütekabil _ıavı:ıatla anlaşma u - etıceye oğ'ru. ım ar . aca. m.ış 
reteceksiniz. Hem de şimdi . kalını k d 1 b' k d k"k !arını rıca ellım Bu şahsi teşeb. Sofya, 30 (Hususi) - Yu· ıbabı değildir. Bulgar resmı,ıtörllfmerlele mukayese ederek ri 

ş a ın ar ır aç a 1 a büsüro b" ·· d h 1 l d 1 d • d" k" E ._. - f'kl · O gülmekte devam ediyor. dinle m k · · ı ı. d _ _ 1 ~ mu a a e . .ayı amaz goslavya v• Bulgarıstan kral a mehafili Antant kor iya e oıı ıyor ı: " sıu mutte 1 erıa 
n e ıçın yo aenarın a Buyuk Brıtanya olelınde laveç • k b ülik 1 h h d f 

du oturuyor , feci akibetlerine Yeliabtı şerefıne verilen kab(J , rının nazırlarının huzurula gır • t ru adımların yaYaf olacagı a· u .•on ';11 a~ arı arp e ~ • m 
Vaziyetimi, maksadımı kı· ıtözyaılarıdöküyorlardı Sonra ye resm•nde de muhtelif ricalle ve tik?eri mllzakereler iki memle· naatındadır. Hudutlara, Adalar ~~rıdtakı~lletmıyor dAndcak ıkbi ve 

ıaca anlattı "d '- - b d 'b d · · h · it mesele· aar eş mı et arasın a evem k m nı en cesurane bır hız a yola bu meyanda Ceneral Kondiliı aetın munaae atın a tarı i enızı ma recıne a b" lb 1 . . k 11 Pariıe, bu kadar acamı11 ol· koyuluyor, bir kac adım da Gonatas'la . b' '- k 1 Makedon• lere şimdilik dokunulmamııtır. ırksud un yer eşmesını o a• i d h , 
1 

B görüşmüt, aynı ar ır aona 11yı ıyor. ma ta ır 
uğum bisikletle gidebileceğimi a a ıyor ar. u sele eşek· zuyu ı zhar etmişt •m ya ihtilıH komıtesinin da~ıdıl· Bir MukageH Al 1 Ol kt K tul l 

dütünmek ona gülünç geliyordu: ler, öküzler, hatta domuzlar Şunu ilan edebılirim ki bütlln masından beri ilk def'a olarak Belgrat, 30 (Hu.ausi) - Zaıt· • B rma 30 a~H ~~ ~go~ ar. d 
- Pariı • Amyens yolu düı· bile kanştırmııtır • Ş mal söylenenlere ve yazılanlara rağ' iki komşu memlelıet krallarının repte intişar eden "Novosti" ld erf ıo, N b · ·bt ueı. 

ınan tarafından ke•ı'I ı' t' d d" ' d d f 1 f . . B . ıe or er ac rıc en gazetesı a ~ m Ş ır, e ı. yo.un a sa tce se a et, eliket men ıki kararırah arasında an mtilikatı bu d•rece a:ımimi bir gazetesı Yugoslavya • ulgarıa· d S f r -ı·k 1 li b · M 
Büsbütün sarardım. Teessü h . h-k- d k • . . • aya mu a a ı m nase ali• Ye ma rumıyet u umran ır. !aşma husnl bulacaktır Siyasi hava içinde ıreçmiştir. tan arasında yakınlı tes sı ıçın ı t ı lk' Bal 

Lilmün tiddetini ör H y ı d • k f·t f • . b. . . e şu sa ır.arı yaııyor: " ı • s g en enyon o a agı ıan a ı elere tesadü r icalle mülikatlarımdan ben b Şimdilik Bulgarıstanın Bal ıarfedilen gayretlen ırıncı k d 1 t' .. .. .. b' d 1 t" beni teskine ça 'ıştı. Abbeyıl'den tfk k- "k k . " B k . k dd- d an eve ı uçuncu ır e• e ın ıii 
P 

e ı ça uçu ornemı çalıyor kanaah basıl ederek dönüvorumu· kan mısakına girmesi mevzuu al an harbıne te a um e en veya eskiden o'duğu gibi bir 
arise trenlerin hareket et· dum. Bu sefalet akını bana yol ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · 

mek üzere olduğunu söyledi. Ve · d y 
1 

k b . d ri• ·e uzandım. Uyandığım zaman bağlıdır Yarın varabileceğ'imiz l lerı anıatırken: devletı muazzamaoıa tavas · eğ 
b 

vherıyor tu . 
1
.orgBun u b_enkıl ti• adam akıllı aydınlık 0 muc, gü· g"ıbi bir haftada varmamız da - Az daha kurşuna dizile ıutuna muhtaç olmaksızın 

ana birkaç ders verdi. Yarım arap e mış ı. aıan 111 e e Abb ·ıı· " .. kil d" . . b l fi 
saat uğraştıktan sonra artık bi· b ki 'd· I N'h neş evı ı csrarındMn sıyır· mum n ur. caktim. Benı bır cuus sanıyor· i ti i arını hallediyorlar. Bu m 

ki atzan aya lda gMı ıy~rc ubm 1 a- mıştı Saatlarca süren uykumda Koskoca bir haftayı bu va· lardı, dedim. suretle şatranç oyununda oldu· 
ıi et üıerinde muvazenemi tu· ya gece o u et um ;r gece .• k' . d' 1 • • d · k · 
tabiliyordum Hiç durmadan yola K k fil ı d J d ımse b • nı rahatsız etme 1• ııon ar ıçın e ıt•çırme zor ış· Zabitlerden daha genç olanı iu gibi kendilerini bir alet olarak 

açan a e er urmıyor ar ı. . y d b' al' · 
koyuldum. Ben de va kıt kaybetmek iste Rahleler, terualar, üzerinde tı. b ~n~m a ne ır v ız~m, :.ı• alaylı alaylı: kullanmak iatiyenlerin trsirindea 

- Allah ısmarladık Henyon. d' Ka 
1 

k 
1 

b' . uyumak bir tali ıayı!abilirdi. de ır at çamaşırım yo tu. - Hayret etmiyorum dedi. yakalarını kurtarıyorlar. Bu ~ey· 
Yukarda buluşuruz, dedı'm. mez '..m .ran 1 saat er ıtmı Toprak üzerinde yatan binlerce bisem parça parça olmuttu. _ N'ı 'ın? f' b 

Yen tunellen andırıyordu y ç ıyet milletler arası münaıe a· 
· avat ı d B ı dü d Günlerdir saçımı taramamıştım 

- Yukarısı da neresi oluyor? yavaı bisikletime alıştım. Ener akı e var b1: 
0

1
n adr' M tm

1
ank at!> B ,_ kt B ki' k. - Filhakika benziyorsunuz. tında ehemmiyetli bir terakkı 

H d H d .. . .. .. • açan ıçare er ı. em e e ı aş•a çare yo u e ıyece . . k d k d 
- ava a. · ava a' Jı~;n ~ukenmek uzere oldugunu min yardımına ait endişeler tim. Bir vagonda bet kişi idik. - Şım~ı~e a ar cuns aytetmekte ır. 

id 
D 
g 

Telmihimi anlamadan ayrıl bıuedıyordum. Tekrar binmeğe yakamı bırakmıyordu. lıtaıyon- D 
1 1 

"k' kadın gördünuz mil? Bul.gar Ba1JveklU ne Digor'! 
dık Askeri makamatın bir ka · kuvvetim olamıyacağından kork da tren vakt • nİ sordum. rb~gtlonha a!

1 
anb?a kmdensup '-

1 
- Tasa•vur ediyorum. Ancak Sofyn, 30 (Hususi) Bul· ın 

dın tayyareciye kaşı daha az t • · b" ki t . • d za ı e amı e ır a ıo, çocugu . ugum ıçın ısı et en ınmege e - Hiç birfey bılmiyoruz b böyle güzel çehrelı olmalıdır ki gar Başvekıli krallar mülaka· 
emniyetsizlik göstereceğıni umu cesaret edemiyordum Nihayet Trenin ne vakıt hareket ve en" i• becenin. tında ye Yugoslavya Hariciye 
yordum: k 1 d Ab , H rp içtimai setleri yıkmıştı. " 

B k d 
gece aran ığın a bevil e edeceği belli değildir, ceYabını B d 1 d . _ Bir casusta aradıg-ınız hat nazırıla gir işilen mü:ıakerelerde 

isı let i are etmenin vardım Birkaç saat uyumıya aldım ütün vatan aş ar arasın a ıo 
bu kadar zor ve yorucu oldu muhtaçtım. Kapı kapı dolaştım. Tahkikatımı tamik edince aani bir teavün duygusu yarat- lan öğrenebilir miyim? müsbet bir rıe~ice el.de edildiğini 
ğunu hiç düşünmemiştim Kıya Otellerde yer bulmak imkansız· Serkö iıtasyonundan muhaciıle· mıştı . Yorgunluğum geçmişti Bu genç, bir çok polis Ye kaydederek dıyor kı: ,,Yugoslav· 
fetım de bisikleti idareye hiç te dı. Sokaklarda yatanlar çoktu rin hayvan nakline mabsuı va Zabitler yer gösterdiler. Yanım sergüzeşt romanları okumut ol ya ve Bulgar krallarinın geçen 
müsait değildi Geçtiğim yol· Bütün evler kapalı idi. Alnbile· gonlarla sevkedildiğini öğrendim. daki çocuğun rengi sapsarı idi. malıydı. yıl Belgrat ve Varoa mülakat k 
larda heyecan, korku, istifi cekleri kadar betbaktı barındır· Serköye gittim Fakat orada Elindeki hisküileri kemiriyordu - Sizin gibi güzel, çabuk farında temehni vazettikleri eser 
korkusu o kadar büyüktü ki kim· mıJ!ardı. Bir gece bekçeıi: da trenin hareket saatı belli de Nihayet tren hareket etti. Fa sokulan ve anlatılması imkiDllZ iki milletin dostluk eseri halin• y 
senin ne beoi görmeğe, ne de - izbeler, mahzenler bile g· ildi. kat harp herşeyi altüıt etmişti olan tipler... ç 
b k g elmek üzeredir. Bu eser kuvvet 0 

ana bakmağa vaktı yoktu. do'.udur, dedL Makinist: her istasyonda as eri trenlere - Fena değil ... 
Eteklerim yukarıya kadar çekil- Ço!uk çocuk takattan ke - Ne zaman emir alırsak yer Yermek için trenimiz garaj Fakat bu sözler Ozarimde iı: bulacaktır Zira siyasi ıpekii- k 
ıııişti Yırtılmış ıpek çorapla· silmit annelerin kollannda kal· hareket ederiz, diyordu hattına çekiliyordu: ilk günde bırakmııh lisyonlara değil mütekabil iti- h 
rımla bütün bacaklarım meydan dınmlar llzerine oyuyorlardı Uyka - PootuYaı.'a kaç ıaatta va· kaç kilometre katettik allah bi- CasuL. Tali bu meseleyi ka· mada, Bulgar ve Yugoslav mil
daydı . Buna sıkılıyordum. Sonra ve yorgunluktan ayakta duramı racağız? lir. Ya•aı yavaş zabitlerle doıt fama ıokmak.ta ısrar ediyordu !etlerinin kan kardetliğine da· 
umumi likaycli içinde alıştım. yacak haldeydim. Bir ııra liıe· ··-· Her t•Y aakert hareklta olmuıtum. p... ' ' - Sonu Vat - anmaktadır. 
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Lise Bakaloryaları 
Maarif Vekaletinin i Geldi 1 
lmt·hanl r iç n 
Toplanıyor-Kimi 

•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 
Lıs Ye rta IJl kttıplerdı •1· .M.ekttıplor yarrn abah açılı· 

L"ii.rk.çeye Çe-vt.reu. : .A..1i. Şevk.eı't R rediytt intıhabatnıa <luoı•ntıbııb t dol yı ıle daha bii}ilk J(tJ dfln ıi ikmal imtiha ları,lvor. Yeni hırorlnr dolnyı ile, ta· 
,ebrirnizde başlıınm1 tır. Oıı beş hir nünrnyiş hnzırlanm~~t~dır. hazir.mda olduj?n gibi mo affa- 1 b lerıu borıgı ınıflarda oldıık· 

_ j9- intıbttp mıntskuına konan aau· Halk Kursülerl kiyetıız bir netice verdi. Ekı ri lan henüz tn yyün etmi' d Jtıl· 
H C d belki. d h" b. b"I · dıklar kanunun tayin ttıği 9 . B 1 diytı iotıbabının JAyık ol- mektepl rd muTaff kolan talebe dir. Azawi on giin içinde y ni ayret. an, üşmanı say- ~ ıç ır zaman ı mıye· 

1 k d v• ki do 1&bahleyın rkenden mııa du~n ekildo ldkah v C'BD l nisp ti yüzde elliyi gü9 bnhnak- ımtih n]ur apılooak v htlehı· , .. ığı adının gözlerin e gözyaş- cegım. 

1 1 • B" . y·· w• . ene edılerek miilıiirl tımıct ı r o lma 1111 temin n Oamhoriyet tadır Ma rıf.,. kal ti bRziranda 1 r htllı o lao k ımflarınn gire-i ,.. rı sezmı"ştı" nci tane erı ır samye sustu uregının "' 
L. ı"bı" f 1 h . k t . Sandıkların holondu~u mnballcr. Ha lk Fırka ıncn bıızı tedbırJor hUyl z yıt hir ntotıce tlt karşı- rek el ral 1 hnşlıynoaklardır. • süzüleıJ yaşlar yeşil göz acısı esun u çe resme a se mış· 

11
_ 

l ur . . K d I k le hütiin '"hır baştan lıa,a hay. nlınmı tır. Hu meyanda ha tiı laşınca, imtıhanı t kr r yap· Bu en Hnzi randa ıki, Ey-
• erin i ahi gü2e ığmı artırmıştı. ti. en ini top ama ' acılarına raklnrln ıüslenmı tı. 8nnt stıkızd e ırı.ı"'t tın '·, rey kullanmak z l'· 

M t d k t t' 1 b t k · · b"" "'k b" ..... K mı~h. ldld de iki, bepai dört imtıbnn 
1 ışan a::ı~nk:~i~u::si~e;a a .ı ;:t c d:h: ~:rf~~=re~y~eva: ~~~~ r ylerın atılruBBına hnşl rıclı. Dn. l.ıınin hemnııyetini anlata ıık, Vtıld\let, Talim • Terbiye yapıl mı~ olın ktadır. Hatta bazı 

ı.. B I B 1 d ' d . ha ilk giirıdA ınnluıiis hır Alaka bıllıaa a beledı~e intihabatının dair si •yltil ikmal imtıhanJarı mekteplerde. aal • nlıtlııtı .. ıı. - i sen . i sen, ıyor u. - Ancak senin zencire gır · d k k ı J " "' • 

ve heyecan ı<u. u aza a aıaı • yüklıel' mana 'ftl mefbnmnno . t' .. 1 t k'k . d 1 1 'k l . Can bu değışiklikten hayret diğin günden sonradır ki ben .. vazıye ını ue et ·ı •tmı, e ho Hırt o ay111 tt, ı ·ma ımtiban-

1 uyarak genç kadma baktı Bakış varhğımı duydum. Sevki tabiile yordo. , ziıh eylemek i9in bRlk kiinüle· buıosta miihim bazı kararlar farı tekr rlandığındırn, bu kabil 
Hn11ost kı mıınızıla tafailatını rı faalıvete getirifmı,tir. Jf'ırka u L ı b 

1 
b 

1 arında bu değişikliğin sebebini senin onlara benzemediğini bu yazdığımız nohıl eanat .,.9 ışçı ,, vermi,tir. ı •ni -.ararlar biitün ti\• e er a >ir ne içinde be 

1 
• 
i 
l 

I 

• 

muhitin adamı olmadığımı anla- birhklerınıo t zahürata ba bf'ye- hatıpleri bo kiireül rde balkı 111ıktıplere tebliğ edilml~tir. dıfa imtihana girmit olmakta• 
d '•nTır ... aıt.•·a oyaniırmalta u nı· •a ı·y·t •od dırlar ım . canı arttırdı. Bılbaan kşam on • n• uaı " ı .. ı "' ,. ar: · 

Eğer bu duygnm bir iman atıkiz il• yırrni araaında sandık memur .adılmi,lerdir. 1 - Orta mekteplerde ..-
1 

Maarif VekAletinfn bo aenı-
şeklinde kafamda yer etmeseydi, baoıarıod• ınillbı' hır ızdıh"m Ktinültrd• vazıfe alan ha- liı11lerde bakalorya imtihanla ki miiearnahaı taleh yi •o• dert· 
bana ilk defa aşktan beahseder- Tardı. tiplerın ıııımleri heı nçhl atidir: rında moTaffak olmıyan talıb-.. ce ıe.-inclirrnektedir. Orta m k-

d . ı · k · O blauıt müfflttt~ı Aeıım lamet, ı ı· 1 ken seni ın emıyece tım. A k~am ız119 ·ukıt aldı~ımız terin imtihan enakı yeniden tet tep erm e ıae erin ıon ınnıfla· 
günlerde ne kadar çekingen, ne malihaata ~öre onb ş tandıga atı· Qıttçı Necati, Buldanlı l\loıtafa, kik ediltctık Ttyenıden nottakdir rında yalnız bir dersten sınıfta 
kadar vahşi olduğumu bahrlar- lnn rtıy mıktan bef bırı ıle altı moRllım Mıtat, muallim Rışıt, olan>1oaktır.Bo bnanıta her mık kalan talıbeııin mütttakıp yiik11t 
Sın degv il mi? insanlardan, bu bıu araemlladn. mo.d lım l ıfan möfıttı' Ferıt · h mıkteb., mo • kkat ta1eb· olara'-

' • .. 1 tt t•pt•,enlkl ımtı aaı yapan ko- u a. 
muhitte insanlardan kaçıyordum. Her gün aandıklar 1ab11 b 8den Oguz, miift-ttı' F~mın, mu e ıo d ı k ö devam edehilmelırl ir.ln YekAlet 

k t ~o k .• b t E a•okat mıayon an Ayrı o ma zere yeni J' A h. bunlar beni ürkütüyorıardı. " fnın ıu ye ftuar euaat a Vahıt, &Tokat krflın, • henüz kat'i bir kararnrıniıı de· 
k komiıyonlar tı,ıkkül edeoektir. ,. 

Bir gün bunlardan birini. beni bal km reyl1trını kullanmalarına Halıt TttYf ık, BYO at Hayati, ğildir. Son karnrlarm tatbikin· 
·' t t ı kt O ·· ·· ı· ı.::. ·•·ft t ı Hu komiıwonlara mektep ıııü kucaklamagva çalıştıgvı içı"n elim- awaue u o "0" ır. nrnR l!llnn mırn• 11n viıK r ı•v "'· " d hA I 

1 
k . t 

dörleri riyaut edecektir. •n t1anra, 11 0 aoa · vazıya e 
deki makasla yüzünden ya• ala· A •• göre, Ttkaletin yeni bir bal ça. 
mı~tım ihtirasla üzerime dikilen lmanyad!> Turk 2 - Bakaloryaya tabi olmı- .ıeıi bulup bolmıyaoaıtı belll 
az Jılardan kaçını ve ne kadar 1 ~ yan 6, '1, 9 ve 10 uncu ıınıflard" dtıgildır. Bir çok mekteplerden, 

1 ı 1 T ınmfta kalan talebelerden, yalnız hn ı:ıekilde olan tal•bıler ... ,La müthiş mücadele ere a t etmiş-
0 
•• 10 .. nlerı· Stokları '" , .... . 

bır dent~n ipka kalanlar, yıoi lıte yüzhıro• lıtıJa göodermıt· 

d n imtıbana nkolonacaktır. !erdir. 
························~························ 

Almanlar ÖnÜmÜzCı.eki Haf' a 
IVLübayaata Devam Edecekler Döviz Tahdicatı Orta Mektepte ..... . ..... 
Tiirkofıı Berlın ~aheıuızın 

hil<lır,ı ~ıııı gfire Denden pıyaaa 

ııııda Tlirk lütörılerı ıtokları şu 
vazıyıtt• buloıııuakt dır: 

'"" u;,:~~~.~; b~:i~~::ş~ .. n:.:~- Mallarımıza T şmil Yüzlerce T ılebe Derse 
ltlrıınızın Taztyetı r•k te rniiaait Ed'I . k Baslıyama"ı 
''"~ıldır. Honan en nıiihım se. 1 mıyeca U 
bAhi hu tiiılinlerrn ıkl ıttıne ı ı 

H arioıye V t1kaletımi.r. Berhn Dün ,etırımızdı hH ere orta lzmir tütUnleri 2.000 00 mabeulö slmatı Te hdırık laroa 
reıtmi rnakaınlarından aldıtı ma mektepltrd• tedriuta başfanmıt-Sıomsım "' 60.000 .,nd"r ııorette aranmaııdır. 
lfünı&la ııtinaılen .Almau1adakı tır. Yalnız 1'rlkllik orta mekte-

'la,n't'a • 50 000 .Kıkı tiitfinlerımıze l•örlP-ce döf'IZ tabdıdatınıu Türk malla. bine ait bıoa baT leai r•lm•dl-
t · t"'t 1l ı · · t ıuı benı mtı•oııt iken yenı mah· 
?.mır " 

1 

n H•nın lırço~o rına teAmil ıdilmiyeceltini İkti· ~iodeo bo ıenı namzet olarıL 
t'akı mah"nlcl"ıı• <l•~~r hır k111ını •nl 'fi\rk tiHiinlerine ye bilboH v "' " a 
ıı .. 1982 rekolt••ınd .. n hulnnmRk· hmır nıalıarın~ taltıp hllyli fu· 1at VıkAleUne blldırmıttir, Ve- k•ydoluoao yüzlerce talıbı dert· 

..:ı 1 d h . . 1 M''b h .. hnn katet k11yf1Yıti telgrafla Türk lerı giremınıitl•rdır Haber al• taıhr. oon ıaoıar ar A o tıilıin 1111 ır n ıın ır mntıas.-H • J • 

)ftrdtm kıluıo O 65 O 75 f ıorın dan böyle m11mleketımızden bflr ot11 mödüliigüoı teb . ıg ıyl11n 1 t· dı~ımııa gfü• bn mekl•bin a9ıla 

[{ıfo 

üz.rındın 820 000 kılo mlllıaol b"lde ıyı kalıtf'dt mili ,:tönd• tır. <ıak yeni şubeleri için bina teda. 
T• O 80-l.20 florin üztırınd•n rılme1ini tanıy• etmekt,.dır. .*,. rık olonıua9 yal111z kira baTaletl 

6ğreomek istiyen bir istifham ltim. Bunlar içinde Vıkorsi de öO hın kilo Ga.-orköy mıAhıul Zna atagı "' kıym.,tı diiışük Şehrimiz Alwırn ceoeral ko•· gönderilme•! ""kAletı yazılmıttır. ' 
manası vardı. Tardı Seninle aeviıtiğimizi duy- I-III n•viler111den ıatılmı,tır. kıymetli tüıtinler 1atılmayıp bık- ıoloıla~o da dö11 'ebrimls efiı OeTap ahnamadıı,tıodan bına ta. 

- Matya, adamlarından bi- duktan sonra, kıskançlık saika SamHn tötiinlerınin mfibım hir lım•~• mabkdm aduedılıyor. rnttdörıy~tine ye ben& riya11tin• tnlamam•ktadır. 
rini çağırdı: sile olacak, bir tuzak kurmuıtu kııamı 1930/31 tf'nehıırı rekolıe Bo Hat Sam•oa mınt-.kaaı tü- giinderdı~I bir mektnph' Alman· Bir çok çocuk babaları dün 

- 93 ün imzaladığı bu ilk Alçakça taarruzunun cezasını aıml•n holonınıtktHdır. Son giin tünleri ı9m de hükmünü ınnha· yada alınan yeni tabiıt kuarla· bu Tazıyıtl yan yakıla anlat. 
ınukavaleyi aıağıya götür emrini yine kendi bıçağıla buldu Ba- lerde 1,40 florın hzuındton tak fau yleruektedır. rrnın '1 iirkıye ile .Almanya ara- makta idıler. Sekiz yü~ lira gıbi 
Terdi. Müıterıh olsunlar, bütün bam bu kadar am"nsız surette rıhın lOOOO kılo Ütlnık, 2-50 Haınborı pıyaeaıına ıelinoe, 

11
udaki ıktıaadı mfioa1ehata aala kiiçük bir lll\tblB~ yiizüuden yüz. 

k. iatlar gece yarınından ev•el bekiretı'me, ıerefı'me kıskanç o f lorın HztrlDdf'ln 16,000 kılo Ma· """' nki hınır mabınllerınJen ki 
" • "" halel Ttrmiycıcejtıni, trıng an leroı 9ocugun tabıilden kalmH& dın ıatıımıthr. 1 d. k ı .. ·· ımzalaomıı bulunacaktır. luşumu fena gözle görmıyor, 00 halya " 1 " ıp nı.-ı tutun Ja~muı dab1lınde itbtllAt .,., ih aslf\ ıJtüaameba ile görülebılecık 

Od d"' k k b d · 'f d 1- 'l'a,o.-a tiitiirılerinin 1..ıam> kıloaıı 0,20 hlorın üzerinden ... -
aya onünce apıyı apa un an ıstı a e etme~ yolunu azamı baeıbaglı nnıl.-rındPndır . ncatın dnam edeue2ıni bildır· bir hareket clegildir. Mauif i •• 

dı. Cana yaklaş'ı düşünüyordu Netekim öyle ol- Hslıtır .-erıldıgıoı ~öre '1 ok at, tılınıttır. Şo kadu ki bu tütün mıftir. lerınde amılf n Yaratıcı tıtbir. 
A - d "k ı d B .. b · f d lır uzun zamandanberi ardıyede " 

- z oncc ne en mh ama u. ır gun em nü uzlu ost· Zıltı n ~ ıluıu baulıai mAhıol OneS?Jt•a Zeyt~D lere kolaylıkla ele ger.iren Vah 
seni t k. tt•w · ı d b k hulundtJklarıntlıuı kalıtıleri bo .... a ıp e ıgımı soruyordun arın an ırine peşkeı çekme l•rıntlbn olan bu thtiinler• lıalerı Kazım Paş dan bu mH l<'uın de 
Mdamki kendiliğınden bunun istediğini öğrendim. Bu adama az arnka ı;öıtterılruekıedır. zoımo,tur. Haıohrırg pıyaıaaında Ya~ı Pı•yas&Sl halhni bekliyebiliriz. 
se .. bebini bulamadın; benim için hürmetle "Büyük elçi" adını .Eakı 1enelere Mit partılerdtın 1 iirk tiitiinltır nden zıkre dıRer !it 

l tl Tu •• rklu·•gv u·· •uy emek zamanı gelmiştir. vermişti. Casuslukla uğraşan es 0,40 - OSOtlorın aruında tRk· ınıkıarda stok bulnnuıa ııı an- Om .. ğlıa'Jan yazıldı~ıoa gön 
... Ç~k ciddi olarak cana doğru ki bir diplomattı. Etrafımda çıl rıben l:WOO kilo .. tılınıştır ıa,ılmaktadır. ıon haftalarda zeytınya~ı aatı~-

egıldı ve an!atmağa başladı; gın bir Aşık gibi doıaımııtı. Es· Hana wukabil haliıt ErnRa tii Son zamanlarda TörkiTtden ları baylı c"ıılanrnı,tır Pek fazla Tahkir Edenler 
C töuJerı daba tutunup ktloıu 1,40 k d ·· ·· ·· b 1 t J> halıeııude Ro - an, benı tanıdig· ın za rareogi:ı bir cinayetin kurbam mühım mı tar a tutuıı mu aya" muamele yapılmamış olmakla bı- 11mt1 ,.,a m• · 

b ı ıorso ü:ıı.,rıaden muamtJ1e gör 
man en neydım? Muhitinden oldu Wotıür. tıyledıjti i,ıtılın buı nıübim raııer hn iakı,at memoaıy•t• ,a za n kız karde'i Kali ıaminde 
nefret eden, keodi kendine çe Acı acı glildü: l>reden'de Marmara hATauı A iman tırmalıuının hu ıuiibayaa yan görillmüştür. Alüat•hlık iki moıni kızman TürklU~ii tab. ~ 
kilen t t M ıaı ına öniunöıdeki bllftalar :ısar- ı k 1 d t 1 1 • e ra ına emn vetsizlikle - es eğin faydaları bun- tötunhmn• tazJa a•Aka Tıudır mem " t tr • mneo ma oma· kir ettikleri iddia edıldıfinden 
bakan sessiz bir çocuk . . lçınde lar, dedi. Ve tekrar dalgın hi Trahzoıı tütönlerıne ııe lıo ali· tında dabı dtYı&OJ edıcıai ümıt dı~ından talebın artaoaıtı tahmin bunlu hakkında mukoterı tab .. 
yaşadığım muh•te karşı derın kiyesine devam etti: kıı 1tıııht1tf'n clabll Azdır. •d•lm•kt•dar. edılmektıdır. Mühim ilırnoat 
~e tab1' b 'k ........................................................................................ kıkat yapılruaıı Möddııomumi• 1 ır ıstı rah duymakta - Can bütün bu düşkOn· ıntırkulerinde de as mal bolun· 
id B iit mıydı? Poliı yolda bu.unu tını keodıne çekerek gözlerının lıkçı i•tenmış ve ınrak' ınüı· ım unu ha•ırıarsın değıl mi? lükler bu habasetler içinde ben d B k" b d k" ıçioe baktı Ansızın acı bir zafer du~n "öylınmektıdir. 
Daıma mahu"" . yor u. e ı eş veya on a ı· O d 1111' 1"'1 tıntlklilte nrilmi9tir. .. un ve kederlı 0 an sadece aenin sesin1 İfıttim. seni k b k d 11f'glıa pıyaaaınn a u.y u 1; 

goz cr•mde bu duygumu dınledım, seni aevdım ve bütün ka •onra facianın son ısmı aay uı çı ar ı: 1934 tarihinde ekstra nıTıler780 Huausl Muhasebe ltlerl 
lJl t oı<u - . B baı ıyacaktı - Hakkım var.• Bunu röz liuııuıi wuba•eb müdür ve. uş un değil m ı? varhgımı saııa verdım en yal . 1 ._ lerı"nde okuyorum Can •unu eyi balı• aeTiltır i .. 675 liret ü.aerin-

. k d C H Samımi görunmeğe ça ışaraK: Y D d K b 
- Evet hatırlıyorum nız aenın arın ım au... em bil, bir genç kızın mukavemeti- dn muamele görmü,ıtir. killiğin~ efter ar n n ey, 
- Bununla beraber bu sefil ve de nasil bir heyecanla, nasıl . - Evet, inandım, inandım ni kırmak için "Seni a acağım. Matbuat Davası mohaetbel boımuyı Başkatipliıti 

çamuru muhıt e doömtışlum bir sadakatla. · Şimdi anlıyor dıyoMrum C 1 Benim karım ol caksın" sözün u b hl "ekfıletıne de a•ni daır A flc-Y t; ? atya anın ya an söyledi Hahl :n.aşıt eye te ıgnt ya- J v 
aşad•ğ•nı ha\ atın dı~mdaki ha muscun. b • d ğini anıamışh. den başka silahı o'mıyan Adi pılamRnılt olmuı haıebile hmir rıoden Hamdi b y vılayetç t • 

yatı b ı lm yor, an amıvordum Şu an aşını e .,. : •. . bır çapkın gıbi davranmış ol l'ıcnret J>o tası davasına diiıı .l 
h E b Hayır bcnuz kant olma yın eııilıni , lor<lır. alde a)•nı havattan hoş anm.~k - - Evet.. vct ceva ını ver - . ~ saydın san karşı hiddet, kin 
l ·· dm. Vaktıl , kanun bag nntıları bo~lnrıamamıt Tt mubakeın b f tlllllllllllllllllllllllllllllllllllUIUI ığım ona alışmakıığıın l azımdı mekle yetti. o maksn.ın erbestçe kendiıni beslemı)' Ccek, yalnız nefret et l'e rrnı vvel bırakılmı,tır. 
Halbuki h Matya ateşli ellerile genç mekle iktıfa edecektim Hayır a ışamıyor, mu ıtımle d k k ld d sana verd ğim, bütün bekaretimı F d 
kayna d a amıo baştnı tutara a >r ı: sana karşı bu kadar içi bir dar ransa a, şamıyor um. lshrap çeki· sann hediye ettigwim içıo üze 

d - Söz erime inanmış benze d k' · k B ft.d St yor um Con, en fecı ıstırap.arı rinde bır hak iddia edebilece gınhk, gün en güne ıne lD 1 U5 a, O U 
çekıyordum Etrafımı alanlara miyorsuıı? ğimi kabul edemeuin. lç.nden lap eden bır dargınlık duymu 1 lir ofı e gelen mal:ftmat 
o kad r yabancı ka ldıktan sonra Can böyle b •r münakaşaya sam. seni sakin ve mes'ut mu• uöre Franı da 73 milyon bo•el 
'k d' k gırişmek işlemiyordu. Bu hem şunu söylüyorsun: hitınden kopararak benim karar ., v 

en 
1 endıme soruyordum: "Ben beyhude. hem tehlı'keJı" olabi· "Ben hiçbir zaman bu kadına boRday stoku vardır. Fran1a 

h k.k t R 11z, tehlikeli muhitime çekmek . . 8 1 
a en uk'un kızı mıyım? lirdi Zaten bütün bu ıözl izdivaç vadeto:Jedim. Şu halde istiyorsam bunun sebebi rubıuz hiikdınetı bo ıtoku tüketmek 

Anamı. zavallı anamı biç tan; ehcmmıyeti var ne diye ıiklyet ediyor?,. bedenime bir ruh, bir bayat içi~ ci~dt tedbirler alm19 vı 
mıyorum Beni dünyaya getiren Bu kadınının ..,e,nl11lr ı.l)ı1i;;;"'' .. ~"",nın boy. aıı!amıı olmakhğınd1r. müıtabıule ihraoat i~iıı roüıucJ• 

• 

iral k Ev 
Göztepede tnı.oıvay cadde ine 

ve v pur i kele in iki dakıka 

lllA afedd gayet havadar ve bü· 
yük bahçeyi hal'i bir Lane ki· 

ralıktır. Borsa arsyrnda Fehmi 
Sımaaroglo beye miiraoaat. 

T_,lofon : 3039 

• 
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Kavgası Arap llemleketlerinde 
~~~--.... -----..-------_,..;;;._~ Petrol 

Ameri anın Men· Hicazla Yemen Arasında Onümüzd ki Balıarda 
~ 

~n~iltere Ve 
f aatleri Yeni en Çarpışacakmış.. Harb Yeniden Patlaması Muhtemeldir 

..................................................................................................................................... 

Yemen intikam Harhına HaLırlanıyormuş - lbni uut Yemen 
mamına ırsat Vermiyecek iş - Yabancı Tahrikat ••. 

Kahire, (Ey'ul) - Yemen ve 
Hicaz arasmdakı otuz senelik su h 
kat'ileşmi e beozemiyor. Gerek 
H cazda ve gerekse Yemende bakını 
o!an ha1eti ruh ye bu6 ürılsü vazıyeti 

ancak bir mü arelce vaziyet nden 
ıleri saymıya müsaıt değildır Ye· 
mende birçok kabileler imam Yah
yayı lbnisc;uuda karşı zuf göster• 

mcılltıt ve Ammlrnn pttıol kralları I meklc ithnm ed yor ar Bunlara göre 
Atlna Mesaye daten Yazıyor: soruldu Hatta bau gazete er h d d" 1 . . 1 arp evam etsey ı bnıssuudun 

Türkiye lran ve dig-er Asya Abadana kadar tesısah o an ·· ··ıh k · d k ki P k ussu are esm en ço uza aş oış 
milletleri arasındaki birlik ve Ang'~k ersan k umplıanlyasınml olan ordusunda isyan başgös erecek 
'y. ekdig-ere yardım duygusu Cenev Amcrı ahlara pe pa a ıye ma H d • t d l t" . ve caz or usu r c a e ece< ı. 
rede bir defa daha kendini olacak olan bu işletmeyı de der- 1 1 i'·tlt J(l 1 y :? 

h d - . .. "d" . . h a ır n l m er apıyor. 
gösterdi. Ankara hükümeti şark u te e ecegı umı mı 1z ar M f"h b·· .. b 'dd" 1 d . . . .. aama ı u un u ı ıa ar a 
komşularıyla münasebatının sa· ettıler. Fılhakıka tabıı şartlar bu b t h l "t l d 

• . . y ancı a r <a m ro ü var ır. 
miıniyetini göstermek için hiç kuyuların yenı bar şırket tara ltalyanlar ve lngilizler ayni ip üze-
bir fırsatı kaybetmiyor Iran Şe frndan iş'etilmesine müsait de rinde oymyan ıkı caabaz gibi bo~ 
hinıabı Hazretlerinin Türkiye ğildir Burada bir defa daha durmıyorlar. yemen intikam harbına 
de uzun süren ziyaretleri lngiliz ve AmE>rikan petrol me· hazırlanıyor Noksan olan harp 
bu tezahürlerin en manidarı ol- nafıinin buğazlaşhğı görüle ma zemes ni ltalyanlardan tedarık 
muştur Rıza Pehlevi Han Hz. le cektir . _ . ediyor 
Gazi Mustafa Kemal Hz. arasın· Meselenm asıl karı!t~gı bır Dığet taraftan lbn'ssuut ta Ye 
da bir çok mühim meseleler nokta da lranm bu •?tılafı La~ menin kıpırdayacak hafe gelmeme 
görüşülmüştür. Londra üniversi· hay hakem mahkeme:nne tevd' sine ve Hicaza ilhakına fırsat 
lesi profesörlerinden M Tomu etmek istemesidir. lngiltere 1se .. ti" H t k k 1 E • • • _ 

1
• goze ıyor arp an or u uyor. c· 

Greenvood'a göre, görüıüJeu bu ışe yalnız ı~pa~atorlu~u a.a. nebıJerin ekmeğine yağ slirmt:kten 
meselelerin en hararttliai ve en kadar eden bır ış mahıyetına başka netice vermiyecek olan bu 
acele olanı Petrol meselesi ol- vermek ?stiyor. Bahreynin in kaynaşmalar devam ederse bahara 
muıtur. ~iliz hi_mayesi~de lodlavn M~dkds~t doğru yeni bir harbın patlamasından 

Üç Yıl Evvel ımam!ıgma aıt o ugunu ı ıa k ._ , b'I' 
d

. OrKU a ı ır. 

Standard Oil kumpanyasının e ıyor. B d k" · 
Bahreyn &dalarında petrol ara Iran bu iddiayı kat'i surette unun ıç n r 1 Arap mılliyet 
mak için hıyar hakkı verilmiıti. reddetmektedır. Tahranda çıkan perverJerinde~ müteşekldl bi.r heyet 
Sondajlar semereli neticeler nimresmi Iran gazetesi Tahran Yemen ve Hıcaz arasındakı ban 
verince bundan ehemmiyetle hükümetinin Bahreynıl nizam ve Ş kığı şamimi b r anlaşma ile kök-
bahıedilmeğc baılandı. Söy- asayişi temine muktedir bulun leştirmeğe çalışmaktadır 

lendiğine göre bulunan baıı ku duğunu ve bu memleket üzerin· Hi<•azda Alman Zabiti Var Mı? 
yulardan günde 3500 varil deki hakimiyetini asla terket Bazı Fransız garetc eri lbn"ssu 
petrol fııkırmaktadır. Bu haber miyeceğini kaydediyor. Profesör udun ordusunu Alman zabitlerinin 
lngiliz umumi efkirını heyecana GreenWood'a göre Iran Şahı lensık etmekte o.duğunu, Hicazda 
dlifürdU. Ve İngiliz nüfuz m1n Hazretlerinin Gazı Hazretlf'rile birçok Alman bulunduaunu yazmış
takasında naıd olup ta bir Ame mülakatlarını bu cepheli en gör- larsa <la. iyı ma umat a an . mehafil 
rikan kumpanyasının yerleştiği mek kabilmiş. b~na thtım~l \'ermemektedır Umu 

iktisadı Ha herler .. 
mıyet e bılınen Hıcaz orduc:unun 
başmda büyük harpten sonra Tür 
kiyeyc dönmem ş o1an eski Osmanlı 
ordusu zabit erinin bu'unduğudur. 

lbnissuut tayyareciJiğe ehemmiyet 

Dün Borsada Yapılan Sat şiar vermekte o up Hicaz l zabit eri 
Fransa ve lngilterede tayyarecilik 

7 50
1 
tah5thne ğöndermiştir Hicaz ordu· 

................................................ 
•• •• 32 J Kob•n 7 50 

6 25 sunun on tayyaregı vardı~ lhnl.~suut11n asker/en,, . ....... UZUID 1 31 H Şeşbeş 5 

Qa. Alıcı E'iyat 3726 Yekun ------·· .... ~ .................. --.... --... 
1~90 Jaro Tfl 'ii 11 7ô ~l 50 • 
Dıo 1!"' Solari 13 50 15 37 Muhtelıf 
801 Alyoti Bira 13 60 14. Qa, Oıneı Fıyat 

~35 Kırk Kazım 11 15 37 451 Bagday 4 35 4 35 

278 M Kibara 13 50 lö 25 43 Arpa 3 37 3 37 
208 Akoınıan 14 25 16 5 Nohut 5 
208 Eınaf Ban 14 75 15 75 96 Kendir T 4 50 
174. S Süleymano 9 50 18 75 7 Akdari 3 37 
162 D Arditi 13 10 17 50 106 Kumdarı 5 7& 

92 •rrifonidiı 12 75 13 62 

88 Dıyaınanditı 13 50 14 
83 A Malıuno 13 17 50 

82 A l\oıorıe• l3 75 14 
44 Ş Rıza Hl\ 13 50 19 
4.2.EI Krespın 13 50 14 
80 Y BerıctıyR 14 15 50 
2~ J Kohtn ı;; 13 

11 Jı"asulya 
18 Mısırdan 
62 Palamut 

10 
3 31 

292 
159 B PRmak 37 

11 H Pamuk 
50 ton Pa 9•ki 2 62 

185 K Qeyiz 11 37 
6(00 adet ozlak: ü ·70 -·-

5 

4 50 

3 37 
5 12 
ıo 

3 31 
292 
39 

2 62 
12 50 
ıo 

ıs M Saıt 13 13 50 
14. c.valıırcı 7. 13 25 13 50 
13 F z Alıdullah 11 11 
l:l Şamlı S.dfet 13 50 15 
7 H ora11oni z14 ıs 25 13 25 

Mu~lada 
Zeyti• Hastalığı 

ile M1lcadele 
JU Kadı oglıı 13 25 13 25 .Muğla, 1 (A.A) - Bu sene 

G AkhieRr tii Ha 12 50 14 75 Yilayetimizde ze.Ylin lıaatalıgı 
5 P I{lark 12 14 50 aan,ı yapılacaktır. Bundan 

4,5 A Muhtar 14 50 14 50 ötürü zeytin yerleriuden niimn· 
t:. 3 5 YelTt""ın neler iatenmi~tir. Bu niimnneler 
~11. 2, ~ l l' zmir lıaıtahklar enstitüı ıne 

incir 
Çu. Alacı 

1879 ı.:; H.•m1.i 
1028 Jıro u şli 

870 Edııon 
85 .b' ~ lzzı 

64 B ı Alazraki 
GU A Muhtar 
50 Ş Riza ha 
47 E Roditi 
40 D Arditl 
'o Ketbiida ,. 

yollanacaktır. 

Fiyat kokain kaçak9ılığ.ı 
5 12 Paris, 1 (H.R) Paris 
5 l L Soir gazetesine a-öre Lil kapı 
5 25 7 26 ıında 21 buçuk kilo kokain 
6 50 10 tıO kaçirmak istiyen iki şahıs tev· 
5 20 kif adilmiştir. Bu kaçakçılar da 
6 6 60 Lil de polis amirleri meyanında 
5 25 5 25 iken bir kaçakçılık çet11inde 
5 26 g allkadar bulunduğu cihetle 
f> 75 6 26 t•vkif edilen Maryanıya men· 
8 ~ 1 su bulu 

Şamda, Bir Konr:re Pamuk Satışları 
................................................................ ~ 

Arap 
eler 

Birliği Kongresinde 
Görüşülecekmiş?~ . 

Kongıtyi hawlıyan Hacı Emin lliiseym, flaşım vt Emir Şehıp Arslan Reylu 

Paris - Ikinci Teşrinin yirmi arasmda Arap hükumetleri ara. karşı set çekilmesini temin 
ikisinde Şamda bUyük Arap •ında ıiyasi,_ iktiu~i .ve h~!ıi .edecek tedbirler ahnmaıı 
kongresi toplanacaktır. Bu konı· milaasebetlerın. takvıy.esı, Fıhs-. .. . 

Adana Borsas nd• 
Durgundur 

Adıma, 1 (A.A)-BoJ' J.HDIZa• 

ırnmuk satı,lnrı <lurgondur. Bit 
kaç giin on·el kilo u 33 kurut• 
satılan mı ır ramakları bogiiO 

3t kuruştan atılmıştır. Yerli 
pamuklann kilosu ele 27 - 28 
kuruş arnı:1ın<lndır. Kozanın ki' 
losu 4 . 5 kut uştur. 

Rasat 
istasyonları 

M ugla, 1 (A.A)-ŞE'lırimizd1 

ikinci sınıt bir raıa iıtaeyonO 

y•pılacakhr. Ha işin başarılma•I 
i9in Ankara<lan bir uiıtan gıl• 

miatir. Uasathaııenin yeri belli 

edilmit ve yapısına btı1ıuımıştıt• 

6800 Saat 
' U.;an TayyarecJ 

Pariı, 30 ( A. A ) - Fran-' 
bava nakliye 'irketi pilotlarıd 
dan Andre Dö Bnrdiyo ,ımdi11 

kadar 1.000.000 kilometre k•* 
etmitt -.e 6.800 ıaat uçmu,tnr. 

Adana Valisi 
işe Başladı 

Adana, 1 (A.A)-Villyetiaıif 
Ya1iligine tayin olunan Tıdl• 
Hadi bey diinkü ~nkara tr .. nil• 
tehrimiz• gelmı' 'H ~azifııi 
b la ır. 
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Firdevsinln Blnlnel r ılı 
" 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

y Olkeler Açan Sultan Mahmut 
Eğer Benden Korkınuyorsan 

Tanrıdan Kork .... ,, 

F;ahif e 7 -Kral Aleksandr Döndü 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

esmi Bir Tebrğ Sofya za -era-
tı ı iktisadi Mahiyetini Anlatıyor - ~---------------------... ~---------------------lrnnlılarıtı v~ lıııı '"' cıunya· ıve caıze almaı.: ı:ıurler arn11ıııda 

nın en büyük şaiJlerrnden biriıi nıaldü. Fakat hnulardıo hi9 hi
Olfto Firdeninia lıu yıl biniRoi risi Fird v ı'oin altmış bin be
,ıld6nümüdür. Gelen ajane tel- yitlik estıri kadar mufnffak ola

grafları, birinol Teşrinin üçün- nıamı' ve Ta 'hı şaır, bu ii!m z 

aen itibaren Irande ba büyük eHrilo ötttki ehnnuıHlerın nılını 
~air namına ihtifaller yapılRca- ihnişlir. 

teıı şnlı olsaydı, btınim ba,ıma 

ııltındıın bir tRÇ koyardı ... 
K fi.l tür Ra.bıtal::.rı Takviye Edilecek 

gını bildıriyordo. ~"'ırdevıi, şöh· ~"'irdoni, k<ındi i d : 
retini İran ınırlarından ötelere Btsi ıenç baıdtnı derin sali si 
de aşırmı~ Te kudr tıni tanıtmış Aoam zıııde kardeın b elin Pa· 
bir ima olduğa jçin bu ihtifal ri i. 
ler yalnız 1 rana inb11ar etmiye· ( Bn otoz yıl içinde bir bayii 
cık, hütün mtdent alemde c Şoh- emek çektim ama, acomi bu fara 
name> mühclii kutlolanacaktıı·. dıli ile diri ittim.) 

Bngiin ınnt oııvech hnçukta Hl'ytiııde anlattıgı gihi şeh· 

Halkninde Mnarit Vekili Ahi· nameyi yazmak için otuz yıl 

din be.rin ba,knnlı~ı altında ya· 
pılaoak bir toplantı il l'l'iirkiye 

. do bu biiyük ~aırın adını uyga 

iıe anma~ı, handan bin yıl ön
ce yiiktıel< bir sanat kudreti vtı 

geni, bir milliyet nşln gi)rtereıı 

eclebiyat dfihiıim Hlamlamağı 
bir borç bilC'cektir. 

Onbeşincı asırda clogmu, İn· 
ıiliz ••ıri <)oıer'ııı lıayatrnan 
l>irçok: ıaf bllları ıneçh•I kaldıgı, 
hattA oıudııncı nurda yataınış 
olan ş_.kıpir'rn h:ıY.atı hakkında 
bilinen şeylerin mevsnk olmadı~ı 
iddia edıldiJtını güre ounnco 
uırda ılo~ıırn,. u on birırıci 
ıarın haşin rı~ıcırı<la Hlmüş olkn 

lı"1rdnılnln hayatı hakkında sıh
'bntlı maliiına.t elde 41tınenin ne 

kacl~ı· ımkAn ız oldugu nnlaşılır. 
elde mncnt maldmat, adı Ebiil

kuıııı Maoıur olan hüyiik şfLirin 
934 H1tNm1ıle 1.'aı ~ehri yakinla· 

rındaki • nclok'd doğduıtu n 

1021 ynhııt 1025 tuibtnd• ülmiit 
ldugunu tıildiJiyor. 

Şarkın bir çok büyük adam
ları gihı Fi ı·ılenlnin <le tıa.ratı 

barcamı~tır. 

O no efsanenin rivayetine 

göre Saltan Mahmut, bu otuz 

yılda yazılna bliyiik eserın her 

bır heyitıne bir altın miikfıfat 

vermetti vaa<letmitti. Eser ni 
hayet bulduktan sonra Snltırnın 

vezirler, kerıdiıine şairin miiı· 

rif ve haral>atı lıir allam nltla 

Runu, timdi ••ret kendısine 

altmı' hin altın 'fer\lectık olnr
aa ona israf edecegini, deY1et 
hnzıneıinl zarardan korumak 

için altmış bin giimüş nkç•ı 

Ytril11 hafi gelecet?ıni arzetrni~

ler. Muhnıat kabul etmiş, fakat 
"fadin yerine getirilmemesinden 
mütıtesıir olan Jj,ırıle•si, guıııu' 

parayı kal>ul etmernış, hattll hıı 

teeuiir içinde Sn ltırn .Mahmu· 
du hicvetmiştir. 

lı'ırduıı'nın hu hicviyesi, şeh

nıuncai lrndar nıt~lıurdar. Şaır 

bıınd!l Tiirkçeye çevırc.lığiıniz ~ıı 
mısraları yazıu: 

cEy iillceler açan Saltan l\lah 
mut, eğer hen'1,,n kork0Hyoı 11lln 

1'anrıdan kork •• • 

•.. Deg ri yiiksek olan Sultan 
Mabmudun amca dokıııtı doknz 

Ve it r şalım anaın hanım 

kadın olsaydı, ben, clizime kıı· 

dar altın Te giimüş içıu gi.imii

liirdiim •. • 
c Diiııynd tl\li vtt k <ltn 

biiyled ı r: en aşa~ı yıu n t ılı~ lı ndn 
mı en yükl!tık payt,yo çıkarır .. .... 

c,. Bu otuz yıl içınde bır 

hayli cnıok çttktiın aml\ acemı 

bu fnre <lılı ile uirılttim. 

Sofyn, 30 (A.A) - Bagiin 

aşa1tıclaki resmi tebliğ rıe'i redıl

miştı ı: 

Bulg r ha vekili M. Georgi 
yet ıle Yngo 1 vya lıaricıye na 

zırı .:\!. YovtıQ ve Hnlgar h rt· 

cıy~ nnzıı ı 1\1. Hntolot <liln lıaş· 

motlfı krnl Aleksnndır v haş 

ınetllı kral Boris hnzeratının 

huıu1t11Hln yapını~ ol<lakları mii 
l,fıleıııolcre Ye rniizukere etmiş 

Ba lıicvıyo iiz~rine l!,ııdcvaı'-
oldokları meselelerin miiznkcre

nin nrnlıpese atıldı~ı ve orn<la 
loriııe <levanı ctıni~lt rdır. l kı bir ~·ohaııla bır odnd hııp cdıl-

diği g ne cfs.\lıclerin ri vııyetın-
<lentlı r. 

Nıhıtyct lınpistcrı 

Tus şehrinde iuzıvnya 
tı r. 

çıkmış VO 

çekılıuış 

meml~ketı nı:,ıwd ır eden v on· 

laı ııı ıııütelrnlıil te,rıliİ ıuo ile 
rı 110 tcalliikU bulan rn biitiiıı 

mo clolerırı giirii~iilmıi~ oldugu 
bu ruiil.il,ntlnr s mımıy t, itımat 
ve dostane bi ve temnyül havası A rıul. n bırkaç yıl l!<'Çti k tf>rı 

aıonra Sultan .l\lnhmnl şaiı i hii::~ içinJe cereyan etmı~tır. 
lıütiin affoderek evvo ce vaılettı Anlaşmanın Esasları 
gi altmı~ bııı altını ve ha~lrn ar. 

m a g a 11 la n do vole ı e ) ii k 1 iye ı c k 
Tul!! ş.,lırırıe yollnınıştır. 

Gt>ne 4•fearuıni11 delliı?i <lo~ra 
ise, bu 1.ıymetlı hedıyelnı şaire 

g<itilrcn ket Vl\ll şebrın hir kapı · 

ilından rırorkorı ş:urın con~ 

zesini ta~ıyl\n ta\ıut iitcki ka

pıdan çıkmış ve I!,ırdavsı'ııin kız
karde~ı lın nrnıa~nrıları kabul 
etmeııııştır, 

Hakkında yıllnrdanheri agız 
uan ngııa rınkleılılmış olnrı hi 

ka~·elorılPıı lıır lrnrnıını tt·krnı 
ladı~ııııı?. ş:"urın lıayııtl neolıına 

oleurı, .l!,ırdevsının e!eıi c Şt>hrıa 
me > ölmez lıi r ennat fıbıdosi 

di r. 

Fır<luvsi, nltmış bin h«ıytlık 

eeerındf\ tek ynl•ıırıcı aiiz kul 

lanrnamnk dilek ve azmini göa. 
ıermi~,hun<lun on asır Hnce kuv

t'etlı bir mıltıyeıporvorlı~ın to

humlurını okıutıye JUlıvalhık ol. 

.Nn?.ırlar ahiren aktedılmiş 

oluıı tıcnret ınnahcdenarneeiııi 

n haytnrf rnulrnTeleırnmesinın 

çok iyi net·celer vermiş oldo,!?a· 

na miişnhede etmişlerdır. Bo da 

Yu~o~lnvya ile Bulgaristan ara· 

Aındaki ık ti adi münasebetlerin 
dıılıa zıyado eıklneacagına dair 
heelenıleıı irıuHli muhık göı nıek· 

Bulgar ltt Yugos/aı· Kıal ı•e Kra11çelm 811 aıaaa 

yakın bir zamanda hudutta ıuü- nıillet nnıında daha doatan• n 

rur postaları açmıya teşebbiis daha haliaane rabıta TÜcade ge• 

otmek hnıueııncla mntnhık kal- ıirılmesi içın nazırlar, Bulgar 

rnı~lardır. Ba mürur noktaları- n ı agoaln•ya demiryollarınrn 

iltilllkı most\le ini mali Te tek

nik noktai nazardan Takıt geçir· 

meksızin tf'tkik flttirmlye karar 

vermişlerdir. Bn iltiınk nokta- l 
lan Oariı ot · Dragomnn battı 

üzerinde ve bılba11n Vıdin - Ne

gotiıı v Gaioch n KomanoTada 

Yüoııde getirileoektır. Nıhayet 

nazırlar yekdıgerıne o kadar ya

kıo olan ve bir 1t111edenberimü•· 

terek JoRtluk "'" k rdeşhk kiıle· 

izhardan halt 

iki millet 

hakkıuda halk ngzında dolatnn 

hatta bir takım kitaplara geç. 
nıi4 bnlanını şayialar Tardır ki 

ilmf tarih ölçiiıii ile (ilçülmedık· 
Jeri için hoııları nıhayet birer 
efıl\ne telakkt etmtık zarureti•· 

üzerine, fü;ii d<>rt i\zerine ~etı r
ıni~tir> (Bu bı~yit ıkı elinın de 

ııkı n hirbi rine kenetl~nınış 

olap oiiınert olmadı~mı ıfado •t
nıtk iıter.) 

muştur. So/j•adan bir manzara 

rini saıniıni1etl• 

kalınnrnış bulanan 

arAsındaki kiiltiir mbıtalarıaı 

le1ız. 

B •fuııelere göte }"'irdnıi 
l' ' ustan kalkıp ?.auıanının büyük 

c Itger ,alı rn 'babası, gerçek 

l\lılliyetparver Tiirkıye<lö Şeh

uaıutt şaiı ini hu yürıden de kut
lulamak yerindedir. 

M. N. 

tetlir. ltd komşu ıneml•ket ara nın hiri Qaribort - Dragonıan 
sınılnki iktisadi roiirıR~ebetleri hattının şirıınlınde, ikisi de Ol· 

ınkişafa mazhnr etmek ve kuv- nahanda olacaktır. Biıınetice iki 

vıtlendirmek ıçin ntlzırlar pek taraf tan her hirı kendi topra-

takviye tlecek ıhtimamlarda bn· 

lunmıya A""e hunun içın icabeden 

tetbirleri almıya lüzum görmüş
lerdir. 

~·i~::~~i~'::·~,~1:1:1c1:~r'·~.;~·.::,: Lazla ,;., an adımız Olsun 
gelen Gaıneli 'u itan Mahmudun .J. • ~ 
iı:~ı ~~:~a l~::;i .. ~~.br\~: 7; t~::.· Frans·a ......... y ....... e .... n ..... ı~·ı· .. m· ...... e .... z ......... B ...... ı~·r ....... H ..... a .... v ..... a .......... O ...... rdu -
maktadır. Bir glin to~ralı kın· 

fetıyle ınman. şairlerinin ot~r-1 Maıı·k Olmak Azmı·ndedı·r tla~u hır ıneclıeo ıtrırıvor. suna 
Hu rnd;, ot n ran la;. U nıu ı·ı 

l• ~ı t t A ' u ıı, scedı ısrnindı n9 
•airdır. Kılıgı kıyafeti olmıun 
bir adamııı yanlarına gılmı~ini 
pek ıyi karşılaımyorla ı: V • Fir
dnıiye diyorlar kı: 

- Biz zaınaıııu, ttıı büJiik 
~a i rlı riyı z; hır l>i ri mızl• ıob bıt 
•deriz, Sonin hbdınle bera~ır 
oturabilmııı ıçın hizimle şiir 
;yar.ı,ına girmeıı, ıüyliyec11~imia 
birer mııraıı 1·· .1·· ·· .. ·· . • < orunncnsunu ıoy-
Hyerek kıt'ayı tamamlaman IA. 
zımgelir. 

F· ırclnaı, muvafakat ediyor. 
Buu.Jar, mukayyet kafileli olmak 
tartıl• 4 oUsü hulunmıyacak: olan 
(oe.v~erı, giil,ın, ru,erı) keliıne
lerıle bıterı ii11 ıuııra , .. ı· 
1 ')'" oy ıyor-
ar. 1:1alboki lran efıanılerinde 

me,bur bir (Pewen) hartı Tar
dır ve şAI rltırin bilmediği, ya. 
but hatırhyaınatlıgı h• kelime
yı .l!'ırdını biliyor. Dfüdtinoii 

•ısraını hu kelime ile bitirerek 
Jarıtı kazanıyor. 

.. 1'.:t :,ne, lıu maTaffakiyet 
uz.,rıııu Flr<leTıinin Snltl\n .Mab· 
mut'nn t 

nızuruna çıkhj?ıoı ve 
g~l zamau, git zaman 'ehname-
nm ''azılmn .. . "· · ıını ırzerıne aldıgını 
nakleder. 

]l' . 
. ..aerıne t•lıname adını takım 
ıllr ~alr Fırdnıi d•gJldir~ Her 

1•111 hüküoıdara "• yolda 

-------------------------------.... ~-----------------------------
Bir ln~iliz Ga zet es in in Neşriyatı •• 

I>eyli !lhyl gazeteainin Paris lij'.?ine kadın çıknıı., olan Oener&I 
nınhabiri 14. Kyllll tarihile gaze· Debeney Hevue du dtınk mon

teıinı bildirıyor: dea mecmnnıında ya?.clıgı bir 

Havaca zayıf olan milletlerin makaledl!, diyor ki: 
haTadan uarıyacakları felAketin c - Barba hazırlanmakta 
çok bliyük olduğuna kani olan olaıı A iman ya, Belçika yoliyle 

Franıı:ı ıukeri rıcalinden eını· ,imale, İni9re yolııe de cenupta 

ral Deheney, Franaanın yenil· Frırnıaya hücum edemıyecektir; 
mez bir han tılosu •ilcuda gt- bu lmkfmıızdır. 
firmeai lüzumnna dair gayet 
kat'i beyant\tta bulunmıı,tur. 

General diyor kı: 
c- Bir zaman &•leoek ki 

- h•nun pek t• uıak olmadıgmı 
ıöyli1ebillrim - mi llt müdafaamız 
i9ia Hizım gelen her şoyi haTa 

kuT•etlerimizd•n · Lek:liyecı~iz.> 
Frknaanın tahkimat mı yap

maaı, yoliaa ha va kuntini mi 

çogaltma•ı l:'izıın (l<ldigi hakkın
daki ınRle een.,ralın T.,rdilti oe· 

bava hududun kastetmi' bulu 

nayordu. 
I!'".akat, zanııetmiyelim ki ln · 

giltere lfran1Ryn dii ın bir va 

zıfeyi, bizzat ifa edecektir. 

Biz harp ederken İngiliz ıi· 
Ulhları bizim yardımımıza gele

cektir. Fakat ıger düşmanın ili 
keınizi ıatila etmeıine müsaade 

Tap, çok dikkate d~~er: 

- Hetonuıo• yeti,ir kanat l11giliz tayyaıtleı inden biri 

larımıaı artıralım! 

Haha ıonra Oeneral beyana· 

Bıı fflTkalı\de iıtihkft1nları gaç edecek olurank im doğrudan dog
mek dii,man için ıniimkün degil. raya& kendi kababtımız olacaktır; 

tında diyor ki : Nihayet 'eç11 geçse onlnrnı ara -Hiç bir millet, keı:cli takıiri 

c _ Mfikımmel lrnrnnma Ti ııodan degil, iizerlerinden geçe 

ateş etme tertib:ttını baTİ olan bilir. Bnurı ıçin oraya bir haYa 
harp tt•11arelerı haTada hakikt ordnıu ko.rmak ioap eder. 

birer iatihkam haline gelecek ve logiltere•in ıözünU .,.. imza· 
her tarafta eıuialıt ..,.. bomba 11nı tntaoag111a emini• M. Bald· 

1a,ınoru Y"gdıraoaktır.> Fraoıa- Ti•, bi_!im ~ad11daın11s Beodttlir, 

olarak zayıt kalın diğer bir 
milletin miidRfaa11 l9io kımdi 

kuvvetleril!i harcamaz. > 

Bir samanlar ta1yare umn .. t 
mürettifliğini dı 1•p•ıt olan 

oenuaı, yıaiJmH bir baYa tilotu 

ğında bn geçit noktalarına gi
den yolları iyi bir hale koymak 

içın icap eden tedbirleri ulmnyı 
deruhte ederler. 

Kral Aleksandr Belgrada 
Döndll 

Sof ya, 30 (A.A)-Yagoılavya 

Üç DOZ r 

mah nı ıu rette 

011 zainanlarda hA.I ve kraliçe inı hamil olan 

ba1itleştirilmi, tren hudut iizerindeki Dragoman 

olnn p:ısaport muamelatının ela- i ta yonunn i)gle vakti vnııl ol· 

ha zivadA basitle tirilme11i liiım- mu tur. Kral Alekeandr trendoıı 

muuda mutabık kalmışlaulır, inerek ulam reıımini ifa etmekte 

Balgarlnrlı Yagoılavlar ara&ın olan askeri teftit etmiş n trene 

da miinakalfıt Te ınünasttbatın binmiftir. Kralı hamil olan tren 

daha ziyade kolaylıştırılmıuı ve Dragornan balkının alkışları 
hu ımretle iki· lrnrd•t Tfl kom~u arnımıdn isfaavondan avrılmı$hr. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dıyor kı: 11tıhldiın bl\lıne gelebıleıo. 

c- BaYa ordnlarıoın 'tra· Buıılarırı yere inmek ma-

tıjı'dakl mühim meTkiiııi herkes nnraları ınüfkiilaıtan kar .. 

kanamı~hr: içinde haTa filoıo, tarılmalı • Handa biribirleri

t.hıınmiytıtli lalr YM almıyan bir le n karadaki ordu ile t•maa 

ordunun kuTntinclen bahsede· n muTnealRları karnda yiirüyen 
cek kımH yoktur. nakil u ıtsları kadar kolaylnt· 

Şurasrnı tebariiz ettirmek tırılrna!ıdır. 
iıterim ki kaYY~tli iıtihkamlRr, Franaada tay1ıreoiliğirı telc
barhı bavnya yiik1tltmek husa nık ıetkikltıri bu me"fzıı iizerin· 
ıanda hngnn znnnedildi~irıdeo dedir. 

fazla amil olma~lardJr. Bizim 1'ayrarelerin ıiir'at ıaeuoo 
ıtrat«'jımiz de b" yeni hnkiknt daima konuşnlar. Fakat ondan 

ile kar,ı · karfıya hnlunduguno bnfka lrnlaycn haTalanoıa, kara
takdir zaruretindedir. 

Benim kannatinıo• bRn harp 
lan yalnız lıombard1mana inlıi11ar 
•tmiyeoek, daha genıt bir şiimul 
alacaktır. J\I ak1adım twtlar: Ha. 
vada harp eden tayyarelerlw 

y"rdı harp edH ordu araaıncla 

bugün zan Ye taanyar ıılıldigin. 

«•ıı çok fazla miinaHb1ttler, ala. 
olaoakalar ktır. 

Bugünün tayyarı intnfçıla rı 

bn ınühia •oktllları gfiz Uniindın 
uuk tutmamahdır)ar, reni tay

yarelere ö1lı korunma .,.. bom 

hardamaa kadreti Termelidir ki 

ya. inıne, tamamiy le zırhlanma 

gibi imkanlarda tetkik ıdilme
lidı r. 

Biraz tuhaf da olsa, Şanıı 

ıöyliyelim kı, 'imali şarkt oıp· 
besinin kan·etli bir sarlltte tah-

kim edilmeai, tayyare fılolarının 

artırılmaaınR, kanatların do~ma· 

ıına yol açmıştır. 

cFranaanıe hu!{iiD ban, dt· 
niz n kara müdafaa nezaretle
riııi bir tek milli ıniidafıa ne

zare inde birle,tirmek, artık 

hetonarme yetitir, handan ıonra 
• 
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Bir Aşk 
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Bir Türk Gencinin 
eyecanlı Maceralar 
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işmont Bir Sandalya fi.zerine 
e en · endine ırıl andı 

•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 
Sen o hergele nanrıyı sevı· yük düşmanı o sam bundan dahn 

.. 
Yeni Aınr • 

iktisat Vekili Celil B. 
Isparta Gülyağı Fabrikasının Te

mel Atma Resminde Bulundu 

yor un Hala seviyorsun Bun· ziyade bir fenalık edemezdım. 
dan evvel benimle ettığin mu Bu kadar işleri yapışımdan bana 
kıtvelede sebat ettim, sen onu da bir fayda memul mu? Nezerl 
hükümden düşürdün ilk günden Hanrinin benden netreti büyük· 
beri bana hıyanet ettin Ben se tür Bunda da haklıdır. Bıçare-
nin ehnde b:r alet oldum. Her nin başına ne fenalıklar geldıse Eyudit Köoıüsü 
kadın gibi sen de efkarını sık hep ben yaptım. Mel'un kanbu· - Baş tmatı buınCI sahııeae - tasyon yapıyorduk. Artık vatan 
11k değiştirdın Dün Hanriyi öl run dediği gibi işte en sonunda temiz mal almak isteyor'ar ve isabetli teşhisler koyarak çalış· 

her s d • · · 1 d ' G·· ı dürmek isterken bugiin onu da ö1ümüne de ben sebep ol· _. ene eg~şmıyen er ır u mayı emredıyor Bu vatan emri· 
kurtarmağa çalışıyorsun. Lakin dum. Ab! Şimdi ne yapmalı? yag arımııı bır servet vasıtası ne aşkla heyecan ile koşmalıyız! 
İf işten geçti güzel dayızadem! Kanımın son damlasını feda et- ol~rak kul'anmak için bu değış- Bizim gördüğümüz refah yolu 
ister rau ol ister o:ma, Haori sem yıne çare bulunmıyacak bir mıyen esasla prcnsip:ere bağ!an muvaffakiyet 'o u budur. 
ölümlerin en cdbeşine mahkum derde kendım sebep oldum! mak lazım gelir Bız bütün ibra lıııparta, 30 (A.A) - lktiHt 
dur. Eğer buna canın sıkılıyorsa Kendi kendine söylediği bu cat maddelerimizde ıstandardi ukılı Mahmut Oel:U bey •t-h

bep bunlar benim keyfime gider. sözler üzerine güzel Gras büyük z syona g.tmek ~ecburiyetini rımıze 1r•lmiş ve iıtaıyonda coş 
Ben peıimanlık falan bilmem. bir nedametle gözlerinden yaı d_uyuyoruz Bunun ıhracat sana· lrnn ff'zalıiiraıla kRrşılanmı~hr. 
Rakibimin mahvolmasını isterim tar dökerek diz eri üzerıne geldi yıındc iık model ve tccrübesı M ii;;takbtthn meyanında Burdur 
Hanrinin kanına beni susatan EUerini, göılerın•, kalbıni gök olmak üzere Gül yağı fabrikaı;ı- •e Antalyadan gelen heyetler de 
da sensin. Binaenaleyh Hanrinin lere kaldırarak yalvardı: nı kuruyoruz V~ te 9pit edeceği lıularıuyor<lu Vekil bey relaka· 
uıl katili de sen oluyorsun. Ben 1 - Ey maz'umların hamisi mız muayyen tıp~ sonuna ka tındaki sent ile bırlikte doğroca 
kanbur, sakat bir herıf olduğum olan Allah! işte pişman o~dum dar sadı1< kal~c~~ız. Alıcılar n Oillya~ı fabrıkumın inşa edile· 

için Hanrinin yakışıklılığım, kah Çok pışman oldum. Şu nedame her sene aynı tıpte mal bu a ooı?ı mahalle gıtmıt H oıaıla 
raman!ığıoı kıskanmakta zaten timi kabul et tc zavallı H.;ınrımi cak arından emin ° ~ma arı çin temel atmameraıumi ynpılmıştır. 
mazurum. Bana teselli olan bir kurtar. Her hiyaneti ben ettım ıcabeders~ hüku~etin garantısi ~ıeruımde hpınta meh'nıın f{•· 
tey varsa o da senin Hanriden Her cinayeti ben işledım. Yanız ~ıde bu .•şe ba~lı_>:acağız Az mal Taun hey aşatlıdakı notk~ 
ne!retin, bana da gösterdi~in beni cezalandır ey ahkemülha · on~e fabrıkanın manevi de~eri ırat evlemişt11: 
yalancı takdirlerden ibaretti. kimini dı"er erınden asa geri kalmış Hiiyük kurtar"ıcı Gıızi haz 
Şimdi benden iğrenip Hanriyi '" dtğ ıd r dedım Biz m naza· ret lf>rıne 01100 biiyiik haş• kilıne 
sevdiğini gorunce benim içın Grasın yanı~dan çıktıktan rımızdaki büyük kıymeti izah et- onoıı del?erlı ıktıııat nkilıne 
onun ölümünden başka tescili sonra kanbur joze doğruca Ha· tığım bu prensip noktasındandır lııpıuta halkının doydaıta minnet 
olacak şey kıthr mı? işte bunun yımduraninin yanına vardı Gül ya · cı arından hükiime ın bu lıoıcn Hnmııız<lıır. Ancak burada 
için Hanrinin asıl katili sens n! Hayımı, Safara talımat ver samımi anularına müzahir olma O lal heyi yalnız ıkt.11at T~kılı 

Kanbur sözleri bu dereceye mekle meşgul buldu. Kanburu farını bekliyoruz. Bu müzaharet eıfatıl• 11lfiınlamak ydı,nıt!z. 
götürünce Grasın gözlerınde bir görür görmez Hayım susmuştu. hem kendııerıne refah getırecek Kt1ndilni wemleketımız Jıpı.r
parlakhk peyda oldu. Kanburu Vesveseli kanbur bundan da şüp hemde dış ticaretioıizde de ehem tnmızı zıyııret ettıln. Hır çoğo 
bir kat daha meyus etmek ıçın helenerek kendi kendine: ırııyetli mevkı alacaktır Isparta· :::nzun holundojta Oiilctiler ıçtı. 
hahrına bir ovun gelmişti. _ Na iıte kim bilir ne söy· nın mevku buna müsait oldugu rnıunı yaptılar. O giiudtnherı 

Hemen Jozenin sözünü ke- leıiyorlar. Benden kuşku'andılar için bu teşebbüsü burada aldık. "ülcüliik l<endıleri içın bir ıdeal 
acrek: da sustular. Amma anlamadım Eğer raporda da zikredıldiği gıbı olmutlar. Ho ıtttt hır çok gii9· 

- Hanri hakkındaki fikri· sanmasınlar. Hem de anladığımı ıse inkışaf eder ve sanayiinide lillder Tardı. HonA r;ı1tmen giil 
min neden değiftiğini sana ıiSy onlara da anlatacağım. ümıt cltığımız hatta emın o.duğu yaıtı ı~ıni ba,ardılar Ti lıo~ün 
Jiyeyim mi? Sizin henüz malu Dedi Hayıma bir işaret etti mu7. kudreti tüccarıyesınide gös şu Httrı ysrı.tttılar. J~entlılerıne 
munuz olmıyan bir uıul ile Han· ki manaıı size ıöyliyecek bir ıö 

1 

tcrmeğe muvaffak ofabilir~ek bu hparta J artlunnu yani Türk 
rinin koynuna girmiştim del Her züm var demekti. fabrika arı gül ıstibsal mıotaka gül yardonnıı en derın tükran· 
ııe kadar esrar içerek sarhoı Hayım Sa in bırakıp Jozenin farında çoraltmak ıstiyoruz. Işın larını ar z~ylerım. 
olmuştu amma ... Ben bu esrarlı yanına geİdi. Kanbur dedi ki: teknik kısmında behema'1al mu Hüyük bayramımıza gelmek 
sevişmeden o kadar mes'ut ol· - Size gayet mühim bir ha vaftak 0 acağız. Harıci ticaretin· zahmıtıni alan d .. $?erh hım,eh· 
dum ki bu saadete bir kerrecik ber vereceğim . Ladi R.,moot de çok rakiplerim·z aruında sıkı· runıs KAıım p•t•Y• Antalyayı 
daha kavuşmak için semn gibi etkirmı büt6n bütün dey thrdi. şarak yer a mak suretıyfe gül yağ Hurdarn temııl ed•n loymıth 
bin yamrı yumru herif feda Şımdi Hanriyi kurtarmaktan larımızın surümünü temın, itibar seyı-ta ayrıcR t•ştkkiir ederız. 
ederimi ı başka bir şey düşünmiyor. Bu ve baysiyetıni iade edeceğız Hu notoktan ıonra hparta 

Şimdi de kanburu delilerden uğurda kocasının olanca nütu Bunda muvaffak olabilmek için meh'oıu lhrabım bey cnmburl· 
beter bir gazap kapladı. Rengi zunu, kudretini sarıedecek. Bi · şuur ster ve bilhassa maksada yetın höyiik eHrlerındeıı Ye 
bembeyaz oldu, yumruklarını kal· naenaleyh hepimizi düşman sa sadakat ister. Alakadarların bu yu rdomozo ımar buıuıondakı 
dırıp kadının üzerine yürüdü, yıyor . . .. temız muhıtte çalı,an müstahsil ırade1tuden habıetmı, hiiyiikl•· 
haykıra bavkıra· Bürebmen hafıf bır tebes<11um 1 lerın beklenen sa da katı göstere· rimın 11ygı ve minnetlerint 

B 
• ettı ki her feyc vakıf oldu~una ki · · ş h ld ·• - ana bu oyunu da oyna 

1
A tt S k b d d k ce erınden emın m u a e hu- anlatmı,hr. Handan ıoora mera· 

a ame ı onra an ura e ı : .. . 
dın ha? Benı ahmak yerine koy E ti B d w tun engeller• yıkmak kudretıne sıme mhayet nrilmi9tır. 

dun ha? Bundan ben de şüphe I -kt veF k tu b egkışmel derg.eç malik bu unuzoruz Şunuda bil-
. o aca ı a a ıra ma ı a ıs- .. . 

edıyordum ya! Hanri köpeğini 
1 
ted•ği gıbı hareket etsıo Aklının, ~assa ~oyl~mek ısterı?1 .. Fabrıka 

tekrar kucaklamak iıtiyorsun fikrinin bütün hil~ kuvvetlerin uç mıJlı muessesen n lımıtet tek· 
ha? Şimdi seni... öyıe sarfetıin ki bizim aıe,•hi hnde müşterek teşebbüs.erile ku· 

Dive kadını vurmak derece mıze sartedecek zihni ka1muın ruluyor. Fabrıkanın bu şekilde 
ıine geldı. fakat Graıın elinde Sız de hakkınızdaki adavetıni tesisinde mak!lat bu işte daha 
enli, kısa bır hançer parladı: artırmamahıınız Şımdi gıdersi fazla vakıt kaybetmemek arzusua 

- Gerı köpek! Yoksa timdi nız, bızc haberler getir rsiniz dur Takibettiğimiz gaye bu te 
leşini yere screrıml Fakat son deia tekrar edeyim şebbüsün bütün kar ve faydaları 

Joze tersıne pürıüne geriledi. ~1 • Hanrının ~ııabıız o .duğund~n nın müstah•iJe ait olmasıdır. Bu 
Kenaını nançerdeo koruyacak ı:dıfade ıle hıyanete kastetmeyıo. nun için fabrika işler bir bale 
bar noktaya gelınc~: Z~r~. bu hare~etı~ ba,ıı~ıız.a pek gelince gül yağcılarından mürek 

- P k ! D d So"zu"nüzu"n buyuk pek muthış mes uhyetler kep olm11k üzre teşkil edilecek 
e 1 e 1 çıkarırsıoız 

ıonrıtsını da kanımıza ıerinlik s· k . d k"k müstabsıJler koperatifine devro 
ır aç a ı a sonra Joze k F "k . 

Vekil bry komıtrıdılnlıj?ı Yİ• 

11\yet makamını O. H. FırkHını 
it Hant.tteını ve daba bazı daire 
n müeaıeHleri gezdıler. Şerefle 

rıne belıJıyt ulononda bır 

ziyafet nrıldi. 1ıpartalılar htt· 
yük gün içın ınınç Ye ıörur 

ıçınde bayram yapıyor. Vekil 
bey <>~tedfin ıonra boıod trenle 

K1tırt.lırııt Ye akt•m da KegıLur 
ıuya gıdeceklerdır. 

•••••••• 

Çe~oslova~yada 
Döviz Muamelesi gelınce koou•uruz Lakin ıura· A" t S ~ ı A f k" .1 b b Junaca tır. abrı anın tem eh ., 1er on, a ar a ır ı e era er 

ıını güzeıce biı ki ettiüi.n aaraz B h d k R t 1 ahhrkenyüksek nufuz ve rörüt Qt1kn•lovıtkya htikf\mf'tırıin hh 
r. r. a ar an çı ıp a na yo unu 

Haıırıyı kat'i bir ölüme mahküm tutmuştu. Hayvanınm arka eğer ıle b.i~lerı daıma en doğru en ve kuarınR J,tfüe dö•ııı moamelelerı 
ett1. Sen1n öptüQ-ün yerleri Hanri kaşında iki filinta tüfek asılı ıdi rımlı ıstıkamete sevkeden ve ya ()ek mılli banka11 n11tuılı ya. 
kam ı e yıkamağa mecburdur Bundan başka be inde de en son rahcı kuvvetiyle bizim için buat pılacekur. Tiiocarın elıııde bıı· 

1 Ok fe ızh b r · ıh k - lunan her n vı dl;yız 15 Hirırıoı 
Bunu söyler sö lemez son ııstem iki rovelver bu unuyordu ç Y ' am aynagı o an 

B. d"kl A B h · d h" ·· d · h kk d · h l'et1rııı tarıbnıe kadar mılll ba11 
hıştm 8 odadan çıktı Ladi Ric ın ı erı tlar a ursencın a ı on er mız a ın a ız ar 

.. 
Oz Türk Dili 

Gazi Dev etinin Manevi 
Bağı Olacaktır Ruhi 

··-
Ve 

Berlinde çıkan Morgeopoıt < kaba > damgasını taşıyan sade 
gazoteıinin 23 eyini tarıhli niis. <lıldi. Hatta münevverlerin ko. 
buınıo bıriuol 11\yfıuunda c Kn . nuştnkları orta Tiirkçe bile farı . 
rnlta,p başlıklı Kltında intı,ar çn Te arapça Jcelimelerle dolda. 
den yazıyı nynon alıyoruz: rulmu~ta. Hona bir ele l taobu, 

Hır mılletin şuura ayandık. Jun züppe beyleri Franıızoa t • 
çıı dile karşı olan altakaaınrn kerfeıneler de katmışlardı. İlim 

tla ona mnvnzı olarak fflnivle- dilinin iiçte ikisi arapça ve rorı. 
<lıgı öted nheri giirüle gel ça idi. 

mıştır. l\aeıl lüomv l tlenındf\ Gaıi hu tıserin bnndan :ılh 
1 rıgıhz di i hHnizlt'ndı iee, Hö- sene flYV 1 e rf d ği~ıklıt?ı ile 
yük Petro Ha dıhne na ıl ba~ladı. Qocaglf\r arap bıuflMI. 
müdahale ~tti iıc, böyle bir ha · ni ancak 5-6 ıenedı öR"rendık. 
reket, iıtıklaH çok çetin miica. )eri i9in halkın yiizde doliıanı 
delelerle knzannııt olan ~enç oknma yazma bilmiyordu. Ha 
'füıkıyenin kuı·tar10111 Gazi Moı· nzıyei İH dil temizlıl!'i amac:. 
tııfa Kemal patanm azim 'fi ma nygun dej?ıldi. Tonınz "' 
iradesi dıRında kal d ç·· aylarca ·t1iirmüt olırn koın111yon ., amaz ı. um _ .. 

1 
. d 

kii milli doygu mılli dilsiz ola- goruşme erı~. en ı&onra, Gazı, 
mazdı. aay111 be~ yuze yakın arap harlı 

y11ıne, bır (eoed• ttade 'J.1iirkçtı 
Oımanlı deTJetl bir çok mil- altıbeniıı kalıbını yaptı n ertııi 

reUır<len mürekkep bir kafıleyi giin de ıiyag tahta önüne genı, 
teıneıl ettıgı ıçin 011nırnh dili • uk memur ve booalara yeni 
de, Üdmanh dili ~ıyornz, çiinkü i'arethtri ö~utti. 
cTiirk> n cTürkçe> kelimeleri. 

Hnnılan iki yıl eYnl ikinci 
nıni ağızıa ahnmoJ Adeta ayıptı, a'hm Atılılı. ilk Tiir dili 
mobtelıt dil köklerinden miite G kurul• 

tayı azi hazretlerinin riya11. 
tekkil karmakarı,ık lıir yı~ını tinde toplandı. nu toplantının 
•ndırıyordo. amılf gayı .,..,, i~ı: 

Harptan •Yılki dev-itlerde ce· 11- Türk dilinin hallı:: ara. 
uyan •tını' gayet güzel hl r hi- 11odaki kılımelerini toplamak. 
kaye Tardır. Günün bırinde Av-- 2 - Tiirk dılıni öz uoBDrları 
rupa npurlarıodan birinden ile yırıiılen kurmak. 
meıoleketın dılını bibakkio Ta- 8 - Reami bir ltigat yap. 
kıf bir törkolog Gftlata rıhtımı mık. 
nB çıkmı~. Hıunalın bırini çagır. 4 - Yeni 11tılabları teııpit 
m19 Te kend111n.-: Ey pelılıTan etmek, idı. 
oiiHeli adım 6vıadı, takarrüp et, Şimdi gıne Gazi Hazretleri . 
dahılınde dünyeY! Te obrevi nin rıyıuıtindı ikinci knraltRy 

malü mttlkiiın bulanan fU IAD· 
açıldı. Okunıın raporlardaıı 

komiıyoııların iizerlerine aldık• 
<lığı onınzlıuına tabmıl eyle, ları işleri bıışarmıt olduklRrı 
frerıklfınuo meak6n oldo~n mın- anlatıllıyor. Rilbas1a çok kayda 
takaya giden tarika reTan ol, deı?ır oları cemiyet, Franıa Rka. 
hu darti dünyada Tücoda bita- dnmiıinin . uznn ıenılttrdenheri 
hıma bir Taktıi iıtirah•t temin Fransız l~gatı özPrınde yap i ı 

edecek olan l\Iahmoliyan .Kf. nın •titrden çok dıhı& taiilıının kıH 

ıkametgabında tukıylı> demış. bir mütldet içinde ba,arılmı' ol-
Zayalh hRmal yoloonn• dini maaıdır. 

bir vaız tHiri yapan ıöılerl karfı Ha meyınaa balkın yUzdı 

ıında ,a,ırıp kalını, . Birdenbire kırkının okuma yuzma ö1tren
kendı111 toplamıt Yt yüzilodı her- dığini de kaydetmek lıteriz. 
bllogi me11leyi anlamı' bır inH· Dilin halktan alınank halk· 
nın balıne mabıms izler belirmi, la b8raber korolmuı IAıımdı. 
Derhal ellerini doa ıdıyormo~ Bo mHIAbaadan dol,.yır ki An&
~ıbi kaldırarak, c.A.min! > dem•t· dolo kozlerlnı gidılerek JıtAB· 

T b
·t b 

1 
b' bulan çoktan unuttoın kerime-

• ıJ, ama ır f61 anlRma. lsr toplaııdı, Türkçe RraşhrıhJı 
mıttı; yalnız kulağına oamide dıı·ıa par 1 a 1 d ıı· 

1 

ça arı ''° un n. >ırer 
i,ıttiği arapçanın akiılerı gıl. birer birletlirerek yapı kurolclo. 
mi,ti. Bn tuir altındıtı kalarak Y •ni ve büyük bır gayeye 
d" yabanoının, kınd11ile beraber gidılıyor: 
doa etmek iıtıyfn büyük bir .Mıllet, doyguıunda oldugo 
aat olduğunu zannetmitti. gibi, temiz ye Aynı kkkterı olan 

Dıl, memleket iVIA.dını bırlet. dılm ifı&deıinde de birlıomi' 
tirecek yerde, muhtelif tabakalar olaoaktır. ::>ıyaıi inkılap mannt 
araıında bir Myrılık seddi olu. ve rnbl aabıaya geçirılınıttir, 

yordu. Azçok temiz kalmış olan 'l'iirk dili Gazi deolıtıoin 
Jıl ıae, halkın konuttuıtn Te manevi ye robi haıtı olaoakhr. 

Mersinlide I Kast Var mı? 
Evleri So7an ·Şahitler Re Diyor? 
Yakalandı Balçova civarında daidao 

Son batta i9ind• Boroonnın arkasında odun getiren Giilüa· 
Meuınli köyünde be~ n· ıoyolı tan hanımın yo'unu k~serek 

moştn. Soy~unoahuın meydana öldürmekle maznun G\l:itli Ha· 
çıkıuılma•ı t9ın yapılan takıbat sanın muhakemesine dün ağır 
netıoel•nınittır. J:Lyyılki gıoe hk d , 
111.• ı · k b k . . O . t ceza mı cmesın e baş an-
ıu.-rıın ı ı r tt 9111 zeyı r • en. 
dı tarafındırn Hııruorlo HüHy.n mııtır. 
namında tüphıh bır t•hıı yaka• Maznun çalıların arasından 
lar,mı9tır. H üıeyın ıoçunn ltirRf geçerken Güliistan hanımı vahıi 
etmı,tır. Çalınan ıuaıar buluna h tt"" · 'k" d f mali'. ·· d ayvan zanne ıgmı, ı ı e a 

uzerı ır. 1 d"" .. 
!H en ıgını ve cevap alamayın· 

Bul~aristanın c• ate, ettiğini, kasten aıdnr-

yumurt
a mediğini söylemişt r . 

Verese vekili ise mesafe 

ihracatı pek yakın olduğu maznunun 
'X' b d ·ı B A ı b d b ı ı kııya te lım P-dilecek, Q11k mıllf 

mont bır .;and!llyanın üzerine a ınn an eçı mışti u · ar uy uru an erın a ·T ı ığa ve sa t t b 
1 

• b " .. d . . baıılrn~ı t•cnPhı paraları tıcıui 19'H ka i · il h · düştü Kendi kendıne mırıldan · o uz ersa mesa eyı ır gun e mımıyete ve memleket"n bayırlı . ıınnuscın eın f'n nzı 
mak nevınden: aldıktan sonra bir gece dinlen iş ' erin i bütün ıstirabatını bir ta- fıatlorı üzerıııden Çtık parıu11 rarı ayını. kııdsr Buıgaristandan 

mekle saokı hiç yorgun değil· rafa bırakarak bılfıil }apan ve ıle bunların ıuukabılıni (;deye· harıce 174 855 000 lua kıyme· 

bunu görüp teşhi" etmesi lazım 

geldiğini ve bınaenaleyh bunda 
kastolduğu muhakkak bu'undu
ğunu söylomiştir. Bazı şahitler 

dinlenmiş ve muhakeme başka 
bir güne bırakılmıştır. 

- Ne yapma11? Şimdi ne · k t ı.· ıı ı d h h I! t d 9 4·.LJ\1 t d 1 mışler gıbi her gün daha bir yakından takibeden değerli ba~ ce 11·. ıı. er rı e eıı nm, ta vılitl ın e , .-,v on ynomr a eeYke ı 
yapmalı? Ahi Hanr•yi kurtarmak o kadar yol almağa tahammül vekil n hakkında pek yer"nde n ıu ıeuetlıri bıılnnılnranltH mı,tır. Geçeıı 8 nenın ayni mfül 
için saadetimi, hatta namusumu, ederler. olarak söylenen güzel sözlere na hunları Çek millt bRnkuına det•nde 185.760.000 lna dege 
canamı feda etseml Ahi Tek Glineş batmağa yaklaşmca cız ~ahsım hakkındaki duygulara ibraz ederek kaytlarını yaptıra- rınti• aekız bın yüı_ otuz ton 

0 kurtulsun, zavallı masum Hanril yola çıktıkları halde Hanri ve teşekkür ederim Ispartalılar ça oaklardır. 09 ay müddetle tab ~~;1~rta .1k~ra9 t'~' 1~11 ~~· !braoat 
Onun b_11t1~a bu fellketleri hep arkadaşların soyuldukları boğaza hşma zamanı ielmiıtir. Hatta geç. v-ilat, eıbam Te bllle Menetlerloi 

8 mı ar ı 1 arı e a • yUk • 

ben getırdım. Onu ıe•diiim için akıamdan ••••I •ardılar. mek üzredir Denilebliir. ŞimdİJ• eatmalr ••Ja m•amele laallade ~~kiol Jmakla berab•r -~~ymet it~· • • .. r e ID M • l.uutD Ha• 

............ 
inanlıda Silo 
Tıkirdajtı, 1 (A .A) - inanlı 

aygır .depolarma aıt aılooua ıa· 
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E EL u · i.?!' .&Yl"llP• Bere7e Gi4lJ'Or"l 
~l.nsanlıi'ın al ~ . .. ................................ .. 
~ v .. z .. n, And>c-... 1'4a•ro ~ Eskı Bir lngiliz Nazırı· - -~- 'X'u.r.k.Qeye Çevi..r~:n.: ~--u.tıi EU•a't g_ nın Makalesı· 

.._ - - Birinci Kısım~ -- - -·-·-·-~ Şahıslar Hakkı da lllarsiyal'ı Sor- E . 1 guya Çekmeği Aşağılık Sayıyordu r Bıl' Harp Çıkarsa lnğiltere Versay 
: - so - : Bozulmasın Dive Harp Edecek Mı? 

Un ır.ce, kadın diiokflnlöj2ü onan medıği müdd.,tçı ha dofro idı -·-·-·-
l çın hır kahı.ıtn Nıbın·•t undan de .•• 

},üıhütiin knrıulmaı?a karar T• Etra'mll h•kh : O otorork11n 
rerek, Frauıız kolühHne ~ıttı. h11men hiitün (!•hır,ler ha,ka r RnR 
~~ı.ı.uşm"k· bir. tneaola - yaınız çnrildi. Hu akış,.m, aşçı kaılınl" 
eoruı;ımek llUretıfe bıle Olll\· mü çekmmeden f'Ylfllllhtlırdt, .uıc"k 
ııuehet taıı etm•k •n •mın uya· hn kalahahıtın ona uygı gö•ter· 
nı~ o l acaktır. d . ·• ü ı k · b"· 

1. k d d "d ı~ını gorm ış o IDll ıçın.. u 
nar aıtf.:ına a ar olu 1 t. .. 

,.,. k l b l y tun bu aptalların keru1ı bau-
.u.arıışı ?.aman ara "' bal a 

Unut.lan t'fft>lkı ıoyılarıwızdıt 

1 

bale göllrmıktedır. 
D11yli hhyl gazetuınin nflşr• Almanya dıaer dnlıtlertn 

h•~ladıJ?ı c A nupa nereye gidı kf4ndi11ne müHTİ dt.rf'ctd• ıllAb 
yoıi• nıRl:ale ıfıft•ıtıcl.-n 1'1 r laıını•k ht\kkanı Termıy•o"klerın .. 
kftçını hıciiııı8 eımış, hnımıştık ""''" olda,:?u ıçin Hudonlar (Mil 
Ba~iiıı d~ gı-rıt •yrıı 8"rtdPn P-ııkr ltıfler ) Oemıyetıncl«' ayrıldı. Al 
nıtxırlardau M.Sno•d•ııın yAzınış nıanyıt'Ja dı~er budnolarla ( ruıl 
olduı,tu hır maka eyi dıJıwı~e leı inle ) bırhkte m•bdot hır 

çnırıyoro1. : mık tarda &ılAblınmak hllkkı bil• 
· ketlftrıııl mab1tkeıne ermflkte ol-

rı açık: k•pıh balkonda .J ı eor, Y•rıhnı•ordıı. Alruımya'ıun bo 
malan ono kızılıuyordo. Onlara J 

ıırtıııa işleıımi, yi.inden bej ren Hiitiin lııuphra hir mhnv.-t bıu.,ketı dııt~r d4'Tletlerın bu 
ne kaıfar az ~iirihH o kad"r efı "' 

gi bir pelerın atmış, henı,.n he· Toıtıı.,k ııuıka,.ıfıle yıtpı l mı~ o tıuı '""•elet iiz.,ınd•lu aamiruiyeı 
olac"ı?ını dii,üner•k tıu""'1" Ql· 

m•n münferit, bir tatlı koktel bhyıik b ıt ı lıın iiz~rııırl•n on " l tı ıltı r .. c.-Jnrnı ö ı ı•eııı kHkin bır 
kıp hahçne kar'& içki ıçm~j?ı .. 

hardagı örıfiode oturuyordu. l{ıyo Jıımr'a teklif •tti. HaYRnın ıe· Hııe l!f'\"1111~ o l maıuua raı?ınt'n l tı<: rııh., olmu~ ıur. 
her şeyıu yolunda oldııeuno oııa rınhj?ıne raıtmP-n hoy'ıu 

011
,,. lılHı\ A vınpa yeni •" Hkıaııı ıl"n A iman yada yapıları •• At· 

tel fonla ıöyleuıış Te o d giirıli çok mııthıı, hır ıııfıllikın patlak nrnrılur.. ı•er .. '- tlu rııemlekette. 
hır kaç ına~a yerlt1fUrmı~lf'rıl1. n .. ~ --~ 

dedıkodalarım toplamak üzere Ttıtf'C' .. l?ı kork uaa ıç nıledır. ..,.,.r ... k t ı R ,, ... u·· ık ... lerdfllrı' hır çok 
Jııor'a, mokaddım~ye lilzum ~ "' ~ .. ,., 

ora•a uelmı•ti. Biiyiik Hrıtanwa aon ınnh"re d dü 
J "' ,,. •• .ı d · J .. • tı!OtJnrıııı kaybt1ttırerek tnıan· 
F gorıneuf-'n eor u : h 

erral etrafın selBmları ara- 11v~ ıkı ııı n lıll · ııu kıamR 11yrı ı nııı:ı 1 l k d nüm .. 1,11 - O ırnlı hır nrnhlflkn tanı v nrıııK •" Ter ır ıı aJ 
aın4la ona doj?ro yürüdü. Hu olan A •r npaıh,kı 11yaet1tın ıcubı rırı hı~ 'le .. f .. yhıııde bnlıınmakta 

mak kabıl oldoAnııu ıanır mı· ,, · .. 
Hllwların minHını bilıyor, ta- ollirAk ı•ıri1kl~nm1~tı. 11 1 l h 11 lla ıınız' "rA • r ııı a f'rın ozan yı r 
kat onlara hiçbir •h•mmiyflt Mnunın ti~erlntle kiiçiik O zıtman :b rRtısa Iln ya iltı ıqiı.,n hir boıametın Te ıAtırahrn 
atrıtmiyorJu. Kıyonun da 0 81 tttifıtk fldıyoıdu.ATo•forya - ~1tt-hir ehıktrık lıunhRsı Yartlı kı 1Je 1 ı~eıııı oldugono ıöylemelıyız. 
rada Şangltayda oldojtnnu hıl- carıst a rı ınıpl\ratorlnj?u AlmRnya 

gıttıkç• fazlalA15a 111 ıçinıhı h1'· Altrutt mılyon magrur H Ya• 
miyerdo. Şahı !ar hıakkında MRr· ıltı 1ı .. r1thr.rdı. I rıgıltere ıle Fnrnı" 

le ı fideta bırd•nhıre k.ı.yholu· hrnpernr nUfaıu olan büyük 
ıiyah ıorgoyı' çekmeti ataıtılık yordu. nruırıda hır yakml.k h n ııule mıllet daimt ıurett• madon Ta 
ıayıyor Ti ıonra, K•yonua ro• eelmı~ıı ve ha hndıreye karı,ııu•k 
) Jııor rnuhRtıahma haktı.cRt?Ar 
tind• de 01011100 alikadar edıa lli7.ı•ııg"'I rıcA Jngılıtıre t111 Alman 

b 
iıtıdıj?ini yaptırahıhn•t ol11Mf(lı 

lr mahiyet görmi1ordo. 1a ahıyhırıdekı 1.iitur•1• gırtlt. 

zıyette hıtnlama~. 

E~er A nop:ı diplom11tları 

hu bakılrnti takdı~ ederek V.ır 
Qekingen bir tanıpıiallkle böyle p11ikolojıyı hat vnrmazdu .. *• 

Bir karlın mı' dedı. ... sıty mnahtıdHıni yeniden tetkıke 
ona bakmakta elan bütün bu Hup ~ünlerının bRtıraeını 
b d 

Kııdın Tflya tırkek ikiıi de 
n alalar ibtıya~ afyon dolayı· h41A zı hninde totRa Tfl bu fela, 

ıilı ba~h oldugunn aanıyorlardt. bir. ktıtın 11• gıbı Hbeplerle do,.dn 
Y Rir ka<lının mlllivetini " 
anlıth ha. t?unn ıyi hilen A nopa h"lkının 

V k ·ı p tayınJı uıraşan diitlinc .. d• daıma 
K tı e ıkina•, ona zaman ~ kırıdt dıplorııatlıuının gene hlif-

ve A lmauyanın yuıyetini tamir• 

gayr•t edecek olarlaua o zaman 

A nnpa fizerindeki gergınli~ı 

ortadun ka ldırmık T~ harp t•lı 

1• tebHI hır •"1 nrdır •• Bır kadını 
zaman g• ıp ihtiyar .Jiıoruu ı.,. hır b .. ngfuııue yol 
af1on ıedirine u:ısanmaıta nket- tanımak iıtem•k, lıtımen ber va-

THrutııııt Jıdını hertaraf etmek loıkAn al· 

Pl L t b 1 k hkdı rınd• ha hareket Ye h 
mi• olan şey daha karı,ık bir a.t , ona aa ıp o mır. nya on- nnnn 
HTkti. ilk öna. i•kandaldan tat dan intikıtm almak gıbi bir ••1 içtinı•hı gayrı kabıl netıo"lerı 
doym"k huea11.. Sonra, aadıce df'ğil mldır' hnıaıonda bi9 hır mazoret dın· 
kooıq'''yoman reiel kalmayıp 'Koro,11 manlarnao hlrinde Jaını~f'CMklerı Aııkılrdır. 
kendini i•ine bil• tiıtüo ıanmaı.. gen9 bir ""'T lı:ıaı öt•lnne ,arıe O .. 1•• 2örfilüyor ki Ayrora · 
teı•lliıile ondan ayrı olmak ilt•· diyordu. c bıu bunu kolay kohıy nın ha ~iınkti dıploınatları ge· 
ği idi. Sanata, dütlinc•'J• T1J:1ob yutmam . Bak 1ana ıiiyhyeyım: çtın lııupran öjtrt1nmeJerı lı\zıın 
adını •erdigi hraatonlata kar•• o kadar benim köpttıml k11l.a-
aaydoto inhimak ODQO bir JHYİ myon tıtelen deni öjtr•nmt. deıgıller• 

tına gıreo.,ktir. 

Ru Tszıfeoin n• k"der gö4} 

oldoı?ıınu hıleolerdın Ti işi la· 

tı•gar etmiyenlerdenim. 

A Trnpada ltlr takım deYlet· 
Jeri kii9üllen ıolb mo•hed•lerı bır 

takım d ~l•tleri de büyötmüo-

tiir kı bunlar milyonıaroa hal

kın ıııır ılhllleri gıbl muamele 
mttdafaaaı idi. .Fırral D• büyük Jiıor da ıözürıı şöyle dnam dır HAll bonlar, Hkert ittifak· 
itibar müe11e11lert, ne malfy• ediyordu: lar temin etmek ıorıtil• emni- f{Örmeıine taraftardırlar ,., bun· 

mtifettitliti Ti ne d" umumt na- - Sanırım ki 11kAy11 miir•· yet Tilonda gıtırmek, blr taraf- dan Ta:I ge9mHlar. 

kit itleri m11JıkindeD yıtıtmifti. oaat tona t•IAh içindır: Bır ın. tan mötemadı,en ıilablannıak, Snlh muabedelerinin loledllti 

Ferral aileıi oombariyıtln tarl· 1anı tanımak menft bir dny~o· bır taraftan da ıillihlanma ııe hUyük cinayetlerden biriıi A Vtll• 

hı ile fasla alAka11 oldnğondan dur: müıptıt 4ln1cu i1e realıtedır. kadar artarsa ınlbon o kadar tnrya Mıoariıtan lmparatorlugo· 

onu kimH bir boraa ıimaarı ıa· 8e•di1t1·n• kar'ı d ı·ma b k ti · ı '- l • ,.. a ya ancı oyn ıneoegı parolaıını 1a•ar- nu parça ama ... o moştur. 
yamaajı. O, otlfa•• D• kadar olmanın •erdı1tı" yürıL· ııkınt k • • r.. ı- ma la kendılırioi ha hareketi•· A toryaya bı k im ' olan 
r•ni' oluna olıua btr amatör ııdır. •oı ra ı ı 
olarsk k ı d D rinde baktı nıkarmaıta 1&Ya,- toprak, ba dıTlıtl hem ikti1at 

a ıyor u. ört yanıoi - Inean hl9 aenbllir mi! >' " 
çeYir b ı maktadırlar. hem dı ıiyaHt balnmınılan müı· 

tıkil yııama~a lmkinıı• bir balı 
ıokmuttor. Bu deyleıin .Alma11· 

yaya baRlanmHı, ki en tabii 

111 oş •la doldormıy1toak - Bo yürek 11kıntı11nı za• 
kadar b" 1..1 SuAhlanmamn meToudiyetl-

m1t ır o •atandan o bot- mamn giderdıği •öriilmiittiir, 
loıu bil&kt · 1 ı· d J " ort"d" bir dftornan meYont ol· 

, 1 g•nıt e ıyor 11. ı- yalnıa z"manın.. Bar ıneanı ta. 
ıor un Tbi kültürü, muhatabı- nımak kabil detildır, fakat onu dnı?n z•hllbnu nrdiğl içın AY· 
mın hizmetine daima amade lın · tanımadıgıoı hi~Htmektun ıeri rapa daımt ıorette hır harp 
luaan zekO.ı, örf Te Adetler. kar- kalmadıgı da Yakidir. Zek& Hı 9ıllma1ından korku içlnd•dir. 

•• ihmali, h11men Ler saman i9in tanımak iıtemık F.amana ebem. Hir takım milletlerin tazal· 
kendine hu olan görötleri iki miyıt nrmemejte kalkıtıııanın lnm görhırıtıni ortadan kaldır-
11ni b" b" i ır ır ne çok yaklathrırdı· bir ••klidir.: mak içın bi9 hır tctıbhüı yapıl 
Jııor, Ferral ile politikadan an~ _ Zek1ı.nın k " yazlf11i ••yayı mamaktı, bu lla A nopa sulha 
ca ftt leeti h:ık1mdan kooo•nrdu. müblmıememek den.ı" ldır. 

bir moabedı madd11i1Je mıno

lonmn,tor. 

Ba ltlharla ATotturya ken· 

diıin• yakrn olan kuYntli dıY· 

!ellerden ya birinin, ya ötekinin 

•ikAn olm11Qa mabkO.m bırakıl-F• 
1 

v .., için bir tehdit kaynağı olmak• 
.. rra zekftya ihtirıoı oldagunu .Jiıon ona oı·r daha baktı·. mıotır. B• da Almanya il• bir .(. ı d tadır. Dnlıtler, bu 1"Dlıt Ta:ısl-
·Y er i Ye zeka onu rahaflız 11t - Sotıu Var _ 

• • • • • yıtler• bir çare arıyacaklarına ibtillf çıkmaııoa meydan Yer•· 

l 
HDkOmetı Tahkir Etmı, hanlara kar,ı a1kert i&tıfaklar oektir. 

Aill A YUKUA JI Kar.aııtıaada mnkım Gergök· yapmak ıuretile tetbir alıyorlar. Macarlıtıuın hali kolu kana-

·--~~~~~~----.l lii Muıtafa o~lu Rıfat nl\mıntl• dı knHmit bir deyJetio aoına· ki h h .. k. · t h Bo, doıdogro bir hatka bar• 
T t• il u umetın mırnt'f 'a Cftk •azıyetidır. 

~ h" uran Yaralandı ıiyetinl tahkir ettlgindeıa mey. ba giden bir yoldor. Anopada· 

Brlstol teli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirliler Burada Buluşurlar 

Sıcak Te ımguk akar euyo, banyolu odı&lan Marmftraya 
Raltce nıızır giizel manıRraıu irı lııtanholon tın HYırnll otelı 
Rrıatoldıır. lıtirabat etmek letıyenler behemehal bu oteli 
teıoıh edHler. 

MDateclrl: Kırk aenedınberi otelcilik yapan tecriibeh 
lzmırın çok i11 tanıdığı aabık Aıkerl oteli müıteoıri Umer 
Liitfü hıydır. 

Dl.kkat• nurnn Rıtelller• Brı·slol Sirk• 
• Beyoglnnda cıdo 

O • ., otelini 
smanı} e tl\Yaive tıdırlz . ... ' rzzz-azntxzZZZZZLT~/.nZIBı~ 1 yvaın Demırroıu Umum MD-

H ıJal Eczanesınc.Jen durıoıonden: 
Tebliğ Ediliyor 4/10/934. tarihinden 31/6/935 

Muhterem lzmtrlller: tarıbin• kadu aıa~ıdnki iıtaı· 
lzmırde uzun senelerden beri yonlardan lzınin taşınaoa k pa· 

yapınnktn olduğumuz kolonya ve lamot Te Tıruaklarrn tabi ola. 
esansçılığı gerek lısımızn ve ge- cngı tar ı fe bıne9h i ~irdır: 
reKse müessesemıze şeref verecek .... ..... 
derecede nefıs yapt1ğımızı yine ~ ~ 

re cı. ..., C'" 
IO = - aı -= .. C" 

sizlerın kadlrşınashğıodan işitıyor : : • < ~ 

sg ::r = CD = CD .... .... :r ~ ve gOrOyoruz. o 0 ı:;ı. = Bu defa; zevk, san'at ve beda· = ::ı .. 
Tonu Tona -'il bir arada tophyan ve btitdn 

Avrupayı kaplıyan yeni ve fevka
ıtıde bı r kokuyu 

··G·· ··ı onu ee 

kolonyası ismıle lzmire takdim 
etmiş bolcıouyoruz. lzmirde her 
yaptığımız kokuyu talr lit etmeğe, 
ısimlerine ynkm isimlerle satmıya 
kalkaolann, nihayet ko · ularımızın 
l\l'lbıoa varamamaları ymflnden 
oldoklan yerde knldıklarını gOrO
yonız. Bu defa yenı çıkan (Gönül) 
kolony mm lr.mirde yalnız Hi1Al 
eczanesinin yııptıgını işaret ediyor 
taklide yelteneceklerin yine aynı 
mevkilerde kalacaklanna emin 
bulunuyoruz. Aziz Izmf rlilerin (GO· 
n61) iamile Kemal Kl.lmil iımini 
yan yana arıımalannı tavzıha lOzum 
görüyoruz etendim. 

Hilal Eczanesi 
l'l - ıo 

rz7Y./.ZZ7IT../ZL-ZZT.;L7J77..Z7~ 

DOK.TOK 

Hatip_ Oğ. Esat 
DahUf Haıtalıklar 

MlltehaBSısı 
Ha talarını Her gftn Ü!tleden 
sonra Rrıyler - Hacı lrnarn

lar eokA~ında 
No. 12 • Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder 
TFLEFON No. 3331 

110 \ ~.7 

Çcıeuk ~talıklan .. , 
Mütehassısı 

Doktor 

Ali A~a~ 
lkametgahlarrnı Birinci 

Kordontla 'l'ayyare Hinem" ı 

civarında 222 Numaralı eve 
nakletmiştir. Bastalftrını es· 
kist gibi lkhıof Beyler soka
~ında 84 Nomnralı maaye. 
n.,banesinde kabul eder. 

KTin Telefona: 3053 
Mnııyenebane 1'elefona: 534.2 

H: 3 (25) 

Ödemi' lzmlr 
l\ozpıuar c 

:::)ükff c 

U morlu c 

K<>şk: c 

Soltanblaar c 

Atça c 
Nazilli • 

< 
Honoolu c 

Rorhauıyı < 

Sarayköy < 

Denızli c 

Qıyril c 

605 605 
405 4.05 
610 665 
6~4,50 805 
670,öO 7i5 
7 !O 70f) 

7 !2,GO s ·ı. , 

792 fi li ) 
541,SO 935 
895 995 
952,50 1065 
700 80 l 
785 918,50 
800 852 

5/101198' taribıodea lt'•rı 

tibire kadar Dımlryol• 'irkıti

nın Alaancak depolarından yine 

tlrketln iıkel•d•ki deniz kena· 
rmdsn •ıporlara ·nrılnıek üzer• 
tatınacak bnı?dayın beher tonun· 
dan 30 koro' iıkıl• ücret alına• 

oaktır. 

Dahlld•ki iıtnıiyonlardaa ge
lerek doj?rudan dojtroya ı l-.elı· 

den yaporlara Terıl•cek buğda

yın beher tonundan ücreti uak· 
lıyHıoe illhıt•n 20 kurut daha 
11kelı ücreti ahnacakhr. 

- 5/10/1934 tarihindwn 30/8/ 
1935 tarihin• kadar Öd•mitl•n 
lzmıre naktedileoek rlltfinün be· 
her tonundan 900 knrnş ücreti 

alınacaktır. 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
Memleket Hastanesi 
DahUtye MütehassUJı 
Mmıyenehııııe Bırınci Bey· 

ler okRl?l numara 86 Tele· 
fon S!l56 

Rvi Karantina tramvay cad 
de l karakol karşısında No. 59 · 

'l'eiefon N o. 2545 
(363) 

--------~~~---Göz Tabibı 

lütfü Kır~ar '\ e •tl•rde bolnnon ••ine cit- k.ofın Aılıyeoezaya HYkedilmı,. ki bu rabatlısfının Hbıbinin Takatıi:ııılıı?i dolay11ile lmY 
mt-kto olan H uıt\ti ,.1 . t • t d h" b. · ö l Z • o,.., o on yedı ır. Veraay muabedHl Ti ATuılurya. Ye 1ayeaın e ı9 ır 1• g rem. ayı 
1a,rnda Torau lıliny ti . h .. Hırsızhk Vak'alar. b h k• 
anlaşı lnmıyan iki ki'i t::ı f •~uz Kartıyakada Baharıye ma. Maoariıtan imparatorlugnuu or. yen n fi uııııt, kındiıini bo lzmir Rınaf "• Ehıll ltırn 

Memleket hastanesi göz 
hastalıkla~ı mütehassısı: 

lkıoe1 Beyler okağı ~· o. 65 

11elefon: :J055 
bıçakla il\~ kolundan ~:~ifan halleııııde aTokat .Moataf~ Şakir tadan kaldıran moabıdelırdı bale gıtiun dıyJıtlır• ugradıgı ka1mm namıma muharrer yüz 
yaralBnmı tır. 9 beyin evrne giren hıraız tarafın· aramalıdır. bak11•lıkları da dınlıtemiyor... kırk ü9 namarah yliz liralık ve 

Bo t dan 11 lıra p:ua, bir cep 1:1atı, Hanlar tadil edilnıodikçı AT· E~er eünün birinde Almanya 1613 numaradan 1617 numaraya 
r san Kesme Kavgası bir lfCO&de Ye di~er hazı • .,. b ki IAh k kadRT b"' adet ouar lıralık hı 
1 ürk pazarıntla boıtaooı Uı. 9alınmıştır. rupada ıalb tee11üı .dımiyeoek, a arını ıJ uYvetl ile ele ae 11o•tler111& aıt olan mnvak 

mn ıı oğlu Hec"p n bılediya ha- - lkiç•şınıliktı Yoımfrı .. harp, oJıa olıa zayıt maglftp g•9irm•1t• taıkı,aoak olnraa, kat makbuzlı&rını :ıayi enim. 
rila odacısı Seyfettin efendiler mektebi clepoınndan bir çok eşya milletler tekrar knTvetlenip bıdt· bunun kababatı yalnız 1ı:eııdiıiııin Y•niıini aJaoağınıdan mezktir 
aruındu lıo tırn kesme nıestlft· çalınmakta oldo~o zabıtaya ha· lannı yiyenlerle boy ölçütıoık olmıyıoak, ona lıütün haklarl•· makbıızlarnı lıiikfiwleri kalma 
cinden """ga çıkmı., Seyfettin ber Terıluııştir, Bo hır11zhgı .r•P· bale gılinoiye kadar gtoık cektlr. dan mahrum ederek ıorınod& dıcını ıHlıı edeııoı. 
R 

hgı anlaşılan A. rap Mehmet tu. ATropad"kl ıiya1i Tazi•etin biitiın ümitlerini kıran Y• keadı Yeni Aıır Başmub rr iri 
ecebi bıçakla hatif ıorett• bo1 . tnJw t " ısmall Hakkı uş ur. bUIAaaıı h•dor. Bundan baAka ıilab1na gönnm•ktın baoka hfi; 

1 

_______ .... _..__m.31_., 
nundaıı yarahynrRk ka"mı,tır. iki K ı M stafa v 

v 8 " 1 u "ıki lngilteu, Fıan1a, Ital•a, Ruı1a bir ••Y• itimadını bırakmıyan 
Fuhufa Te,vik u f ı M t f J Jlllllta a og ~ u ~ a! il• küçük ttillt zümre1inin takip büyük dıYlıtlere raci olacaktır. 

H z ı k adınları fuhuş" hfTik k~r111 arauudakı geçimıızlık yti: ıttili ıiya1ıt maRlftp "' maıl Eğer bir harp çıkarta, tngil-
~tmektııı ıu9hı Yoıof hakkında- zdndcn ikinci knıaı Hatıc•yı ' om ı. döT•rek çöcu1tonn dütttrm•1t• budoular.ı ( Mili•. tlerl ) , bu tere V ına1 muabıdHinl boa .. 
•• t bkikat iiniinoü mültantik:- fi " d J ti k dil i ·1 

l 
,. ebebiyet nrmi,tir. Hakkında n • trın en erm uaima koT mamk i9ia muharebe edıoık 

ikte ikmal ıdllml• Te Aıli1ece· t L b hl 1 v yapılan tahkikat Jkmal edilmit Yt • aartı H aa r Yaai1•ıt• midir! Bn ıoal• nıtliz hükd· 
yapılmuın" mahk•m• t•tmak iıtedikleri hakkında ka· mıh eeTıp Yermek ••obaıi1• 

v 
d k ntli bir tilMledir. 

KirahK Veya Satıhk Hane 
Borııovada . Aeım b6J Boka 

tında 2 numaralı hanı kiralık 
nyahat satılıktır. TBlip olırnla· 
rın :iıni Aıır mathaaamda Züh
tü ıfıııdıJ• müracaatları. 

2-S S 1 

['f . 7 746 
....................... w 

Dr. Ali Rıza 
Doğum Ve Cerrahi Ka~m 
Hastallklan Müteht ası~ı 

Hn._tur k Kestelli ( .. ı '" 
mele 62 numara lı ınua; oıı • 

hane inde her g6n aat 3 tc.;n 
oora hastalarını kabul eder. 

Telefon! 298'1 
s '1 (248) 



'" ' 
.... ; v • • • .:..._..! . _... ~· ~ 

~ 
Makine Ve lnfaatı Bahriye Mütehassısı 

ETUP fJED:AL 
1'1akine imalathanesi 

Hnlimaga Qarşısı Numara 50 

l\1 iieı:nesemin 
nıauıalfitı 

olarak 

:1.4 
adet makine 

lznıirde 

fani iyettedi r. 

A Hikndnrln -
rın bo makine
erırı fanlıyet 

tarzlart bakkındA mnlfımnt ıdınRlıırını tav~iVA Atleriz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

} atJhane \1 e l.Jn DetJırmenierl 
İçin lıilnmnm ali'it vo flclAVl\t ımRI eılilir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gazllzyen Bilumum DPnlz lşlerl 

Dorbinler, tnlombalar ve 
tesisntı mihanikiye esan!iör Te 
v!nçler Te sair ışler Jernhte 
ve kahal Nhlir. 

Her boyca ve her kuvvet 

ıuahrnknt iiz(lrine 

Mefruşat Mağazası 
Fesçi Zade A. Nihat 

Telef on 2254 
Mefruşata müteallik en son moda <l()~l'melik kn<life, 

Gobeleo, İngiliz kretonları, file, cibinlik l"O perdelik tiiller, 
bnınr stor ve keten perdeler, broıız korniz, çocuk arnbaları 
Ye sandalyeleri, tabnn, otomobil, ma a muşamhaları 
af re bulunur. 

lzmir - Yol Bedesten 11u. 29 
G - 20 (j:l3) 

~-
] n aatınıziQin atideki ihtıy çlnrınızı pek uouz 

temin etmek iRterseniz Halim aga çnr~ısınıla 

Kavalah Hasan Nuri 
tioaretbane!UnA miiracaat edinı,,, 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nevi çlçakli 

Çtni ve levazımı sıhhiyeden llivhalar ve bunlarm 
te/errüatı envaı banyolar ve ter mosıf onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentolar, BütDn Markalar 

En Mllaait Şeraitla 
Mağazamtzda Satıl•r 

·························••ı•········································ 

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL.A.C 
Hamdi :Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Ba~<ltırak Biiyiik Salepcioglo han knrşı~ında 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.. · ... . , • - . . . ~ , 

En soıı sıstem mide, karın, ba1?1rsak, böbrek Te do~nm 

rıetıceei Jiizuın gö t~rilen pilotla, pilotsuz kançuk korsalar, 

lrnsık bagları, diiztabanlar için taban korsaJarı gayri tabii 

doj?an çocukların viicutlarmdaki iğrilikleri clojtrultma ci

hazları, komik hastalıkları neticesi husule gelen kambur· 
lokları doğrultmak için korealar ve kendi ihtirnımız olan 

miiteharrik el ve ayaklar, talebelerin çalışına esrıasında fır

laynrı kürek kemiklerinin gayri tnbiile~mesine mırni olmak 
ıçın kors tar. 

1 ürk/yenin gegdne müesslRest lle eser/erile ra!}bet ve 
itimat kazanan sun't aza amil ve miitehassısı 

F .hri Biza 

Sahibinin 
Sesi 

EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
J\1Ü.NIR ~URitT'I'IN HRY 

Yıldız Tiırküı:ıu 

Ay Dogdn Ratmadımı 
IiT.ıA RNttT ŞÜl\HÜ REY 

Suzinak lakımıı. l\.laruetlc 

Hüzıtm 'l'aksim J{larnetle 
R U H A 1' H A ~ l l\l 

Şen Dud&klardakı 1-Jıuııleler 

Hiizaııı ~arkı. l\Tıualıı Geziıulıı· 

f-'EYYAN Ht\NIM 

Kelehek . H om ha 

Bahar Qiçeı?i 
~EVtM RANT\[ 

LiSTESi 

Karcığar ~ıtrkı . Hayın Beııı J\ldnıtırı 

Aıuırn Aman Sarı Kız 

J\1 TT S TA FA H J~ V 

H ii öyııi ~arl\ ı. Lebımde Açarkeıı 

Giigı;iiuııleıı Kaçıp Gıttin 

N fi: n t 1\1 li: H .•\ ~ f\f 

Ben Aglarkeıı 

~ l) f1 Jı\' LA HE D iti Y g H A X 1 \ T 

Hııııtıu ~arkı. Oc>rdtimdu titını 

Oföıiil Aldı JHilbüliim Vnr 

Hilaliahmer Merkezi Umumi-
sinden: 

E@kişehir Merkez ambarında iç vo dı~ otomobil ftt ~tikleri, Jasti• 
kılıf lnrı nıotör örhilori, nıulıtelıf otoıuobıl şn eleri ve nire 2 .., 
J\lbiyon mnrka ayyar taınir1'tıo otomobili, f'YY r Ttııç v nır• 

30 l~ylfıl da Berl iye kamyonları l l.ı'ltil marka mnkaralı otorno 
biller, pel'lc koınisyon:an 2 muhtolıf otoınohıl ve makina parça· 

ları 4 'l'oşrınienel 934 tarihinde satılrıcağl'ıdaıı taliplerin Eaki· 
milracaallnrı illlıı olunur. 

28-1-~-3 4103 (ü57) 

Temizlik! .. Sıhhat!. G'lizellik!. 
İşte Hadyolının Hediyelerı 

Dalma Radyolin her zaman Radgoltn kullanınız. Dlf /eri 

Haraççızadelerin en lüks inci gibi yapar. Radyo/in dlf macunlarının incisidir. 

Ve çok sağlam mobilye ve san- il. 
dalyelerini tercih ediniz 

lzmir ikinci Beyler Sokak 102 
TELEFON 102 

HARAÇÇIZADFLER Mobilye 
Ticarethanesi 

. ' 
• . f • " ,• ..,_ -: 

~I~ATT 
Ma1< 1111\ Fahri ka11ının 

NAJMDAR ÇIKRlul 

1 llrlaye l.Jmuml Acentesı 

G. D. GIRAS 
Ii.:Mlıt 

Yeni l\lanifatnracılnr çarşısı Saffet 
8okağı .N o. 3 1 eltı/fln No. 2413 

P. K. No. 234 

lSTANBUL 
Asır ef~ndi caddeııi 

Baker hanı 
Posta katnsu : (16 

• • 1 • .;..:. • • 

CEBBAR ZADE 

Yorgancı Muharrem 
Usta Mahdumları 

Hiaarönü Yorgancılar çar,ısı No. 7 - 9 - il 
TELEFON: 3755 IZMIR 

Muhterem Doktorlarımıza. 
Ademi iktidar, erkekll1rdekl umumt zafiyete 

Karşı müessir bir llfiç 

HOBllOBIN 
'J':ıhletlerı f"ııııırı eıı ıırn ııazaııy•lerırıf! teYfıkKn ihzar 

ıdlleon lııı c;ok faydalı rnüsıııb;r,ar hakkında fazla izahat n 

meccanen nümune almak iıtıyen doktor beyler Ietırnbnlda 
Karakti1de %iilfarıu ınka~ıncla ( 17 ) nam3raan 

Hayı·i Rif at ve Münir Şahin 
Tıbbi ıuiistab~.uat ~irkeunı mektupla lıitfen müracaat 

eılebilirlır. 2-26 (573) H 3 -
~Ana Sütünün Aynıdı( 

içen Çocuk 
Neşeli Oıur 

Gürbüz Olur 
Sıhhath Olur 

Her Yerde Arayınız 
Depo u: Hükfıwet lrnrşıern<la şekercı Ali Gnlip 

SEV 1M pastabarıosiıH1e. 
7- 26 (4ü ) H 3 

Kaştüyü pamuk Te yün ile her model üzerine el ve ma. 
kino dikişler son moda fantazi yorganlar ve karyola takım
ları, ıüs yaıtıkları n teferruatı, kordonlu yataklar, tül oi
lıinlikler kıdife TO kumaş iizerine farlıalabos ve güneşlik 
perdeler, knnapu sandalye kılı(]arı, şark oda takımları ve 
saire ma~azıunızda imal edildiğinden ncaz fiyatı" tedarik 
edebilirsiniz. Toptan ve perakende sipariş kabal edilir. 

P•ın•k ıızorı .... ı. iş Y•P~•r. .. 
3

-
13 

(Ho) Sağır Dilsiz Ve Körler Müesse· 
lstanbul Sı~hı Muess~s~l~r Sa- sesi Müdülüğün:::len: 

... / .. ';\ " .. ,,.. •' 

ma Komısyonu Reıshgınden: MiiePHS nin 1034. mali sene i et ihiyacatına yenind n mohauı· 
Boy tarafından yapılır Haydarpa~ıı Niiınnn hastan sinde inş:ı edilecek olan 21,970 menat •azedilmiş ve 5/10/934. tarihin mi.iandıf Pazart i giinü .aat 

Kabul Hatları: 10 ilii 12,80 öğleden oııra 14 -16 ya kü ur lira bedeli ke ·ifli mutfak n çamaşııh nenin ihalesi 9/10 934. 15 tı ihale i yapılmak üzere tekrnren v 21 giin müddetle miina• 
lrndar. alı günii nat 14 de Pazarlıkla icra edileceğinden kşifnam ka aya konmuştur. Taliplerin •eraiti görmek iizere her gün mii· 

Adres: /zmlr Kaymakam Nihat bey caddesi No. 20 ve şartnameyi görmek için Sıhht Miiesseseler Mnha11bı kalıminı to1111e iiare heyetinı, yevmi mızkurda da ııhhiyı miidüriyetinde 
5-20 (355) S 7 n pazarlıgn i'tirak e{1ectklerin de bılli giiu Te uatte komiayooa miitttıkkil komiıyoaa müraoaatJarı il~n olunur. ··········•••l•lil .. ••••ii müraoaatlıuı. 2-J 41 :A lli74.\ ~ 



\'.eni • As11' ~ .. bıte ır 

Irgat Pazarında Azizler Sokağında 

Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş qapan matbaasıdır 

il 

NURABAYA. 

. 

. 
1 
1 



'"".1 193,1 Yeni A11r 

Fr ıli Sperco 
l"'\centası 

lf. v. 
W. F. B. Van Der 

Zee & Oo. 

Olivier Ve Şü. 
LJMJ1E1 

.1ogale Neerlandala Deuuclw levante Llnle 
/(umpangaaı .AMMON 1'pura 2'- birinci Cendell han Birinci Kordon 

Vapur Acentesi 
vRESTKt:! Tapum 20 eylülden tt-~rinde bekleniyor. 28 birinci 1el. 2443 

~5 eylüle kadardoj?ra ANVERS teşrine kadar ANVERS. R01'- Dhe Ellerman Llnes Ltd. 
HOTEHDAM Al'ılSTEHDAM TERDAM, HAMHURO ve 1ahmil için bekıenilen 
..-P f1Al\1HUHO içın hamııle HRIUJE:-i'e yi\k alacaktır. ııapurlar 
~Lıc•ktır 1<'!dESLAND vaporn 9 1 ci Lontlru Hattı 

. 1 l• LLA v:ıl'nrn 20 eylı'ıldı•tı tPşrıııde tıeklrıııyor 15 1 ıncı l'\'O~~ E vapura :!5 Eylfı.lde 
2;, "' fıı~ lrnd:ır ılo~ııı • .\ ~ \' l·.US ıeşrine katlar A~VEll~, HOT- LO:S DH A ve LETifl'o. 

v.. A'li'1l·HI>A~I içın yiik ERDAl\1 HA\IRUROve BHE GHOD~O 6 1'. evvol LON-
alar,.~tır. I l DH,\ Vtt HULL'11. 

~l E~ lıınanl:ırına lıanıu e a a- 1 J U'l' :-, l' 16 lı ='A 1 UlUiU._' vaporn üç A > A. v:ıpurıı i· 
Ctt k t 1 r 

rınci te•rıntltt LO:\"IJHA'y" 
~IJ·.DEWAI,D vnpııru hfılrn Lıuernool Hallı 

lııııanınıı?.ıla olııp 'l hırınci fP"rıne I 
ıçın C T'ı.' Ol•' LA;:>,OAASTER 

im dar A~ V EH:'\ HOTTEHDA .\l vopuı ıı '.!7 Evlfıl11 l•aılar Lıvn-

trl':rınıtıvveldrn ~Pkiı tP~rıniPv

TI' ,, kadnr Annl", Hntıerıloın 

A rı.•terılaııı ve llaıııl•Ur).( 

fİll< :ılACRİ<fır. 
llA.\1 HU HG BJO<:.\IJ·:.'i 1 ~ 111 yiik pool ve lıaıh•hu :!9 oyli\16 kadar 
alacaktır. 

A:tiOOHA vapnrıı Haınhıırır 
l.>ııhlııı v~ (ll:ıRcH\V ıc;ııı, 

JARDANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 

Jzmlr, Pire 1 rlye11te ve Susak 
için muntazam haftalık Poatası 

Beyablltın müddeti İzmir 

TriyHte 5,112 gündür 
Her pazartesi günü mnTa~a. 

lılt ederek ı;ar~amlıa güaleri Öl{· 

leyin hareket edecektir. 
İlk hareketler: 

26 Eylı'U : SRRlN 
3 'reşrinievvelde Beogrnt 

10 Teşrıuievvelde : Hl~d 

Garbi Akdeniz Hattı 
011 ı·A oı Hgnu A MO vıt 

pnıu :10 evlfı.I ~Rat 18 de l\lalta, 
\I a r•ı lya, 011ııova, N apoli, Lı vor
no,~l essıııa, Catane ve Palerıuoya 
harek~t edecektır. 

Pıre ve Trıyeste yolcular için 

lıyatlarcla teıızılr.t yapılmıştır. 
Yolcu ve navlıın ıçiıı taf•ilat 

J. PUSSIOH acentesıne mi\rn 

HJ·Hh:UJ,l•S vııpuın 5 te~ 

ri n ıev Hlde lıeldrnmek te ol np 
lıaıııııle•iııi tahlıyn edorPk Bnıır 

~""• Vaına ve l\iisl<·ııre ıçin 
yii:.: :l!acaktır 

Ti' Heremendrn 
iizere 25 hlrıııci 

yiik çılrnrın:ık 

teşriııdH lırk 

EO \' l' 1 A .:-; v• pu ı ıı 11 lıi ri ncı 
te~rınde Lıverpool ve llıasgowa. 

Brlstol Hattı c:ıat edinız 

I>J'"'l U 'l" l'I' 20 Kordoıııla ÜPnıal Oendeli ban 
Svenska Ortent Ltnlen 
HElllLA~I> nıotiirii :! !Mini 

nnılıı bek lenıı.ekte oiııp HOT 

TEHDAM, HAMBUHO, 1\0 
PEllHAGE, DAl'iTZIG. GDY 
lilA GOTJ<:BOHG ve l:H~A:'lı Dl 
t; AV YA limanları içııı yiik 
alacaktır. 

!enıynr 

Armemenl H. Schuldt 
NUHBUHU vapuıa yirını 

bırıııcı teşrınıle lıeklenıvnr 

Hanıoluıni çıkarıp A ~ V EHR 
ROTTERDA~1 ve HA ı\l BU HO 
limanların" haınnlo alac:ıktır. 

ARMEMEN1 DEPPE 
GlllU~D~; vııpurıı lliil•n 

lıınaıııınızdn olnp Bırıııcı l•şrın~ 

k11dar A:tiVEWS DIHEKT ıçııı 

•,., IS\<,' vapıırıı ~o. t:{/li 
Evlı'llıle Hl<IS lUL ve ,\VAN- rıı;ıı:ıı T11IAfon : 2548 
MUUTll'a 

7 ahl/ue için bcklenılen 

vapurlar 
EO \'!'Ti A \ vapuru 22 ev 

IJlıle LIVfı:Hl'OUL VH SVAN-
S l•:A 'ıla n 

<lHUD.'i '1: vapnrıı vırmi 
l~vlf\t<IH A;:., V ~:ıts, H UJ,L 
LO:S il HA 'darı. 

ve 

Alm•rıy•ıı•n 'liırhın!(611 ılarül 
lii1>u11a 'J ıp fakültesi 

111 u avı ıı ı erı n<len 

Br. Demir Ali V ASLAND npuru on ıekiz 
leşrını~Yvelde i\eklenmekte olup 

do~ru Donkerk,Rotterdant,Ham 
yiik alacaktır THUH:':O vapıırG teşrin ha$-

hur~ Oopenbage, Dantzig, Gote ıHE EXPOR1 S1EAMSHJP 

Cilt, Saç, Frengi ve 

Belsoukluğu ve tenasül 

hastalıkları mütehassısı 1 tan!!ıoında A ~ V Ell:'\, H ULL ve 
borır ve ıkandınaYya limanları FLJRPURA710N ~ LO~DHA'tlaıı 
içın hamule alacaktır. 1\1 ııayerıehane•ını Hırınci 

EXILO~A vaııarıı 6 1 ıııcı ~OT: Viırııt tnrıhlMı ve va 1' ı k ("'Ilı · !Votıorıal Steam !Vavlqation '~Y er ~n nıtı ,,, nmra sı 

Sabite 12 

lzmlrde Eyi Su "'.~mu Diyorlar T 

Hayır?! 

Koç Taş Suyu Vardır 
ısıanbulun Çırçır Suyu Ayarındadır 

Satıl} mtrkezı : Ba1Jolurak cami altında No. 20 
7 ele/on 2967 

idrar Verici Mide Düzeltici 

.. 1- . ' • : , : • - • ,._ \ ~ .. -~.-! .. ~':-.. : ... 

lşıldak ~~ 1:; 
oila toza ewaalıoe faık 

vıı dalıa ucuz olmasına 

rağmen iki türlü hizmet 
ifa eder, Ratuso yirmi 
kuruştur. Satış merkezi 

depomuzdor.Toptıın alan
lara iskonto yapılır. 

Asker markalı hakiki 

flit, Fayda, Kilsekt, Ati-

la, Hla k Flag, Flayozen 
sinek ilaçlarının her boy-

da kapRlı kutuları Tar
dır. Dökmosinin litresi 
y~laız 100 kııru,tor. Son 
parti naftalin geldi beniiz 
tedRrik eılemiyenler biraz 
acele etRinler. 

ART'
• knmaş hoyalarımuın tecriihıısini yapınıyan ksl 
madı 15 knrıışla rııngini atmış ip.ıkli paınokl' 

l Ltd Ol G teşrinde hekleıııvor :ti l•;V \'OH)( pnrı:ırııı ı•ııııll'rı iizı·ıırıe nırs'u. n•ıııttRı ııı kasında) ô5 ııııma-
o. • · reece. '""'ı k•lıııl •ılılııwz ıı•r. b 3 PiRE H08TO:'\ VA Fi LA l>ELFI \' A rnv1< nRkl 11 ımıştır. ( •Dl yünlü elbiselııriniY.i istediginiz renkte boyarsınız. 

Şiıuali AmerikayR ıçın yilk alacaktır T ove n Rees hnıır lkıncı Jcra Mtınurla· Reami robdataameyi haiz LEYLEK markalı rastık sa9 huy• 

mnntazaoı sefer EX\lOUT!l \'npnrıı :ıı ı cı • l"nnıla1>: sını ihtiyacı olanlara tavsiye ederız. Esn'lf için topt;m satış ıner 
TANSATLANTIK BYRON H "" Lıııııte<t h:ır•ırakada O~ınanzad,.Aıdih kezı· depnmu~.dur. teşrinde bekenıyor.:\L\'\OHI{, \' ' ,., " 

vapnrıı 30/9/934 te beklenmekt11 HOSTON ve FILAD~:LFIYA apur Acentesi h•I' ıolrnk 7 numaralı hanede Taran tuTalet sahonu ECE Tim tozu, Kaol Brasso, pire toz• 
olnp 1 reşrıni11vyelde do1tru NEV 1hr (,.nnrrl 5/nım Shıp ııııılrnn ıkeıı ely.vııı ık•m•tı:fıbı 

· ··k ı ki karpit, çay, kına, sakız, diş macunları, kakao, koloaya, kolR, tul• 
YORK.A hareket edecektir. ıçın yu 11 nca ır. lomvanq Ltrl. ıııeçhııl Hasan oglıı Veysı eleııdı 

20 teşrinievvelcfeNEVORKta c:tiRPTU.:-:. :'\J<:A~ \ \'10\11- l<,\()J Hl:\ ~.~ ,. 1 fı'•l•n ıliiı·ı t.ıralııı:ı: kal, demir bindi, limon tozu, her nevi asit, lastikten ınaşamm• 
bulnnacaktır. O!i UUı\1 l' A ~ \' Lııl lıadape•t t•şrırııHH ,. haıl:ır LI v Eltl'O Hayı'ı elendıye noter sen~dıle mastarda, çiçek boyaları, zamkı aralıi, çamaşır için soıla, far9a, 

~ olcu Te yük kalın! olunur. DU~A vapnrıı :H evıill .. OL v• ClL,\~(IOV lııııarıl:ıro hoıcıııııır. ol•n ıuaaaııt barıç 170 leke tozu, sabun tozu, lüks Rabonn, fare ze!ıiri v.s. 

S l M iti R U ) ,,.,,. vıık ;ıat'·tkıır. ı ı ı ı t 1) ı t l kt 1 Me sı'nl' kol f lırı'kasının ho ko• erv ce ar m oumaln dojtru ı.eldoıııror. lHHl ıı ( > ııaııın Aııııııı ısı ası ıçrn an- •pomazc a sa ı ma a o an r ı a a ' 
••LBA JULIA Vapuru 011 )l()..,,\ J ,\ 1' ~ •ıı<'vvel hll~- ·•.ıııı ıılnrı"rı ,·,·,1ft•ııe eıııı·ı· ıknııı·t b F " LARAJ{ VAI •· \ (lAl A'IZI ,, " r r la paketlarınden on adet getirene ir doln pııket Yt1riyoroı1. ır· 

'"'' • ' ' illııgıcıııda Lİ \ lth l'()()f, 
ıekiz te~rınıevTlede gelecek vt1 :!'ıhıııızııı nı•o;hıılıyeti ha•ehıl• eattıuı istılade edıaız. 

HELOllAD, J\IOIJA(ı~. HUDA (1LA!:'Cl0W ıları !!etıp ı:ıhııyrıl• l"r"fırıı".," 
ve ayni gündt' !ıJAL'lA " " ,.. telılıı:t edılAnıenıış 

PKt$1 )~ ve v r r ı\ ~ ·\ ıçırı 'fiil< huıuııa('ai< '-"1~ ;ı\ Jıl Z-iJllarıtlaı 
}lAROELONE .hlARSII,YA, ve \' ,\ H:\ ı\, HOlJHt.ı\~ vt1 l\U '- nldnıtuııılan ilfinl'n t"hlıgatına 

lllHCRkftr 
O L'"''OVA' b k t d kt' kaıar Vt'rJlrnı~ o n1akla ıı~hn ıJ:\ • 

TELEFON: 3882 

. ıu' ya ar~ e e ece ır. JOHNSıON LJNE LIMJ1ED 11•,:\('J<: ıı;ııı "ı'' a """ı.ııı 
.\UI': Vıırııi l:ırılılerı ve 1>111 ıı•şrı fllrıhııııleıı ıııh .. r~ıı 30 E K ı K" ·ı Yolca Te hamule kabul eder 

SUOEA VA vapuru bir 
Teşrinievnlde PlRI<; MALTA, 

OEZAIR, V ALENSJYA,MAR 
SlLYA, ve OEliOVAYA hare

ket edecektir. Yolcn ve hamule 
k:ılıal eder, 

QJ<:Rlil\101{1<: Vaııııın A;:>,. r f 1 ıc l rııı·ı· ezacı ema amı vapurliııııı ı:-.ıııı t"JI iı1.ıııntlt\ ınes !!~rı ?:a ınt Hı lt\l'R. J!" ıp 6 

VER8 ve LIVEHPUT/ıhıı vnk nlı}el kııhııt 11 ıJılıııe/. racaat 11tınenı7. liizuma hıyaıı 

~;: ·:~,:;;·.'~:,'..::.::·:;.;~, ,;;;;; Kolonya ve esansları çıkarmak için ı:ı eyliılıl~ lıek

lenıyor. Yiikiinii c;ıkarılıld•n 

sonra Hrgas, V arna ve KiiRtMc• 

Oal•ç, Sulına ve hrnıle ı<;oın yiik 
Alacaktır 

T. BOWE.\ lU<.ES ve Şii. 
Lııl. Bırıııcı Kıırıloıı T•ltıfoıı 

:tin. :!3fı3 

1 lçııı lzmire, İzmirlilere reklam yapınRğı 
Holland Austalla Llno 

ALMl\ERK Vapuru 24 ey 
lülıle lıekleııınekte olup BOB.A Y 
AVU8TALYA ve l'Elil ZE 

LAll' DA ıçın yük alacaktır 

llandakı harekııt tarihlerınrle 

OAliDIA~ PA01FIO STEA~I 
8HIP ,\~)} hAILwAr CIES 

Lıv•ıpnl, ,\l,ıı ırı-'ıl St Jnlın 

ve HalıfakH t11rıkı!P J\A~ADA 

nın ı~kmıl ~..tıııl•rı vu trarı•at

lııntık v:ıpurlaı lıı ~iıu•ndıferler 

.İci dej?ışıklıklerden aceota meH'U aıaHınıla lllİİlflt"Jl R~f•ril'r 

lıyet kabul etmez. \'uruı lllrıhlerı ve vapurl .. rııı 
Fazla talsılilt ıçın ikinci Kor- ısimlerı iizerıııı• ıııt>Hulıyet kabul 

donda '.lalınııl 1ahlıye Şırketı eJılmer. 

bınası arkasında FRA'l'ELJ,I li V W. !!'. Hanrı Van Der 

SP EROO acentelijtıne mürıuıaat Zee & Oo 
edilmesı rıca olaıııır 

'J ıııelnn: :wo.t-2005 

Bırıncı Kordon Tel"lfon ~o. 

·wo1 - 200~ 

Her y~'takimız ıçın kıyıııetlı lıir zıııeıur. iyi bakılmaıııı~ 
1Açl11r hpekleuır, dökülür. K .. p•k zaıl olmaz 7annetıneyız, haşım 

çıplak k" •c k d•fe iiziilmeyıuız. 

11~ EN 
Hu gı hı arızalıuı ğıderınık ça· 

r~l•rıııı bo lmııttor. 

Ferit Saç Suyu 
, ~ıc fennırı vegıiH b11rıkaaı hn 

iliı~·ı.· tnplarımıttır. 

!faska ılfıçıan m~mnun olmı

yaıılarn ıa .. .,yen FKRl1' SAQ ~ayrı 
kollan•ıntar. 

ilk giindl' kPpek gider. Saçlar 
ktl'l'nllenır. 

Saç Losyonu 

Koınojen 
Kanzuk 

Kepeklerı ızıılıı ve 

saçları hrsleyerflk dükül
ıoPı:une ruanı olur 

Kırnzak ~a9 lo;ıyorın 

milmıuılleri gılıı ya~lı 

deıtıtdır. Tesıri kaL'i ve 

ıay.hası latıt bir los 
yondnr 

Tanınn11ş ec1aha· 

nelerden ve parf ü

möri mağazalar
ından arayınız. 

(993) 

• ez& a esı 

f4üstahzeratı 

lstanbul Sıhhi Müesseseler a
tınalma K misyonu Reis iğın en 

1:!01-!l Lıra &ll kuruş hedeli ke-ıfli Heyhelıada Sanatoryoınn 

Me DEPO lıiiildllillllill:.'.l~:::::.:.::.:. ...... ~~::'<I ara paYıyona in~aalı olhaptaki proje, ~artnRmıı 'l'fl k•tıflerl macı 
lıınce ve 23 Te,rınınvel 93.l Salı giinii ıut 1( te kapalı zarf 

S. FERiT 

SIFA ECZANESi 
uıalıle muamele y:ipılınak üzere münakataya koomo,tor, Proje 
n ,artaameleri görmek, mahallen tetkikat yapmak Te fa,.la iza 

bat almak iıtiytnlerın mezkdr müe11eHye 1'• münakaaaya gire 
cekltrın de belli güa n uatte komııyonnmııza müracaatları. 
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ı fazlalık telakki ediyoruz, 

Bütün Türkiyede 
Şehrimize şeref veren bu 

büyük eserleri 

Yeni Zait Şişeler 
içinde Göreceksiniz 

}lahar 9içııgi, Altıaroya, 

Falya, Leylak, Y aseınia, 

Amber, Menekşe, Ak· 

şamgöııeşl Gönül 

kokuları 

Taklide esaeen imkan yoktn, 

olamıyordu, ve olamıyacaktır da 

Devlet Demiryolları Ve Limanları 
7 inci işletme müf ettişliğiııden: 

.(LAN 
Kiremit, boya toprap;ı, 9ıınento borda halinde ına:lenl mtlmu 

ıat, alçı, floş! at, adi nebati toprak, kuııı, balast, çakıltatı, yapı 

ve kireç taşlRrı, tuğla Ttı topragı, ınanytzit, ıoınaki mermer 1'8 

kalker par911ları Te kinein perı.kende nakliyatına da 1 Te,riııi• 

eTTel 193!1 tarihinden ıtıbann 7 inoi i'letıne i.tuyonlıırıudı 

ucuz tarife tatbik edilecektir. 

Fazla maldmat için lıtuyonlara müracaat edilmHi llAP 

olunur. 1-2-3 4152 (569) 


