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Bulgaristan'ın 

Balkan antantına gireceği ıs
rarla söyleniyor. 

Dün maıı.evra nasıl ~eç i? 
r Milletimiz, Türk askerini~ harikulade kabiliyet ve 

yüksek kudretine her zaman.güvenebilir. 
, ______ __,..,...,..._,,,...., ..... , ____ mımcs-. __ __, __ -= __ ,__,,_,, ______________________________________________________________________________ , 

Dünkü manevradan intibalar sıra ile; Solda kırmızı taraf komutanı ve erkanı harbiyesi faaliyetle, ortada general izzettin teftişte, sola doğru siper almış bir nefer, 
rapor hazırlanırken ve tele/onla bir muhavere .. ,, 

.._ANADOLU,, manevra sahasında: 

Mavi taraf· lzmir ovasına 
inmek istiyor. -Tayyareler iki alaydan tek ferdi göremediler. Sahada tam 

bir muharebe havası hüküm sürüyor. -------
8ir köylü, tarlasının dibinde yatan bir bölük asker-

den habersiz, buralarda kimse yok, diyor. 

Günler \'ar ki k lıram.m orılu· 
llıt:nın fzm:r ınınıoka~nd ı yap.ı
~ilt::ı m m ualar en nluialı \ c he· 
>• c.ııılı lıir hadisi' c•l.ır. k lıeklı•ııi
)or. \Judan ,.c mütckfıııııl lıir tek· 
tıitde l~f,·lıiz erJilıııi~ olan ordumu· 
2:tııı bu nınne\ raımıı !!Örebilmek sa· 
aLd, tini ilk defa tııtlaıılar ara ın•la 

en de \arım. 
Orrlumuzun dc~crli kumıındıın· 

lrırın l,ın O.g• n"ro.ıl fu.Ntin Çııh~l.ır 
lrııııı ıık ı ın:ııınra ınn A:\ADOLL 
gııl tesiıı i de dun l l•tı)lır r~k lıizl'. 

hık ak ı,oıntıl.ınl.ır nnıı::ınrld t ıli111 

\" t.: rbh c r•clil111i;ı o'cm ordı•mıızıı. 
lıu rıı ı: ırl k ;..ünüoılc µö ınrk s ı· 
llıl~tioi hıtrcttiler. 

r \ 

Yurddaslar , 
~esmigeçidi görme
ğe lıazzrlanınız! 
J\lnne' rnda lııı'uııan kıı':ıları· 

Jııızın ı umn giinii Torhulı yolun· 
tin )•p:ıcııklnrı lıiiyilk geçit res· 
llıini, h:ıııir'lilerirı tnkip cılcbil

tııe i için, o giln saat 12,30 da 
AI aucaktan Cunıaovıı~ınıı lıusus.i 
lıir tren hareket edecektir. 

De' let demiryolları iılaresi, 

geçit resmini herkesin takip ede· 
lıiluıesi için, bilet fintlnini müm
kun olduğu kadar ueuz ıeslıit et· 
tııi~tir. Gidip gelme birinci mevki 
ao, ikinci 5 i' üçüncü 3 7 ku-
tuıtur. 

Manevradan intibalar .. 
Alııca karanlık iikcrken uyan

mı' lıulunııyordum. Muayyen sıati 
heyccanl11 hcklediın ve şdır\n ilk 
yokulıırı wkaklara akarken lıcn tlc 
lüı fon mıırirnize vcrilt n otomobilde 

şehirden uzııkhı~ı~·or, manevra mınt. • 

ka~ın:ı gidiyorum. ı 
Sahnhın ilk aydınlığı içiacle 

) atan O\'al:ır, otoıııoLiliuıizin ıır· 

ınandığı büyük tepeler, lıcniiz ye· 
şil, 10:1.su(.Lir dirilik içinde bulu· 
nuyorlardı. Gözlerimizin alabildiği 
mcsafclerd(1 derin bir sükiınet \'ar· 
dı. Biıe delıilet hııyurıııı ) iik~ek 
bir zaı; 

- Manevra mınlakasınııı i~in
dcyiz. 

Deyince, itiraf ederim ki ea· 
şırdım. 

- Hani -diye ıorduuı· kuvvet· 

--------____ ,) ler gözükmiyor ya? . 

l\lulııııalmn, 

- Dinle! 
CeYalımı wrdi. Diı lc.li .• Ctıık· 

taıı tayyare ~eslt'ri gdi)or \'t' lııı 

sesler giuikı;e ) ııkl:ı~ıyorılu. 

1 lt -<ll'dİ· lıuııuıı için, bunlar· 
dan gizlenmek için şimdilik lıiçt.ir 

~ey göremiyeceksiıı. 

- Yani, alaylar, fırka]ar lıeıı 

bu sahalarda öyle mi? 
- Evet, hatta şuracıkta, hııtı5 

buracıkta! 

Hakikaten öyle çıktı. Fikrimce 
iki tııraflı kaynaşan, toplar, mit· 
ralyözler, makineli tüfokler taşıyan 
]rn\'Vetle,riıı, süvarilerin aralanndao 
gcçiyorr~uşuz ela haberimiz yokmuş. 
Bunları ımıırndıın anlıyabil<lim. Ni
hayet büyük. Türk. kumandanların· 
dan General İzzettin 'le kartı kartı· 

-So111J 6 ıncı sag/ada-

Diktatör Şuş- ismet İnönü'nün Ege havzasın-
. 'ı·n b t dahi seyahati beş gün sürecek. 

nıng eyana ı. 
Dolfüs'ün siyasetini Başvekilimiz bu hafta 
t~tb.ik ett~ğini, ~ar~- içinde şehrimize geliyor 
cı sıyasetın değışmı- -----
yeceğini söyliyor Dahiliye ve Hariciye Vekillerimiz, Ce-

Yiyana; 13 (Ra<l- nevre'den Viyana'ya gectiler. Tevfik 
yo)-M. Şuşning, , ' • · 
dün Stefn.ıı~ ~jau- Rüştü Aras, Belgrad a gelıyor .. 
eı mulıabırmı ka- \" 13 (A A) 4 t ı . 

1 1 
• J\'ann . - ııvus un:a uu e mış ve: . J. • • ·ı 

S
. i llJDDSJ bıldırl)'Or: 

- ıyııs rn 
yan askeri cemi· Cenene'den dönmekle olan 
yellerin ilgası , Türkiye Dış 1şleri Bnkam Dr. Te':: 
nıiilc,effa Dol
fiis'üu planı Ja-
hilindc bulunan 
bir ıeşeblıiistiir. 

l\Iemlckl't siya e
tinde mütrelıicl 
bir cephe teşkili 
elzemdir. Hundan 
sunra, A vustur-
y ada hükumet ve 

lıüküıııetin istiuııt M. Şuşning 
etti~i vaıaııpen·crler cephcEİ var· 
dır. Hııril'i siyasete gelince. Bu 
karaıla hiçbir veçhile de~işuıi~ de-
~ildir. Esaseıı 1111 teşeLlıüsümii, son 
nıülukatımcln M . .M uosolini'ye süy· 
lemiş lııılurıuyordum ,.c ltnl)an'Jnr 
bunu muvafık g<;mıiişlt•rılir. lle· 
nıiştir. 

Belgrıııl, 13 (Radyo):- Pr.ıvıla 
gazeli' iııiıı isıihLnratına gire, , uş· 

ning"in dikı n t 3rlüğiinü iltin etmesi 
üzerine Pceııs Sıarlıembt'rg gizlice 
f talya"ya kııc;nıı~tır. 

-------
Afgan Harbiye 
Nazırı İzmir'e 

gelecek .. 

Mareşal Mahmud 
f ı:ta11bul, 13 (Hususi muhnbiri· 

mizden) - Afgan Harbiye Nazın 
l\larcşal l\lahmud, cuma günii 1e
uıul.ıul'a gelerek iki gün kıılacıık 
ve sonra Aukara'ya gidecektir. Af-
gan hükumeti Harbiye Nazın, ya· 
pılacak askeı i tatbik.atta hazır bu· 
lunduktan sonra İsmire gidecektir. 

fik Rüştü Aras dün buraya gel· 
mişti r. Ga) ri resmi lıir ısurettc 

Vi}ııua'da kulan Hü~tii Aras, Anı· 
turya dış hakanı Dr. Smitlc genci 

siyasa 'aziyeti hııkkında pek sıııui· 

mi bir görlişnıe ynpmı.,tır. 

Aııkııra 13 (Husu51 muhabiri· 

mizden) - llaşlınkaııımız ismet 

İnönü, iEge mrntakası seynlıatiııe 

çıkacaktır. llu ınübinı Se) abat he~ 
gün sürecektir. 

İstıınlıul 13 (Hu;ınsi) Hnrİ· 
ciye \' ckilinıiz Hüştü Arns, ) arın 
(Bugün) salınlılc)İıı snat i llc Jlcl. 

•,,radtla bulunacak ve M. Stovadi· .. o - _, __ 

no'"içle g!irüşecektir. Başvekilimiz ismet lnön"J 

lskenderun'da halk bahçesi 

İskenderun ve Antakya hakkın,fa 
•=-=:=a-----------------------·---------------Fransa'ya verdiğimiz 

notanın metni -------------
Sancağa istiklal verilmesinin, Türkiye, 

Fransa, Suriye arasında sevişme 
amili olacağını bildirdik 

Sancak Ermeni'leri de Türk 
idaresini istiyorlar. 

Aııkııra 13 (Hu~usi muhabiri· 
mizden) - Antakya Ye 1skenderun 

Türk'Jerinin idare tekilleri hak· 

.kında Franaa'yıı verdi!imiz notam.o 
metni anlaşılmıştır. 1skeDderun'Ja 

- Lütfen çet1iriniz -
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oosoNaOKLERIM . G'u··•nu·· -
0 Sırtımızı verdiğimiz dağ Telgraf Haberleri 

Çoluk çocuğumu rahat ve derin bir uykunun içinde bıraktım da öy· 
le aynldım evimden .. 

Onlann saadetini \·e bu eşsiz, yüksek huzur ve uykuyu vereni, an
cak manevra mıntakasına vardığım vakit, bir daha •;e en Lüyük bir 
kat'iyetle anladım. Gözlerim yaşardı tahassüsümden.. Heyecanımın. ka
burga kemiklerimden ve kafa tasımdan: zorlıyarak, adeta zonklıyarak 
fırlamak istediğini görüyordum .. 

Rahat döşeklerinde yatan yanular, analar, babalar, herkes ve bütün 
Türk milleti, ufuklann esmer tüllerinden sıynldığı dakikalar içinde, tek 
insan kalbi taşıyarak, bir çift göz, ve tek kafa haline gelerek, ıu çelik
ten insan dalgasının, ıu dağlardan, ovalardan, derelerden, yollardan, çay· 
lardan atlıya, sıçnyıt, topunu, tüfeğini, en kuvvetli, en teknik vaaıtalan· 
uı kuJlana kullana ko~an ve akan kahramanlık dalgasının neş'cli, coşkun 
halini görmek saadetine ermiş olsalndı, kuvvetli, hukiın ve ~eref li ol• 
mamn en az erişilen bayıltıcı hazzını da tatmış olurlardı. 

Güneş tepemde hulunuyor artık. :Fakat gözlerim gördüklerimle o 
kadar kamaşmış ki, pervasızca bakıyorum ona .. 

Rüzgar kın·vetli. Fakat gururumla göğ!ünı o kadar kabarmış k.i, böy· 
le rüzgarlan değil, fırtıualan bile sükunetle ha:ımedecek .. 

- Türk'üm, diyorum, bahtiyanrn .. 
Çoluk çocuğumla beraber, kendi çatılarının altında uyuyanları, yor· 

dun her yerinde emniyetle, huzur ve hürriyetle dolapnları düşünüyor, 
kendi kendime söyleniyorum: 

- Biz, ordu denilen bir dağa sırtımızı vermişiz. Bu dağ, en eski 
Türk çobanlarının ışık yaktıkları dağdır. Pınarı soğuk, gölgesi koyu Ye 
serin, ruzgıin bol, havası temiz, göğ ü olgun, tepesi dumanlıdır lıu dağın .. 

Ne mutlu Türk'üm diyene! 
Ne mutlu, böyle bir dağa ba~ verene!. 

Gökçe 

lngiltere'de Anti Faşist
ler Faaliyete Geçtiler 
Faşist partisi merkez binası yakıldı 

9 kişi tevkif edildi 
Londra, 13 (Radyo) - Fa· 

şist ve komünist nümayişleri 

yüzünden çıkmış olan hadise
ler yannki kabine içtimaında 
tetkik edilecektir. 

Gazetelere göre içtimalarda 
onifonna giyilmesi menedile
cektir. 

Deyli Meyi: 
,. Alb ay müddetle bütün 

propağanda miting ve nüma
yişler yasak edilecektir.,, De· 
mektedir. 

Faşist merkezini yaktılar 
Londra, 13 (Radyo) - ln

giliz Faşistlerinin merkez bi
nasmda bir yangın çıkmış ve 
hemen bastırılmıştır. Bu yan
gınm bir kundak eseri olduğu 
anlaşılmışhr. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Londra, 12 (A.A) - Ge
çen hafta Sir Mosleyin yaptır
dığı nümayişe mukabele ola
rak dün öğleden sonra Lond
ra'nm garb mahallelerinde fa
şizm aleyhtarları bir nümayiş 
yapmışlardır. 

Nümayişçilerin adedi dört 
bin kadar olub bunlar komü
nistler, müstakil işçi partisi 
ve muhtelif faşist aleyhtarı 
teşekküller üyelerinden ibaret 
idiler. 

Alay Toverhill'de teşekkül 
edib oradan Voktorya parkına 

dm iştirak eylemiş bulunuyor
du. Zabitanın alay güzerga· 
hında intizamı muhafaza ile 
meşgul bulunmasından istifade 
eden bir takım gençler Mile 
End mahallesinde 15 genç 5 
dükkanın camlarım tahrib et
miştir. 

Nümayiş esnasında 9 kişi 
tevkif edilmiştir. 

Göynük 'te Ata
türk heykeli. --····· 35 köy arasında 
telefon tesisatı 

yapılacak. 
Göynük, 12 (A.A) - Her 

yıl açılan Göynük panayırı bu
gün dçılmıştır. 

Atatürk heykeli 
Göynük, 12 (A.A) - Ata

türk'ün Göynük'te istirahat 
buyurdukları yerde bir anıtın 
yapılmasına karar verilmiş ve 
anıtın Cumuriyet bayramına 
kadar yetiştirilmesi için ilçe· 
bayın başkanlığında teşekkül 
eden komite faaliyete geçmiştir. 

Köylerde telefon 
Göynük, 12 (A.A) - Göy

nük' ün 73 köyünden 53 kö
yüne telefon yapılmak için 
malzemesi sipariş edilmiştir. 

gitmiştir. Alaya birçok ta ka· Mı [ ------- areşa 
Anıakya'da Türk'lerin serheıt bir 
idaray, kavuşturulmalan için mii- Kazım öldü 
zakereye giriıilmesini teklif eden 
bu notada hük6meıimiz Fransa·nın Merhum, 
vaktile Oımaolı devletinden aynlan J 
arazideki ekalliyetleri müstakil ida· zmir valiliğin. 
reye kavuşturmak olduğu tesbit de de bulunmu•tu. 
edildikten sonra bu hakikatin ıa· :r 
yanı takdir bulunduğu zikrolun- lstanbul, 13 (Hususi) -
makta, muhtariyet idareleri daha Osmanlı imparatorluğunun en 
evel de tamnmıı olan Türk İsken· eski ve ihtiyar mareşalların
derun ve Antakya'mn da istiklile dan Kazım, 97 yaşında oldu· 
kavuıturulmalannın tabii bir hak 
olduğu tebarüz ettirilmektedir. No· ğu halde ölmüştür. Merhum, 
tada Sariye ve Lühnan'a verilen bundan 25 sene evel İzmir 
iıtiklAlin İskenderun ve Antakya valiliğinde bulunmuştu. 
TClrk'lerine de verilmesinin 'l'ürki· M ] K" d areşa azım, uzun mü -
ye, Sariye ve }'ransa arasında an- l 

det yatakta ka mıştır. 
laıma ve sevişme amili olacağı, 

nllueverlik, anla~ma ve ktırdeşlik Mareşal, kulaklarının pek 
hislerinden mülhem olan }'rari'nz ağır işitmesine rağmen, askeri 
liyuetinden bunu beklediğimiz bil- muzikanm sesini her işittikçe, 
dirilmektedir. yatağından kalkar ve eski gün-

İıtanbul 13 (Huıuai muhabiri· 
lerini hatırlayarak ruhunda ya

misden) - - Sancak Ermenileri, 
Antak1a ve İıkenderun idaresinde şıyan askerlik sevgisi ile ha-
TClrk mandaaım istediklerini bil· zin hazin ağlarmış. Mevla rah-
dinaitJerdir. met eylesin. 

• 
Köse lvanof kabinesi istifa edecekmiş 

Bulgaristan'ın da Balkan antantına 
gireceği ısrarla söyleniyor. 

ltalyanın Cenevre murahhası,Hariciye Vekilimize ziyafet verdi 
Bulgar başvekili Belgrad'dan ayrılırken beyanatta bulundu. -fstanbul, 13 (Hususi muha'
birimizden) - Cenevre'de Ha· 
riciye Vekilimiz Dr. Tevfik 
Rüştü Aras'la mühim bir mü
lakatta bulunan Bulga~istan 
baş ve dış bakanı M. Köse 
lvanof, dün Belgrad'dan Sof

killerinin mülakatların'a ehem- rafından Hariciye Vekilimiz 
miyet verilmektedir. doktor Tevfik Rüşü Aras şe

Bulgaristan'ın, Balkan an- refine bir ziyafet verilmiştir, 
tan tına girmeğe karar verdiği Köse lvanof istifamı edecek? 
kuvvetle söyleniyor. Sofya, 13 (Radyo) - Bul-

ltalgan murahhasının ziyafeti gar Başbakanı Müsyü Köse 
İstanbul, 13 (Hususi muha- lvanof'un, bugünlerde istifa 

birimizden ) - Cenevre' de edeceği söylen iyot. ya'ya geçmiştir. 
Bulgar ve Yugoslav başve- bulunan ltalyan murahhası ta- Müsyü lvanof, Belgrad1dan 

_J_a_p_o_n_y=a='=d=a==a=s=k=e=-r_i_d--ik--- f~!~:::e:ğr::;~.r~üyük müş~ 
Sobranya1nın, bu ayın yirmi tatörlük mü? Ilı sekizinde toplanacağı söyle-

niyor. 

Başvekil M. Hirota 'nın istif ası 
muhakkak görülüyor. 

Tokyo, 13 (Radyo) - Kara ve Deniz kuvvetleri Bakanları 
müşterek bir müzakereden sonra, kabine reisi M. Hirota'ya 
bir nota vermişler ve şu mukarreratın hemen tatbikını iste
mişlerdir. 

Mukarrerat şudur: 
Bakanlar adedinin tahdidi ve Milli Müdafaa Bakanlarının 

diğer Bakanlar muamelatı kontrol hakkının hemen tesisi. 
Bu kontrolü yapacak heyet, Mülki idare ile askeri otorite 

arasında bir hattıvasıl hizmetini görecektir. 
Ayni mehafile göre M. Hirota'nın istifası muhakkaktır. Çün

kü askerl diktatörlük altında iş göremiyecektir. 

Suriye-Ankara telefonu 
Mısır hattı da buraya raptedilecek ve 

varidat artacaktır. 
Ankara, 13 (Hususi muhabirimizden} - Mayıs ayında Suri

ye ile Ankara arasında otomatik telefon muhaveresi başlıya
caktır. Bunun için tesisat yapılmaktadır. Bu telefon hattı açıl· 
dıktan sonra Mısr'la Avrupa arasındaki telefon görüşmeleri 
bu hat üzerinden yapılacağından mühim varidat temini müm
kün olacağı anlaşılıyor. -------
Yol vergisi indiriliyor. 

Tahsilatı Maliye Vekaleti yapacak 4-12 
lira arasında vergi alınacaktır. 

İstanbul, 13 (Hususi muhabirimizden) - Yol vergisinin 
Maliyece t&hsil edilmesi ve sınıflara taksimi suretile 4 lira· 
dan 12 liraya kadar alınması kararlaştırılmıştır. 

Türk parası kıymetten 
düşürülmiyecektir. 

Bulgar bape
kilinin beyanatı .. 

Belgrad, 13 (Radyo) - M. 
Köse iv an of, gazetecilere be
yanatında demiştir ki: 

- Cenevre' den avdetimde 
Belgrad'da birkaç saat kalmak 
benim için büyük bir bahti-
yarlık teşkil etmiştir. Prens 
Pol'un huzuruna kabul edili
şim ayrıca bir şereftir. Gör· 
düğüm iltifattan müteşekkir 
ve başbakan M. Stoyadinoviç
ten gördüğüm samimiyet ve 
dostluktan f ev kala de mü ta has· 
sısım . 

Umumi mahiyeti haiz ve 
iki hükumeti alakadar eden 
mühim mes' eleler üzerinde 
aramızda tam bir mutabakat 
hasıl olduğunu memnuniyetle 
gördük. Bu mes' eleler. ayni 
zamanda cihan barışma da mü· 
tealliktir. 

M. Köse lvanof, Belgrad' dan 
sohra Sofya'ya gitmiş ve ha
raretle karşılanmıştır. Sofya' da 
gazetecilere beyanatında Ak
vam cemiyeti ile Belgrad'daki 
temaslarından çok memnun 
bulunduğunu, Yugoslavya Bul· 
gar kardeş hükumetleriı.in sa· 
mimi ve dost kalacakların1, 
bunun için herşeyi yapacak
larını, Cenevre' deki Bulgar 
heyetinin mühim muvaffakı
yetler elde ettiğini, - bilhassa 
Bulgar - Yugoslav birleşmesi
nin temin edildiğini söylemiştir. 

Şark 
Merkez bankası müdürü, tereddüt Şimendiferleri 

ler ortadan kalkacaktır. Diyor. Satınalma müzake
İstanbul, 13 (Hususi muha

birimizden)- Cumuriyet mer
kez bankası umum müdürü 
Selahiddin, paramızın kıymeti 
hakkında beyanatta bulunarak 
demiştir ki: 

- Yedi seneden beri müs
tekar vaziyetini bozmamış olan 
paramızın sağlam vaziyeti, şu
rada burada kalmış olan mün
ferid tereddütleri er-geç izale 
edecek ve ortadan kaldıracak-
tır. Buna eminim. 

Bal, 13 ( Radyo } - İtalya 
bankası müdürü, dün beynel
milel tediye bankası müdiranı 
önünde liretin ıon vaziyeti 
hakkında izahat vermiştir. 

Beynelmilel tediye bankası 
müdürleri, ltalya'nm son para 
kararlannı cihan para mena
fiine uygun bulmuşlardır. Bey
nelmilel tediye bankası meclisi 
para ve mübadele işlerinin 

tam bir müvazenet bulması 
lüzumuna W. vermitlerdir. 

Nevyork, 13 (A.A) - Bor- re/eri başlıyor •. 
sa mahafili mütehassısları in- İstanbul, 13 ( Hususi ) -

giliz, Fransız ve Amerikan is
tikrar sermayeleri arasında al-

tın mübadelesine dair olan 
yeni planın gayesi kambiyo-

larda fazla temevvüç vukuuna 
meydan vermemek olduğunu 

beyan etmektedir. Bu karar 
lngiltere ve Frapsa'ya altın 
ihracı yapılması memnuiyetini 
kaldırmağa muadildir. Ameri-

ka şimdiye kadar ancak altm 
mikyasma malik olan memle· 
ketlere altın gönderebiliyordu. 

Memleketimizden 
Tütün alacaklar •.• 

lstanbul, 13 (Hususi muha
birimizden) - Avrupa mem

leketlerinde bulunan birçok 
rejiler, bu sene Türkiye'nin 
tütün mmtakalarından mühim 
miktarda tütün sabn alacalc
lardır. 

Şark şimendiferlerinin satına
lınması müzakerelerine 19 Ey· 
lulde başlanacaktır. Bir heyet, 
Perşembe günü Avrupa'dan 
şehrimize gelecek ve müzake
reler için Ankara' ya gidecektir. 

Bir Alman mali 
heyeti geliyor. 

lstanbul, 13 (Hususi muha
birimizden ) - Bazı mali iş

lerini görüşmek üzere Alman· 
ya'dan bir heyetin İstanbul'a 
geleceği ve Ankara'ya gide
ceği haber alınmıştır. 

Tayyare piyango
sunu kazananlar 

İstanbul, 13 (Hususi muha
birimizden) - Tayyare piyan· 
gosunun 200,000 liralık bü-
yük ikramiyesi, burada pey
nirci çırağı olan Marko ile 
Hayriye adında bir kadına 
çakauftır. 

Donanmamızın 
• 

Maltayı ziyaretı 
---···---

Program lstanbui'Ja 
hazır lanmıştır .. 

lstanbul, 13 (Hususi muha· 
birimizden) - Bir lngiliz ka· 
rakol gemisi, Malta' dan buraya 
gelmiştir. Karakol gemisinde 
lngiltere'nin Akdeniz filosu 
kumandanının mümessilleri bu· 
lunmaktadır. lstanbul' da top· 
!anarak Malta'yı ziyaret ede· 
cek olan donanmamızın ziya· 
ret programını, denizcilerimiıle 
müzakerede bulunarak tesbit 
etmişlerdir. 

Montrö 
Muahedesi .. 
Kamutayın tasdi
kine arzedilecek . . 

İstanbul, 13 ( Hususi ) -
Montrö boğazlar muahedesi, 
Büyük Millet Meclisinin ilk 
toplantılarında tasdika arzolu· 
nacaktır. 

Muahede, tasdik için Mec· 
lise verildiği sırada, Türki· 
ye'nin her tarafında halka da 
tevzi edilecektir. Muahede, 
kitap şeklinde tabettirilmiştir. 

M.Stoya
dinovic Anka-• 
raya geliyor .. 
ismet lnönü tarafın
dan ziyafet verilecek 

Ankara, 13 (Hususi muha· 
birimizden) - Dost ve mütte· 
fik Yugoslavya başbakanı M. 
Milan Stoyadinoviç, 29 T ~ri· 
nievel Cumuriyet bayramında 
Ankara'ya gelecek ve üç gün 
kalacaktır. Cumuriyet bayramı 
merasimini görecek olan Yu· 
goslavya başbakanı şerefine 
ilk gün Başbakanımız ismet 
lnönü tarafından bir ziyafet 
verilecektir. 

Bu ziyaret, Ankara mahafi· 
linde büyük bir alaka ve mem· 
nuniyetle beklenmektedir. 

Şükrü Kaya 
Tedavi için 
Viyana'ya geçti .• 
lstanbul, 13 (Hususi) - Ce

nevre' de Milletler cemiyeti 

asamblesi müzaker 'erine işti
rak eden Dahiliye Vekili ve 

C. H. Partisi genel sekreteri 
Şükrü Kaya, Viyana'ya git· 
miştir. Orada tedavi için bir 
hafta kalacakbr. Cenevre mü· 
zakerelerinde hazır bulunan 
Hariciye Vekaleti memurların· 
dan bir kısmı bugün şehri· 
mize dönmüşlerdir. 

Malatya 
Çetinkaya 
Hattı 937 Moyı. 
sında açılacak .. 

Ankara, 13 (Hususi muha· 
birimizden} - 937 senesi Ma· 
yısında Malatya - Çetinka'ya 
iltisak hattı büyük merasimle 
açılacaktır. Hattın, bu zamana 
kadar yetiştirilmesi için her 
şey tamamdır. Bu suretle Ma· 
latya - Sıvas ve Samsun hat· 
ları birleşecek, Akdeniz, Ka
radeniz' o 
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Psikopatlar 
~ l'aıan: Dr. Cevad Zckıii Bil 
1ab·~ 
• ıı insanlar ile mecnun-
arasında bir gurub insan
"ardır ki, bunlar psikopat 
altında mütalea olunurlar. 

\ıı arın bazı cihetleri tama
~ t~bii insanlara benzer, 

cıhetleri ise tamamen 
'1ın. 11Unlara be:ızer; psikopat
f.ıi Pekim bir akliye hasta
'~de tedavi altına alınır. 
~·~tın pek çoğu hatta, di-
1rını, yüzde doksan doku-

, aranıızda yaşamaktadır. 
nların ruhi birçok meziyet· 
~istidatlara sahip olmaları 
~ nden çok defa tabii in
~ ~tı bile sevk ve idare et-

Ctj görülmektedir. Bazıları
~ nutuk kuvvetleri yüksek 
~·1• güzel sözler söylerler. 
~~slerde zarif nükteler bu-
~h· · Bu cihetten herkesi 
~ ır ederler. Şuradan bura

kapma malamatile ken
~t~tİni yüksek seviyeli gös
'rttler. Her işi tenkit eder· 
~ Bu tenkitlerinde çok defa 
~affak olurlar. Fakat iş ha· 
~ geldikleri zaman foya 

'
1
dana çabuk çıkar. Çünkü 

~ ar muntazam ve mutta~~d 
~' Işınayı hiç sevmezler. Uç 
't~ <;alışırlarsa beş gün ava
~ Yaparlar. Hele muntazam 

tlerde iş başına gelmek, 
~ lltauım saatlerde çıkmak 
~ 1ıların beceremiyeceği bir 

t, 

~a~tniyeti beşeriye bu psiko
~ ardan çok zarar görmiiş
dıık Zabıtayı, mahkemeleri, 

torları işgal edenlerin he
~ en ekseriyetini bu psikopat
~~ teşkil ederler. Psikopatla
~ Çeşitleri çoktur, pek çok
~ · Kavgacı, geçimsiz, yalan
~ Şarlatan, dolandırıcı, se
ta tsız vesaire birçok nevileri 
•ıttdır. Nevi şahsına munha
~i . olan, bu psikopatların hiç-
~ d d'Y o b ' ti . e ıgerıne enzemez gı-

~ tıışlerinde aykırılık göze çar-
~t '1' 
~ · ı avırlar başkadır. Bazı-
~ tahsil ve terbiye kabul 
bııı ez. Bazıları ise terbiye ka
~ 

1 
eder. Yüksek tahsil gö

~t.er. O zaman cemiyeti be
~~e başına daha büyük bir 
f1~ olurlar. Kolalı gömlekli, 
nıu lı kasa hırsızı veya katil 
di~tlar. Malumatları yüksel
~tr' zekaları inceldikçe bun
r(d an cemiyet aleyhine isti· 
tıq eyi düşünürler. Hayatını 
~ llluskarane kazanmayı bun

' ~la düşünmezler. Az za
~~k •çinde büyük servet yap· 
~~ Şan ve şöhret kazanmak 
'"e . 

14~ sıne düşerler. Bazan da 
~ Va.ffak olurlar. Senelerce 
'tıun . d k ~u un pençesm en ya ayı 
lııikarırlar. Bu psikopatların 
d~ tarı da çoktur. Filvaki 
bi~}'a bunlann yüzünden bir 
~ arhane manzurası olmak
&cı~' Filhakika mecnunların 
~h klarda dolaşmaları nadir 
~ııval~en değiidir. Mecnunla
~~! bır cinayet, bir intihar yap
>~tı da bazan görülür. O 
Pq an gazeteler yaygarayı ko

tırlar. (Deliler serbest dola-

Ozum satışları: 
-EHIR HAS.ERLERİ 1 

Ç. Alıcı K. S. 
1332 Ü. kurumu 12 

1

682 H. Alyoti 9 

Mahsullerimiz 1üzu·· m satışlarında rekor lan: fırıncılar.. 532 
Y. ı. Talat 

9 
• 

1
362 M. j. Taran.13 50 

• • _...... _ .. • • • • 339 K. Kazım 12 

Lımıt konduğu Son haf ta satışları ve ihracatı Ekmekleri tahlilden 332 J. Tar. mah. 6 50 
Tekzib ediliyor.. eve[ satışa cıkarmış !305 Beşikçi oğlu 9 50 

c, ok i\; idir. . . , . 237 Jiro ve şiire. 12 
Almanya Türk Ticaretoda- '.T Ev~~f hancı . ekmek __çıkar- ı 204 J. Kohen 9 

sından şehrimiz Ticaretodası- Son hafta mahsul satışları Son günlerde Alman kontrol dığı ıçın, beledıyece numune ' 189 P. Paci 7 
na gelen bir mektupta Alman hakkında şehrimiz ticaret oda- komisyonları tarafından deri- alınarak tahlile gönderilip ne-

1
176 S. Riza halef.12 50 

ithatat kontrol dairesinin ihra- sınca bir rapor hazırlanarak lcre tayin edilen fiatlerin iç ticeye göre muamele yapıl- 1l48 S. Süleyma. 11 
cat mahsullerimize ve bilhassa İktısad Vekaletine gönderil- piyasa satışlarımızdan daha mak üzerinde mühürlü dolapta 133 A. R. Üzüm. 11 25 
fındıklanmıza bir limit (kat'i miştir. Raporda şu malumat diişük bir derecede olduğunu muhafaza altına alınan yetmiş I 125 S. Gomel l O 50 
fiat) konduğu kanaatı tekzib vardır: gören ticaret evlerimiz yeni kilo ekmeği, mühürü bozmak 113 B. S. Alazra. 9 75 
edilmekte ve Almanya'ya vu- Üzüm: Son hafta içinde teklifler beklemektedirler. suretile ve tahlil neticesini 98 H. Alanyalı 11 75 

k b l t 1 d b
'k borsadn çekirdeksiz üzümlerin Balmumu: Almanya' da şı'm- beklemeden satışa çıkaran 88 F. z. Abdul. 11 50 

·u u an sa ı ş arımız a tat ı ·ı k Basdurak.'ta 3 numaralı fırıncı 96 M. B. koo. 12 50 
mecburi kat'i fiatlerin tesbit alitesine göre kilosu 6·22 dilik ihtiyaç tekabül edecek · 7 S C ı d kuruştan 37851 çuval ve 390 derecede mal mevcut oldu- Antalya'lı Mehmet, meşhud 3 · . e ar in l 1 
olunmadığı bildirilmektedir. b M cu"ru"mler kanununa go"re t'ı' ç 47 M. lzmir 7 

tor a üzüm · satılmıştır. ı ev- ğundan fiatler dü-.ük ve istek 3 M A 

EKONOMi Cezalan dırı-hracat 
K. S. 
21 
17 25 
17 
20 
18 50 
14 25 
20 50 
16 75 
15 
12 50 
22 50 
17 50 
19 50 
18 75 
12 . 
12 25 
11 75 
17 50 
11 75 
7 50 

16 Ayni zamanda piyasanın vazi- . b l d 71101936 ... h · b' ı· 2 . M. rditi 13 sım aş angıcın an ;·oktur. Hafta içinde eski si- ay apsıne ve ır ıra para 2 . . 
yet ve cereyanına tabi olduğu, k Ah d b 4 D Ardıtı 12 16 a şanıma kadar umumi satış pcıriş!erinden 283~ kı'lo ı'hra- cezasına ve tezga tarın a u K. · 2 alakadar kontrol dairesinin v 6 o Meh 15 625 15 6 5 217384 çuval ve 1625 tor- I y işte methaldar olduğu anla- · · A · 
ithalat müsaadesi dolayısile cat yapı mıştır. umurta fiat- ~ . 5673 Yekun 
ithalata esas tutulan fiatı ona hadır, 20/ 10/936 akşamına ka- lerinde tahavvi!l yoktur. Hafta şıldıgındhaknA 30 lıdr~l ~alrad<:eza- 1247807 Eski yekti 

dar umumi ihracat ise 19 mi!- ir·inde Malta'ya 1400 k'ılo sına ma um e ı mış er ır. 1253480 U. yekuAn 
göre verdiği ilave olunmak- .,. tadır. yon 114,495 kiloya baliğ 01- yumurta ihraç edilmiştir. Hal santral . ıncir satışıa.-ı: 

El 
mu1ştur. Buğday: Rapor haftasında J 1 Ç. Alıcı K. S. 

• ncir: Hafta içinde incirin t • / "k l Ve eV lŞ- 5·6 kuruştan 6349 çuval huğ- s ım a muame e • . 806 Tütsü ile te. 7 
çeşidine göre kilosu 6,25-16 day sab!mıştır, ihracat olma- • b / d 1127 B. Alazraki 9 50 

K. S. 
14 75 
9 50 

14 [eri sergisi.• kuruş fiatlerle 18833 çuval mıştır. sıne aş an ı. 24 P. Paci 8 25 
satış olmustur. Mevsim başın- K Kemernltı caddesinde Şamlı 16 Ş. Rı'za halef. 8 • • · asaplık hayvan: Son hafta 11 50 

D k 
, dan 7/10/936 akşamına kadar sokağından Emirler çarşısına 973 ün An ara ya miisaid fiatlerle Yunanistan'a sa,ış yekunu 121,548 çuval kadar uzanan sahada bulunan 1131748 

J /d 555 öküz, 207 kuzu ve 11 eşya gönueri i.. muhtelif nevi incir ve 1849 dana ihraç edilmiştir. eski ve harap hanların yıktı- 1132721 
çuval hurdadır. rılması suretile açılacak 10 Zahire satlşları: 

Birinciye 2 bin lira Ata
türk mükafatı verilecek. 

2/ 10/936 akşamına kadar k'ISon .. haft1a00A2lmlaknr1a'yka 4~4k251 bin metre murabbalık sahada Ç. Cinsi K. S. K. S. 
bütün ihracat 13,979,966 ki- 1 0 yun, ı 0 eçı ·ı ı inşa edilecek büyük hal san- 1476 Buğday 5 375 6 

Cumuriyet bayramında An
kara' da açılacak El ve ev işleri 
sergisine lzmir san'atkarlarının 
gösterdiği yüksek alaka tak
dirle karşılanmıştır. Sergide 

!oya baliğ olmuştur. ve 1508 kilo miyanlr..ökü ihraç tral için bu sahada bulunan 8 Bakla 4 50 4 50 
Pamuk:Son hafta kilosu 45-47 edilmiştir. Ayrıca Avustural- mağaza ve dükkanlarla hanla· 198 Kendir T. 4 75 4 75 

kuruştan 2088 balya, 59 ha- ya'ya 375, Fransa'ya 1491136• rın istimlak muamelesine baş- 205 K. darı 4 75 4 75 
İngilterc've 23790 kilo mıyan f 32 S 14 25 14 25 rar pamuk satılmıştır. Mevsim J lanmıştır. stimlak heyeti, dün- usam 

teşhir edilmek üzere san'atkar
ların verdikleri ve kazalardan 

başından 7/10/936 akşamına kökü gönderil:iştir. den itibaren bu semtte ted-
16~ ~z:d~ ~ 3J~ ~ ~~ 

kadar pamuk satışı 7720 bal- * • kiklerine başlamıştır. 46 Üzüm satışları çok hararetli -- 321 B. pamuk 45 50 
ya ve 73 hararı bulmu.,stur. MAHKEMELERDE· _, ____ _ 

gelen eşya, Ticaret odasınca 
dün 27 sandık içinde Anka
ra'ya gönderilmiştir. Bu eserler 
47 firma tarafından verilmiştir 

· devam ediyor. Fiatler yeniden • 
Bu zaman zarfında (490,530) Yeni kitaplar,-

bir kuruş yiikselmiştir. Evelki Polı•s Fat- 1 ---kilo pamuğun ihraç edildiği 
gün satış on bin çuvaldan Emı·l 

hcsab edilmiştir. ' ••ı•• •• fazla olmus ve bu mevsimin a nın o umu 
Palamut; Bir hafta içinde m rekorunu teşkil etmiştir. Bu 

tırnak paletmutların kentali M 'd l' F t B miktarın yalnız iki bin küsur enemen e po ıs a ma 
azı san'atkarlar, sergide 370 - 480, kaba palamutun çuvalını u"zu"m kurumu almış· adındaki ihtiyar kadını döğe-

teşhir edildikten sonra Ata- 360 370 k 130 k 
türk'le İsmet lnönü'ne ve Ma- - uruştlın en- tır. Fiatlerin daha yükselmesi rek ölümüne sebebiyet ver-

tal tırnak ve~ 158 kental kaba b ki K mekle maznun Dedebaşı köyü 
l F · Ç k k' h d. e eniyor. urum, dün de 

reşa evzı a ma a e ıye mal satışı kaydedilmiştir. Son (l300) imamı Mustafa'nm muhakeme· 
d·ı k k küsur çuval mübayea 

e ı me Üzere ço kıymetli hafta ihraç edilen palamut . sine dün agw ırcezada devam 
etmıştir. 

eserler hazırlamışlardır. Bun- mikdan 475,686 kilodur. edilmiştir. Bu celsede şahid 

dan sonra odaya gelecek eser- Zeytinyağı lizcrine son hafta Araba kazası olarak imam Mu~tafa'nın ka-
ler 'de derhal Ankara'da sergi içinde satış ve ihracat olma- j rısı Rukiye dinlenmiştir. Ru-
evine gönderilecektir. nııştır. Son hafta içinde 3,375- ki kişi yaralandı kiye ifadesinde, polis Fatma-

Ankara, 13 (Hususi) - El 4,125 kuruş fiatlerlc 794 çuval Evelki gece saat üçte Çam yı ömrünün sonuna kadar bak-
işleri sergisi hazırlıklarına de- Arpa satılmıştır. Hafta için- dibi mevkiinde şose üzerinde mak üzere evlerine aldıklarını, 
vam edilmektedir. Sergi evi- deki ihracat 410,900 kilodur. bir araba kazası olmuştur. fakat kadının durmadığını, 
nin tezyinat ve tefrişatı bu 4,3125 - 4,75 kuruştan 486 Arabacı İbrahim oğlu Ali ve kocasını masrafa sokarak Mc-
hafta içinde bitirilecektir. çuval Bakla satılmış ve hafta arkadaşı Mehmed oğlu Ali nemen' e döndüğünü, evine gi-

Sergide birinciliği kazana- içinde 1,196,750 kilo ihraç sarhoş halde araba ile köye dip tekrar Dedebaşı'na gel-
cak olana Atalürk mükafatı edilmiştir. giderlerken araba devrilmiş ınesi teklifinde bulunduğunu, 

ve 590 parçadır. 

olarak iki bin lira, ikinciye Deri : İç piyasada fiatler ve ikisi de araba altında kal- fakat kocasının bu kadını 
1500 lira, üçüncüye de An- vaziyetini muhafaza etmekte- mak suretile gözlerinden ya- döğmediğini söylemiştir. Mu-
kara mükafatı olarak 1000 dir. 20804 kilo deri ve 1502 ralanmışlardır. Yaraları ha- hakeme, başka şahitlerin din-
lira verilecektir. kilo meşin ihracatı yapılmıştır. fiftir. lenmesi için talik edilmiştir. 
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. şıyor) diye feryat ederler. kudreti esaslı bir tarzda te- sinde kalmasıdır. Psikopat, bu köpek gibi yalvarmaları da 
Halbuki gazetelerin zabıta vu- şekkül etmeli, hayatın binbir melekelerden bazılarının bü- görülür. Hasılı ali hissiyat 
kuah sütununu hergiin doldu- çeşit güçlükleri karşısında mu- yüyememesidir. bunlarda teşekkül etmemiştir. 
ran bu psikopatlardır. kavcmete hazır bulunmaJı, ha- Bazıları akılları ile değil de Yalan söylemekten, binbir 

Esasen meyhaı1elcri, kum::r- sı lı cemiyetten gelen müşkiil- sevki tabiilerile hareket eder- çeşit hile ve desise kurmaktan 
haneleri dolduran bunlu J c- lere karşı kendini iyice koru- lcr. Bir arzuya, bir iptilaya asla geri kalmazlar. Ahlak 
ğil midir? Aşk ınaccrala ·ı ya- yabilmeli. İşte psikopatlar bu çabuk kapılırlar. Bu adamlar mefhumu bunlarda sıfırdır. 
ratanlar, aşklarını cerh, katil hassalardan mahrumdurlar. yalnız kendilerini düşünürler. Bir gecelik eğlence için ana-
derecesine kadar ilerletenler Cemiyetten gelen müşküllere Mağrur, karanlık düşünceli olur- sını yaralıyan, imza taklid 
hep psikopatlar. Bir hiç için karşı ani hareketler ile cevab lar. Bazen hırçın veya meyus- edenler bunlar arasında az-
adam öldürenler d~ gene bu \!erirler, kızarlar, irade zafa tavırlıdırlar. Ancak kendileri mıdır? (Bunu yaparken dü-
psikopatlardır. Mükemmel ya- düçar olmuştur. Ticaretini ka- için yaşarlar. Ana ve baba şünmedin mi?) Diye sorulunca 
yaratılmış bir insanda (İrade) patır, istifa eder, meslek de- muhabbeti. aile muhabbeti, çok defa (Düşünse idim yap-

ği~tirir, gittiği yerde de tu- evlat muhabbeti bu zavallı- ınazdım) tarzında mukabelede 

Terbiye aleminde büyük bir 
revulosyo:l yapmış olan ve 
kıymeti gittikçe daha derin 
anlaşılan Jan Jak Russo'nun 
(Emil) kitabının dördüncü cil
di de çıktı. Bu eseri dilimize 
çevirmekle milli irfanımıza 
büyük hizmet etmiş olan sa· 
yın öğretmen Ali Rıza'yı teb
rik ve bastıran (Halkevi) mizc 
de candan teşekkür ederiz. 

Bu dördüncü cild, bilhassa 
b!lliğler ruhiyat ve terbiyesin
den bahseder. Eserin dilimize 
çevrilmesi, terbiye alemimiz 
için en büyük bir kazançtır. 

Russo; (Kontra sosyal) ki
tabı ile kendi :zamanında po
litikada; (Emil) i ile pedago
iide, ve bu dördüncü ciltteki 
(Savovalı rahibin itirafı) ile 
dinde revulosyon yapmıs bir 
adamdır . 

Onun terbiyeye dair onse
kizinci asırda hadsen söyle
diklerini bugünkü fonksiyonel 
pisikoloji ve buna dayanan 
pedagoji tamamen tasdik et· 
m~ktedir. 

Her mütefekkire, her terbi
ye ile uğraşana (Emil) , pek 
büyük ilhamlar verir. Müter
cimine ve (Halkevi) mize bir 
daha teşekkür ederiz. 

Rahmi Balaban 

B. Daimi Encümeni 

ELHAMRA tunmaz. ların kalbinden silinmiştir. bulunurlar. 
Çocuk gibidir. İçinden gelen Bir fahişe için on döt se- Mecnunlar ve bunaklar ka-

4.f Bugün her arzuyu tatbik hevesine nelik namuslu ve faziletli aile- nun müvacchesinde ceza gör-
evsimin birinci Fransız süper filn·ıi düşer, sonunu düşünmez. Bir- sini, çocuklarını kapı dışarı mezler. Halbuki psikopatlar 

Belediye daimi encümeni, 
dün öğleden sonra doktor 
Behçet Uz'un reisliği altında 
toplanmış, bazı kararlar al
mıştır. ~~us aşkı.. Rus heyecanı .. Rus şarkıları .. Mükemmel Rus- çok sahalarda zeki olan psiko· ederler ve bu hareketlerinden- işledikleri cürümden dolayı 

~kas Çigan orkestralarının ga~yedici musikilcrile dolu ve patların bazı sahalarda çocuk de zerre kadar hicab duymaz- cezaya çarpılırlar. Esasen ceza 
~1 tlık devrinin müthiş zulümlerini bütün lcferruatile canlan- gibi oldukları görülür. Psiko- lar. Mağrurdurlar. Bazen kimse kanunun da bunlar için ya-

tan harikulade bir şaheser. . pat diınaği melekelerinin ha- ile konuşmaz, münzevi olurlar. pılmışlır. Fakat bazıları çok 

\'QLGA MAHKUMLARI zılarının çocukluk devresini ilk nazarda mağrur tavırları kurnazca, çok hileli tarzda 
aşnıamış bir şahıstır. Aptal insana haysiyetli, vekar sahibi cürüm işledikleri için hazan 

'lltıtgan/ar Pierre Blanclıar-Charles Vanel-Vera Korenol dimaği melekelerinin hepsinin bir adam hissini verdirir! Hal- kanunun takibatından kurlu· 
' biiyüyemcmesi çocukluk devre· buki ufacık menfaatları için luıfar. 

Tayin 
Şehrimiz Kültür direktörlüğü 

zat işleri memuru Ekrem Ed
güer terfiaen lzmir Kız öğret
men okulu ders aletleri ve 
kütüphane memurluğuna tayin 
edilmiştir. 
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Fransız komünistlerinin nüma
yişleri ve Leon Blum'un nutku. 

Genç faşistlerin 
Manevraları 

hakimiyeti tekrar Birmily;~·kişi har. 

edilmiyecektir. ba hazır vaziyette •. 
Roma, 12 ( A.A) - M. 

lens belediye reisi, cumuriyetin muhaf a
zası için hayatımızı fedaya hazırız, dedi. 

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

Alman ya, nutku protesto etti. 
Lens 12 (A.A) - Stııde'dc ter

tip edilmiş olan toplnntıd:ı M. 
Blum"u dinlemek: jçin takriben 
50,000 kişi hnı.ır bulunmuştur. 

Evvela söz söyliyen Lens belediye 
reisi M. Moes olmuştur. Hatip al
bay La Rol,'lle'un kan dökme~e 
hazır olıl uğu sıırctiııılcki ı;iizlcrin

dcn fofinl izhor c•tmiş ve ~öyle 
denıi~tir: 

- "Mıııtnkamızın umde sınıfı 
ııoınına Qlla iikt"ıı1etle ve aoğnk-
kanlıhkla şu cevabı veririm: 

1"1 Roguc; cumuriycti, ekme
ğimixi, hürriyetlerimizi ve sulhu 
muhııfaztı etmek içiu kon dökmek
ten daha ileri gitmcgc hayotımııı 
feda etmr.ğc hazırız.,. 

Müteakiben l\1. Blum söz söy· 
lemiştir. Daşveldl lıülr.i'ınıetin yap· 
mış olduğu ı&lchottan ve lm ı~ın. 
lıatın en gilcü olan 40 ~atlik hafta 
kanunundan kıh etmiştir. Hatip hu 
.kanunun kfimür nıa<lenlerinde 11 

ilk teşrinden itibaren meriyct ıuev· 
kiine gireceğini ve sonra madcnt 
&anayi ile mensucat B<lllB)ii ve in
ıaııt amele ine teşmil edeceğini ha
tırlatmıştır. 

Başvekil sözüne şu suretle ele· 
nm etmiştir: 

- Parlamento toplanır toplan· 
maı, hazineye ait ı<ıl~hntı tahakkuk 
etıirmeğe çolışac:ığıı:. Vinccnt Au
riol proje ini görüp iiğrendi~imiz 

zaman, hu projenin cür'etsizlilde 
yapılmış olmadığım anlıyacaksınız. 

Hükumetin şimdiki tccriibcı.i bü
tün amele sınıfının yapmakta ol
duğu bir tecrübedir. 

M. Rlum bundan ı;onra ame
lenin içtimai Lakıınından imtiyıızlı 
olduı.Jan iddiasını ileri gfirerek 

omcl~nin menafii ile köylünün 
menafiiui hirlıidnc zıd göstermek 
için yapılan propagondaları protesto 
etmiştir. 

Hatip demiştir ki: 
- Amele ile k<iyliiyü çnrpı~· 

tırmıık dııimıı irtictı•n nvdetini Jıa. 

zırlamak demektir. Dunu 1 !HB-dc 
ve rns ı ıfo giir<liik. 

,{. Dlum bunılau sonra eu 
sözleri söylemi~tir: 

Mecburi hakemlik gibi bazı 

ıslahat karşısında lıüküınet garib 

bir vaziyet knrşı6lncla kalmı~tır. 

Amele kabul eıliyor, patronlar ka· 
hu] etmiyorlar. Patroulnnn yeni 
içtimai ihtilaflar çıkarma~a, ebe
li iyen ilga edilmiş olan ııatronluk 
hukinıiyetfoi tekrar tesis etmcğc ve 
kanunnamelcriınize ilelcbc·d ahkamı 
cari olmak üzere tetıcil edilmiş 

olan ıslahatı hozmağa kalkı:acağmı 
znnnf'tmek itıteuıcııı, 

Tarej, lspanga'ga gardım 
Edilmesini istiyor .. 

Strazburg, 12 (A.A) - Lo
rcn Alsas'taki komünist pro
pagandn heyeti, burada onbin 
kişi önünde söylevler vermiştir. 

Bir nutuk iradeden komü
nist partisi katibi. umumisi 

p!ilm:ııla-2::1&'.:imtg(C:m!I ...... : .. 

ANADOLU __ , __ _ 

Torej, yeni kanunların fayda
larını izahtan sonra İspanya 
mes'elerinden bahs ile demiş
tir ki: 

-"Fransız hükumetinin ba
şından çıkan ademi müdahale 
teşebbüsünün çok kötü bir 
te~ebbiis olduğunu hiç kimse 
inkar edemez. Bu siyaseti be
hemehal deği~tirmek lazımdır.,, 

Torez, bundan sonra Hitler 
rejimine karşı şiddetli itham· 
larda bulunmuş, Hitler'in (Mü
cadelem) eserinden parçalar 
zikretmiş ve Alman devlet 
reisinin Fransa'nm mahvını te· 
min etmekte olduğunu söyle
miştir. Hatib, bütün bunlara 
rağmen Hitler'le müzakereye 
amade olduklannı bildirmiş 
ve aldatılmış olduklarını söy
liyerek Alsas katolik işçilerine 
ve sabı~ Fransestilerle ateş 
haç mensuplarına bir kere da· 
ha el uzatmıştır. 

Alsas gazeteleri, komünist 
nümayişlerini protesto etmek· 
tedirler. 

Paris, 12 (A.A) - Bu sa· 
bahki gazeteler, komünist par
tisinin Alsas'taki nümayişlerile, 
azasının azlığım meydana koy
duğunu yazmaktadırlar. Figa
ro, hududa, yapılan nümayiş· 

lcrle Fransa nazik bir mevkie 
düşürüldüğünü kaydetmektedir. 
Albay De Larogue' nin nutku: 

Lellile, 12 (A.A) - Valen· 
ciennes' den bildirildiğine göre 
Fransız sosyal fırkası 1500 ki
şinin huzuru ile bir toplantı 

yapmıştır. Albay De Larogue 
bu münasebetle bir nutuk söy
lemiş ve ezcümle demiştir ki: 

" Sosyal Fransız fırkası er
kanı için harekete geçmek 
zamanı gelmiştir. Geçen Pazar 
günkü nümayişimizden sonra 
ve halkçılar cephesinde ilk 
inhilal alametleri görüldüğü bu 
anda muzafferiyetimizden şüp
he etmiye kimsenin hakkı 
yoktur. Bizim şiddetten kork
makta olduğumuzu söylüyorlar. 
Biz icabetmedikçe kan dök
miyeceğiz. Memlekete itima· 
dımız vardır. Ve dünyanın 
ümidi bizim ellerimizdedir. 
Hayatımız tehlikeye maruz 
kalsa bile vazife yolunda te
vakkuf etmiyeceksiniz. Beni 
hapse atabileceklerini, öldüre· 
bileceklerini biliyorum. Fakat 
ehemmiyeti yok. Çünkü par
tiyi biz kazandık. 

Alman gazetelerinin 
makaleleri,· 

Berlin, 12 (A.A) - Fransız 
Günlük siyasal gazete ı komünist fırkası genel sekre-

1-------------~----------1 Salıip ...-c haşy:ızganı teri Thorez'in nutkunu tahlil 
Haydar Rüşdü ÖKTEM eden Berliner Zeitung Amiltag 

Umumi nc,riyııt ve yıızı işleri diyor ki: 
müdüıü: llamdi Nüzhet "Asıl mes'ele Moskova'nın 

İdarehanesi: - emri altında çalışan komünist 
İzmir 1kind BryJer sokağı tahrikçileri Fransız milletinin 

C. IlıılJ.: parti · hin::ısı iı:inde ve beynelmilel prestijini ihlal 
Tt•1graf: hmir - ADOLU 

Telefon: 2776 -Po ta kuııı~u 405 ettikleri takdirde, Fransız hü· 
ABONE ŞERAİTi kumetinin pasif ve hareketsiz 

Yıllığı 1200, altı a) lığı WO, üç kalabileceğinin anlaşılmasıdır. 
aylığı 500 1..uruştur Fransa'nın bu hususla ne gibi 

Yabancı memleketler için ı.ıeuelik bir vaziyet takınacağını öğ-
aboııe ücreti 2i lira<lır 

Her yerde 5 kuruştur renmck, Almanya'nın olduğu 
- kadar bütün dünyanın menfa-Günü geçmiş nüeJuılnr 25 kunıştur. 

ANADOT .. U ''ıfı\TB ~ASINDA 
t BASlLMJŞTIR -

atı iktizasındandır. 
Almanga'nın protestosu 
Berlin, 13 (Radyo) - Al-

Mussolini dün öğleden sonra 
faşistlerin büyük tezahüründe 
bulunmuştur. Bu esnada her 
biri üçer taburdan müteşekkil 
üç alay halinde toplu genç 
faşistler süvariler ve tankların 
da yardımı ile muhayyel bir 
düşmana karşı hücum taklitleri 
yapmışlardır. 

18 ila 21 yaşlarında kadar 
olan genç faşistler teşkilatı 
1930 İlkleşrininde vücuda ge· 
tiri1miştir. Bu teşkilata haliha-
zırda 15,5000 zabitle asker 
terbiyesi görmüş müsellah bir 
milyondan fazla efrad dahildir. 

Matbuat bunlara yarının 
ihtiyatları adını vermekteJir. 

İngiltere 
Uzak doğu. 
dahi kuvvet-
leri ni artırıyor .. 

Londra, 13 (A.A) - Uzak 
doğudaki İngiliz hava kuvvet· 
leri yarın Singapur'a hareket 
edecek olan bir deniz tayyare 
fi)osile takviye edilecek ve 
bu suretle uzak doğuda İngi· 
liz'lerin iki deniz ve iki bom· 
bardıman tayyare filosu bulu
nacaktır. 

Ciyano'nun 
8erlin seyahati 
Alman'ların, Lokar-. 
no konferansına işti.I 
rakini temine calı-• 

şacakmış •.. 
Riga, 13 (Radyo) - Le

tonya siyasi mehafili, Kont 
Ciyano'nun Berlin'e yapacağı 
seyahate büyük bir ehemmi-
yet vermektedir. 

Roma, 13 (Radyo) - Kont 
Ciyano, Berlin seyahatini 20 
Teşrinievelde yapacaktır. 

Roma' da deveran eden bir 
şayiaya göre bu seyahat, Al
manya' nın Lokarno konferan· 
sına iştirakini temine matuf· 
tur. Fakat bu haberin sıhhatı 
meşkuktur. Çünkü Almanya, 
Ciyano'nun Berlin' e gitmesin
den evel cevabını verecektir. 

Diğer bir rivayete göre Al
manya, Şarki Avrupa işlerinin 
Garbi Avrupa işlerine karış
tırılmamasını istediğini bildir· 
miştir. Nurenberg nutukları 
da Sovyet Rusya'ya karşı sa-
rih bir hareket programını 

tebarüz ettirmişlerdir. 

manya hariciye bakanhğı tara· 
fından resmen bildirildiğine 
göre Almanya hükumeti Paris 
sefirine Tores'in Strazburg' da
ki nutku üzerıne şiddetli pro· 
testoda bulunmasını bildir-
miştir. 

Almanya ile Fransa arasında 
beriki tarafın birbiri aleyhine 
nutuk irad etmemesi hakkında 
bir uzlaşma mevcuddur. Al
man'lar, huduttan beş kilo
metre yakıninde söylenen 
tahkiri amiz sözleri protesto 
etmektedir. 

Alman gazeteleri, Strazburg 
nutkunu şiddetle tenkid et-
mektedirler. 

Londra, 13 (Radyo) - To· 
rez'in Strazburğ'ta Hitler aley-
hine iradettiği nutuk Londra 
siyasi mehafilinde iyi karşılan-
mamıştır. 

Bu nutkun beynelmilel mesa· 
iyi ihlal ettiği iddia edilmek
tedir. Maamafih, lngiliz hari· 
ciyesi bu hadisenin iyi bir 
şekilde halline çalışmaktadır: 

/spanya'daki kanlı ihtilal devam ediyor. 

Almirante Çervera, iki hükCimet ge
misini bombalıyarak batırdı. 

Madrid'e zehirli gaz bombaları atıldı. isyan çıkmasındarı 
korkuluyor. Payitaht tehlikededir. - . Rusya Markisistlere vardım ederse, ita/ya da 

asilere yardım edecektir. b'• 
larm arasında sağcenah rne 
uslarından iki zat vardır. r 

Nasyonalistler Navas pes 
Margues' de zorlu bir savsŞ 
tutuşmuşlar ve MarkisistJert 
400 telefat vcrdirmişlerdir. 

B ) Qtllı 
urgos, 13 (Radyo - ,. 

tayyare Madrid bombardıı1ld' 
d . ' nına iştirak etmiştir. Ma rı 1 

zehirli gaz bombaları da atı' 
mıştır. ·ıe 

Dün Madrid istihkamları . 

Halk, Madrid'den kaçıyor, 
Seville, 13 (A.A) - Al

man Ajansı bildiriyor: 

şehrin bazı mühim merkezleri 
bombalanmıştır. 1, 

eşyalarını merkepl•rle taşıyor. Madrid dahiliye bakanı h3 

ka hitaben neşrettiği beyan· 
ettikleri gibi kendileri de 50 

Seville önünde esir edilen 
birçok komünistler milis kuv· 
vetleri için~ efkarı umumi
yenin ümitsiz olduğunu, bir
çoklarının mukavemet imkan
sızlığını ve ölümün muhakkak 
olduğunu gözönüne alarak 
Madrid'e döndüklerini söyle
mişlerdir. 

Madrid, 13 (A.A) - Ame· 
rika'nın keşfinin yıldönümü 

münasebetile tes'id edilen ırk 
bayramında hükumet memur
ları Kristof Kolomb'un son 
hafidi olan İspanyol Ramon 
Cerbajol Colon'u serbest bı
rakmışlardır. 

Seville, 12 (A.A) - Gene· 
ral De İlleno radyo ile bir 
beyanname neşrederek de· 
miştir ki: 

"Şayet Sovyet Rusya Marki
sistlere yardım edecek olursa 
İtalyanın da Nasyonalistlere 
yardım etmek mecburiyetinde 
kalacağını bildirdiğini haber 

verecek mevkideyim.,, 
Seville, 12 ( A.A) - Nas· 

yonalistlerin elinde bulunan 
Almiranta Çervera kruvazörü 
Cebelüttarık boğazında iki hü
kumet gemisini batırmıştır. 

Madrid 13 (A.A) - Zabıta 
Albay Lopez Lechar ile üç 
kızını tevkif ve bunları mah
kemeye sevketmiştir. 

Albayın hükumetle teşriki 
mesai ctmiyeceğini ve asiler 
Madrid' e hakim olduklnrı za
man onlara iltihak edeceğini 
söylemiş olduğu rivayet edil
mektedir. 

Diğer taraftan kızlarından 
biri asilere tes!im etmek Üze
re üç hizmetçiyi hapsetmiş 
olduğu söylenmektedir. 

Zabıta lspanyol hariciyesi 
erkanından olup başvekalet 
dairesinde çah~an M. Justo 
Armigoyu da tevkif etmiştir. 

Kendisi cumuriyet aleyhinde 
söz söylemiş ve diğer işler 
görmüş olmakla itham edil
mektedir. 

Madrid, 13 (A.A) - Alman 
ajansı bildiriyor: 

Madrid halk mahkemesi ge
nel kurmay azasından kayma
kam Karlos Morlua'yı öli.iın 

cezasına mahkum etmiştir. 

Seville, 13 ( A.A ) - Müf
ritler San Martin'de Val'de 
İglasiad' da 3000 kişiyi idam 

namede: 
telefat vermişlerdir. de' 

S 
'd M k "Size bir bakan sıfatile . iguenze e gene nr ·isist· btf 

ğil, fakat bir meb'us ve. O' 
ler biri piskopos olmak üzere sosyalist sıfatile hitab ecM 
500 kişiyi kılıçtan geçirmiş- rum. Hükumetin mukarrerB~ı-' 
lerdir. dı 

iyi ve hüsnüniyetle tatbik e t· 
Nasyonalistler son ileri ha- meıse, hiçbir kıymet ifade e 

reketlerinden sonra Eskuriala miyecektir.,, Demiştir. 
pek ziyade yaklaşmışlardır. Madrid, 13 (Radyo) ": 

Madrid' e taarruz bugün Madrid' de hüküm süren bıl; 
başlıyacaktır. yük panik hasebile hükıiı1le 

Eltiemblo'nun işgalinden ön· halkın 24 saat irinde evle: 
"t ·ııı 

ce Markisistler 160 kişi kur· rinde bulunanların listesı 
şuna dizmişlerdi._ Bu mazlum· vermelerini emretmiştir.___/ 

Küçük itilaf ekonomik 
konseyi toplantısı -Üc memleket arasında tecim müna-, 
sebetleri kuvvetlendirilecek .• 

Bükreş, 13 (A.A) - Rador 
ajansı bildiriyor: 

Küçük anlaşma ekonomi kon
seyi dün sekizinci toplantısını 
açmıştır. Dış Bakanlığı genel 
sekreteri M. Grigorcea dele
gelere hoşgeldiniz dedikten 
sonra proğramı izah etmiştir. 
Üç memleket arasındaki tecim 
mübadelesinin daha mükem
mel hale konulması, cliğer 
Tuna memleketleri teşriki me· 
saisi üç memleket tecim oda
larının önümüzdeki kongresile 
Balkan antantının Belgrad top· 
lantısı, muhtelif komisyon tek
liflerinin kabulü. 

Genel sekreter üç memle
ketin finansel ve ekonomik te· 
sanüdünü kaydetmiştir. Yugos
lav delege heyeti başkanı M. 
Prediç Tuna memleketlerinin 
Hodza planına göre teşriki 
mesaısının ehemmiyetine ve 
son Devellüasyonlardan sonra 
müşterek ekonomik siyasası 
lüzumuna işaret etmiştir. 

Çekoslovakya heyeti başka
nı M. Friaman Tuna memle
ketleri ekonomik işleri teşriki 

mesaisinin gelişimi için M. 
Hodza tarafından ihdas edi
len Prağ ekonomi merkezinin 
tesisindeki ehemmiyeti bilhas· 
sa kaydeylemiştir. 

Öğleden sonra Yugoslavya, 
Çekoslovakya komisyonu top
lanarak iki memleket ekonomi 
münasebetlerini tetkik etmiştir. 

Bu sabah Çekoslovakya-Ro
manya komisyonu ve öğleden 
sonra da üç memleket komis· 
yonu toplanacaktır. 

Yarın sabah Orta AvrtıP' 
ekonomik kalkınması planı ve 
öğleden sonra da mütehassı~~ 
ların karar suretleri tet~1 

edilecektir. 
au··ııu Mesainin Cumartesi o 

bitmesi muhtemeldir. 

Almanya 
Viyana konf erarıs'' 

na mümessil gôfl" 
dermiyecek. , 

Berlin, 13 (A.A) - J-la"'9 

ajansından : 

Salahiyettar mehafil AIJ11B11
' 

ya'nın 9 teşrinisani Roma pr0~ 
tokollarım imza etmiş 01

9 

devletlerin Viyana' da akted~l 
cekleri konferansa mürneS

51 

göndermiyeceğini ve bu P~o; 
tokollara iştirak etmiyeceğıfl 
beyan etmektedir. 

İngiliz - Rus 
IJeniz uzlaşması~e 

Almanya 
p.J 

Londra, 13 (Radyo)- t· 
manya'nın Londra masiah8 

e· 
güzarı prens Bismark, ataŞ i· 
naval ile birlikte hariciye ~~f 
resini ziyaret ederek fngı dtı 
Rus deniz uzlaşması hakkırı 
bir muhtıra vermiştir. t 

Romen maneoral~: 
Bükreş 13 (A.A) - 13ıııl· 

reşte kralın huzuru ile Y8Jjjl1 

makta olan manevralar.. de 
bitmiştir. Kıtaat kralın örı00 11• 

bir geçit resmi yaptıktan 5d;t. 
ra garnizonlarına gitmişler 
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Denizli'de 
Bir üfürükcü , 

Suriye vatanilerinin notasına cevap 

BÜYÜK TARİHİ TEFRİJ(A Yakalandı ... 

Palamut 
Sancak'ta öz-beöz 300 lhracatçdarı. 

bin Türk vardır. lh"aca~~·· kontrolü -==-= ... 
J 07 Çevire11: F. Şemseddin Benlioğlu 

__ , .............. --
Yeni merkez 
Kaza Kayma
kamı tayin edildi .. 

-------
Sancak Türk'leri, mabedleri olan Anka. 

hakkında bir pro
je hazırlandı. Şarlken, hemşiresinin tavassutu ile sulh 

müzakerelerine girişmeği kabul etti. ra' dan ve onun bekçileri olan ırktaşla
rından uzakta yaşayamazlar. 

Dün şehrimiz Ticaret ve 
Sanayi Odasında palamut ih
racatçılarının iştiraki ve Oda 
umumi katibi M. A. Eten'in 
riyaseti altında bir toplantı 
yapılmıştır. 

Ağaçların altından bir müf
reze çıktı; papaz: 
-· Emperiya!I 
Diye bağırdı. Bu suretle 

müfreze hemen silahlarını in-
dirdi; papaz önden ve kraliçe 
de arkada ileri geçti, bir müd
det daha ilerledikten sonra 
çadırlar görüldü. 

Bir sinyor, silahını yere in
dirdi ve: 

- Madam, dedi. Eski dos
tunuz kont Frederik'i hatırla
Yor musunuz?. 

Kraliçe eski nişanlısını, genç
liğinin çok sevdiği simasını 
görünce çok müteessir oldu. 
Fakat bu güzel delikanlı, şim
di ne kadar değişmişti'? Evet, 
kardeşi imparator Şarlken, 
hemşiresini siyasi bir şekilde 
evlendirmek için bu sevdaya 
mani olmu~tu. 

Kraliçe, kendisini çok çabuk 
topladı; heyecanları arasında 
Şu anda Fransız kraliçesi ol
duğunu aklına getirdi, ve: 

- Kont! Dedi. Maziyi şu 
anda unutmak mecburiyetin
deyiz. Beni haşmetlu impara
tor hazretlerinin yanına götür
menizi rica c..derim. 

Kont, kraliçenin önünde 
hürmetle eğildi; sükunetle iler
lemeğe başladı. Bu suretle 
diğerlerinden daha geniş, daha 
koyu renkli bir çadıra kadar 
ge)diJer, Kont: 

- imparator, Madam ... 
Dedi. 
Kraliçe, çadırda hiçbir kim-

seyi göremiyordu. Çadırın or
tasında büyük bir Alman so
bası yanıyordu. 

Papazlar, yerlere kadar eğil
diler; Kraliçe de ilerleyince 
Yatak içinde, kalın örtüler ara
sına büzülmüş bir cisim gör
dü, bu cismin sade gözlerin
den yaşadığı anlaşılıyordu. 

imparatorun iki meşhur de
lisi, Paepa ve Zapeta, maska
ralıklarına devam ediyorlardı. 
Şarlken'in hekimleri bu deli
leri sükunete davet edib du
ruyorlardı. Fakat bu sözlerini 
bir türlü dinletemiyorlardı. 

Kraliçe, kardeşinin ölmek 
Üzere olduğuna hükmetti; ve 
ölenlere mahsus duayı oku
ınağa başladı. Sobanın fevka
lade harareti ve vaziyetin fe
caatı hasebile kraliçe bayıla
cağını sandı. 

yecek halde idi. Eli ne kılıç 
tutabiliyor, ne de kalem! is
mini bile yazmaktan acizdi. 

Kraliçe, kardeşinin henüz 
hayatta olduğunu anlayınca, 

maksadını büyük bir tevazu 
ve hürmet ile anlatmağa baş
ladı. 

İmpafator, Kraliçeyi hiçbir 
şey söylemeden, en küçük bir 
hareket bile yapmadan din
ledi. Sonunda, Fransa kralım 
tecziye etmP.kten vazgeçmiyc
ceğini söyledi. 

Kraliçe, bu hususta bey
hude yere münakaşay~ devam 
etti. Fakat bu şahsi kin ve 
maksatlar için milletler insan
lar eziliyordu. Bunları ne yap
malı idi. 

Nihayet Kraliçe. büyük bir 
endişe içinde: 

- Bu yüzden Krala, zcvci
me bir felaket gelirse, bunu hiç
bir vakit affetmiyecektir. Dedi. 

Şarlken, gayri memnun bir 
tavırla: 

- Ne dediğinizi bilmiyor
sunuz! Dedi. Eğer ölürse, be
nim hayatımın da ne kıymeti 
kalacaktır. 

Maamafih, Kraliçe, hiçol
mazsa müzakerelerin başla

ması müsaadesini alabildi. 
Şarlken sulh olduğu taktirde 
Fransova'nın ikinci oğlu Şarl 
Brolena kızını verıneği kabul 
etti. Ve: 

- Birkaç güne kadar Sua
son 'da Senjnn dö Vinyi ma
nastırında bulunacağım. Fran
sovn sefir ve murahhaslarını 

Denizli, (Hususi) - Deniz
li'nin İlyadi köyünde oturan 
Hayriye kızı Firdevs, kocası 
Halil ile kavga etmiş ve Halil 
karısını bıçakla üç yerinden 
ağır s rette yaralıyarak kaç
mıştır. Yaralı kadın tedavi 
altına alınmıştır. 

Ü/ürükçüliik 
Denizli'nin İstiklal mahalle· 

sinden Osman oğlu Mehmed, 
üfürükçülük yaparken, cürmü 
meşhud halinde yakalanmış ve 
adliyeye vcrilmi ı,.tir. 

Merkez kagmakunıı 
Va!i muavini olmıyan vila

yetlerde, birer merkez Kay
makamlığı ihdas edilmişti. De
nizli merkez kaymakamlığına 
Sarayköy kaymakamı tayin 
edilmiştir. 

Köprülerin t1azigeti 
Sarayköy - Denizli yolun

daki köprüler tamir edilmek
tedir. Ancak, müteahhit bu 
köprüleri yıkmış ve henüz in
şaata da başlamamıştır. Köp
rülerin önünde bir tehlike 
işareti bulunmadığından gece
leri yoldan geçen kamyon ve 
otomobillerin yuvarlanmaları 
muhtemeldir. Buralara birer 
tehlike işareti koymak lazımdır. 

Tabancası patlamış 

Sarayköyden Denizli'ye gel
mekte olan Kasap Mehmed'in 
üzerinde taşıdığı tabancası, 

Beygirin sarsıntısından ateş 
almış ve kurşun, Mehmed'in 
aya&'1na isabet etmiş, yaralan
mıştır. 

oraya göndersin. Allahı=mar· Bozdog" an 
ladık hemşire. Fakat çok ih-

tiyarladınızl Dedi. . . haberleri 
Bu sırada altı dev gıbı adam 

içeri girdi, İmparatoru kal- Bozdoğan 13 (Hususi) 
dırdılar, Kraliç<.~, Şarlken'in Bozdoğan ilçebaylığına tayin 
tefessüh etmiş vücudunu gör- edilen Akif ile, Bozdoğan 
dü, trfcssüh eden bir cesed mahkemesi hakimliğine tayin 
kokusu çadırı doldurdu. Kra- edilen Urla müddeiumumisi 
liçe, midesinin bulantısını Kazım Yılmaz buraya gelmiş· 

Yazan: Doktor lbrahim inal 

Toplantıda, palamutun ih
ı ac şekli ve kontrolü üzerinde 
konuşmalar yapılmış ve bir 
proje hazırlanmıştır. Bu proje 
O<la tarafından lktısat veka-
letine gönderilecektir. 

Yeni Ma
~~ l~l~B~~ car kabinesi 

De Kanye hari
ciye nazırı oldu .. 

Peşte, 12 (A.A) - Yeni 
kabinenin başlıca erkanı: 

Ciizel Anlakga'mızdan bir görünüş.. M. Daranyi; başvekil ve zi-

Suriye vatanilerinin, f sken- çalı~tıkları hergün görülen bir raat nazırı: M. De Kan ye; ha-
dcrun ve Antakya havali sin- hakikattır. Sancak' da 300 bin riciye nazırı, general Vilhelm 
deki Türk'Ierin Sancok'ta ek- Türk vardır ve bunlar da hiç- Boeder; harbiye nazırı. 
seriyct olmadıklarına dair Ak- bir ırkla tesalüb etmemiş öz Siyasi mahafil yeni kabine-

b 
nin haı ici siyasetinin eski hü-

vam cemiyetine gönderdikleri eöz Türk' dür. 
kumetin ayni olacağını beyan 

notanın mündcrecatım dünkü Eğer oradaki ekseriyetin 
etmekte müttefiktirler. 

Anadolu'da okuduğum vakit Türk olmadığını iddia ediyor- ~- it 

o notayı yazanların, ne tarih, larsa, bugüne kadar ne için bu Türk ülkesi bugüne kadar 
ve ne de Türk'Jerin nerede oradaki ırkdaşlanmıza yabancı ana yurttan ayrı kalmıştır. 
bulunduklarına dair zerre ka· milletlerle birlik olarak, olma- İşte, dostumuz Fransızlar 
dar maliimatları olmadığını dık mezalim ve işkenceyi yap- verdikleri sözde durdukları 
anladım ve bila tereddüt ha- talar. Rüştü siyasiye malik ol- için ancak Türk'leri hususi 
tırıma şu geldi. duklarını iddia eden Suriye'li- bir idare ile değil doğrudan 

Hakikaten Fransızların hak- lerin ileri gelenleri, notayı doğruya anavatana iltihak ede-
rek yaşamak istiyor. Bunun 

kı varmış. Suriye'lilcr iki sene yazmağa teşebbüs ettikleri va- için de üçyüz bin Türk bir 
deg" il daha yirmi sene vasiye kit, Ankara itilafnamesini de d l kütle halin e ça ışıyor ve ça-
muhtaçtırlar. Bunlar henüz bir kere gözönünde tutmadı- lışacaktır .. 
kendilerini idare edecek bir lar mı? Fransız'larla vapılan k ı Hakikatı görme nimetin-
rüştü siyasiye malik olmamış- bu anlaşmada Sancaktaki ek- den mahrum olan Suriye va-
lard:r. seriyetin Türk olduğu ve ora- tanileri çok iyi bilsinler ki 

Antakya, fskenderun ve ha- da bir Türk idaresi kurulaca- Antakya fskenderun ve hava-
valisinde yıllardanberi esir ğı çok açık olarak yazılı de- lisindc ekseriyet Türk'tür ve 
yaşayan ırkdaşlarının duygu- ğil midir. orası bir Türk ülkesidir. Ve 
larma tercüman olarak haki- Suriye'liler ... Sizleri onyedi bu öz toprakların da ana va-
katı tam manasile ve belki de yıldanberi idare eden ve daha tana ilhak etmek onlar için 
daha az yazan Türk matbua- da idare edecek olan vasiniz en mukaddes bir gayedir. 
tının yazılarını da mugalata Fran.sız'lar, bu hakikatı görmi.iş Çünkü, sancak Türk'leri ma-
lelakki etmişler. Evet, biz Türk ekseriyetine mevki vere- betleri olan Ankara' dan ve 
Arap'ların mugalatacı, gü- rek Ankara andlaşmasmı im- onun bekçileri Tiirk Irkdaşla-
rültücü olduklarını kendile- zalamıştır. Verdikleri sözü bir rından ayrı ve uzakta yaşıya-
rile sıkı terr.asta olduğumuz- gün gelir de yerine getirecek- mazlar. 
dan dolayı pekala biliriz. İşte lerini üınid ettiğimiz içindir ki Dr. lbrahim inal 
yazmış oldukları nota dahi 1 •• • rn= mene çalışarak: ler ve vazifelerine başlamış-

- Aman Allahım. Dedi. !ardır. fbiaktraimkizaAifnı'ddı·ro. ğru olduğunu is- Og., retmenler, ög., renci babaları 
Cürmü meşhud kanunu bu-

______ _,.,..,_____ rada bir teşrinievvelden itiba- Acaba o notayı yazanlar AHMED ET.MAM K•t E • - Sonu var -

Ehli hayvan sergisi ren tatbik edilmeğe başlanmış Antakya'ya, İskenderun'a, Bey- l 1 ap Vl 
16 Birinci Teşrinde Bur- ve birkaç kişi muhakeme edil- Ian'a ve onun köylerine bir J.i~clerle orta ve ilk okul kitaplarının snu~ yeridir. 

nava Ziraat mektebi bahçe- miştir. defa olsun gitmediler mi? Ahmet E'timan kı·tap evı· 
sinde kurulacak Ehli hayvan Oralardaki Türk'leri ve ko-
sergisi için büyük bir alaka Şar ko 'nun cenazesi nuştukları lisanın Türkçe ol- Kısa Lir zam onda clürüstlü~ü ile llll)'In müşterilerinin aHikıılarını 
vardır. Dün akşama kadar Paris, 12 (A.A) - Doktc•r duğunu da görmediler mi? kazanarak (hmir)c yara~ır bir şe.lilJe gcnişletilmi,tir. 
sergi için Baytar müdürlüğüne Şarko'nun Paurqui Pas adın- Antakya'nın mesirelerini seyre Kültür Bakunh~ının kitaptan ile çıkan e~crlcri ~iinü ı;üııüno takip 

müracaat edenler tarafından daki geınisile kazaya uğrıyan- gelen Arab'lar, oradaki Türk- eder ve ı,ütiin müşterilerine sunar. Alınıed Etiınan Kitııp Evi İz. 
6 kısrak, 27 tay, 22 katır ve ların cenazeleri dün akşam lere dileklerini, ya bildikleri mir'in yeg:iııe kit:ıp ve kırtasi}e deposudur. Hariçten sipari~ler sür'at· 

eşek sıpası, 6 bog" a ve 11 İnek h A l · l b k k d k k T k l le gönderilir. ususı Jır trene uraya gc- ın ö Ü· ür çe i e veya- lzmir Hükumet caddesi N~. 58 - 60 Telefon (2535 J imparator inmeler, ~çıban
lar yüzünden hareket edemi- kaydettirilmiştir. tirilmiştir. hud da tercümanla anlaşmağa w ••n w + •-

,...•-1mR11-.tR'la::m:=ı:iE!lı;;;zı:~:E:::E~::!'illi~!'aE:i:ı~m:~z.::::zz:ıı:~~--mmm~ .... !289•-W11W t:t +,.. w:: ge ı -·•: • • 

30 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe .... == 
Çocuklar, hocalarını ilk 

fa, bu kadar yorgun ve bu 
dar kırık görüyorlardı. 

de
ka-

Onlar da oyunlarını terket
tiler ve sessiz adımlarla arka
sından yürüdüler, bahçeden 
mektebe ·geçtiler. 

* • * - Söyledim hoca hanım, 
anıma, nafile. 

- Gelmiyor demek .. 
- Gelmiyor... Gelmiye-

Cek te .. 

- Garib, esrarengiz bir 
ltıahlük .. 

- İyileşti mi bari? 
- Sıcağı epice düştü. Yü-

zünün allığı gitti. Kalkıb gide
cek oldu, anam salmadı. 

- Ağabeyin nerede? 
- Unuttum söylemedim ho-

ca hanım, efem bu akşam 
gitti. 

- Nasıl oldu bu iş? 
- Ne bileyim ben? Bu sa-

bah kapı çalındı. Kır bıyıklı. 
yaşlı bir onbaşı babama ses
lendi, oğlunu çıkar, <ledi. O 
da, kedi yavrusu gibi kulağın-

dan tutup çıkardı. Sırtına tor
bayı yeı leştirdi ve yolladı .. 

- Miitcessir olmuşsunuz
dur Fatma. 

Genç köylü kızdı dargın 
dargın baktı: 

- Asker kaçağı, millet, 
memleket hainidir diye söylü
yen sen değil miydin hoca 
hanım?.. İloğlu cehennemin 
öbür ucuna giderken bu ka
zık herif ne diye oturmuş ka-
dın gibi? .. 

Rizan tahammül edemedi. 
Fatma'yı yanaklarından öptü: 

- Sen, iyi bir Türk kızı
sın Fatma. Ben zaten aldan
mamıştım. 

- İyilik bizde değil, sende 
hoca hanım. Biz, yemyeşil ya-
ban armudu gibi hamız tat 
vermek için de bizi olgun
laştırmak lazım .. Şey, ne di-

yccektim, Ümmü Gülsüm mol
la dün · akşam üzeri bizim 
eve gelmiş. 

- Ne yapmağa? 
- Bekir'i görmeğe? 
Rizan'ın yüzü sap-sarı ke

sildi. Hatırına birçok şeyler 

gelmişti. 

- Görüp te ne yapacakmış? 
- Onda bir ot varmış. Bi-

rebir gelirmiş. Kırk derde şifa 
ımış .. 

Rizan hiddetle ayağını yere 
vurdu: 

- istemez!. İitemez!. Benim 
hastama üfürijkçü .. 

Riznn devam edemedi. Fazla 
ileri gittiğini anlamıştı. 

- Ooooof Fatma - diye 
mırıldandı ve pencereye doğru 
yürüdü - bilemezsin. . Anhya
mazsın ve ben sana anlata
mam .. 

Sonra kendi ,kendine söy
lendi: 

- Ona değil, kendi ken-
dime bile anlatamıyorum. 
Kendi içimden yeni bir ufuk 
doğuyor. 

Kendi kalbimde, toprağın 
kabuğunu çatlatan bir tohumun 
yem-yeşil ucunu görüyorum. 
Kendi içimde, düne nazaran 
büyük bir başkdık ve ayrılık 
var. Fakat hiç, hiçbirinden 
birşey anlamıyorum. Ben, şu 
köy çocuğunu seviyor mıyım, 
sevmiyor mıyım? Ah, şunu 
bir anlıyabilsem. 

Havalar artık soğumuştu. 
Pencerenin aralıklarından rüz
gar giriyordu. Ağaçlar yap
raklarını dökmüştü. Kış ve 
k1şa mahsus soluk, bitkin, 
yeisli renk ortalığa çökmüştü. 

Başını çevirdi ve sordu: 

- Sonra ne oldu? 
Rizan şimdi daha sakin gö

rünüyordu: 
- Ne mi oldu?. Anam de

miş ki, 
- Onun 

veren verır. 

4 

ilacını, şifasını 
Sen kendine bak. 

- Güzel cevap Fatma, an
sızın annene .. O, bu sözlere 
karşı ne demiş? 

- Anamın yüzüne dik-dik 
bakmış ta; 

- Gavur marifeti değil mi? 
-demiş- o verecek değil mi? 
V Prsin bakalım, iyi eder mi? 

Anam, o kapıdan çıkın
cıya kadar eteğinin dibinden 
ayrılmamış ne olur ne olmaz, 
şeytan kırması bir kadın. Ef 
der, püf der, kaş göz arasında 
bir kıl atar, iki tükürük savu
rur, büy~ olur, başımıza <lerd 
açarız. Sonra Bekir duymuş 
onun geldiğini: 
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-Başı 1 inci sag/ada
yayız ve ordu kararguhının yük.,ek 
çerçevesinde birer misnfir bulu· 
nuyoruz. 

İntibalarımı yazımın sonuna 
bırakacak kadar sabır gösteremiye· 
cegiın. 'l'ürk ordusu, hugiln, Türk 
tliynnnın, Türk. milleticin ebedi
yete kadar tam bir emniyet ve 
gunırla güvenebileceği bir tekamüle 
ermiştir. Kendi ırki meziyetlerino 
iliive edilen kuwetli bir talim ve 
terbiye, e aslı bir teçhizat ve tek· 
nik kudreti, onu maddi ve manevi 
her bakımdan, dünyanın birinci sıruf 
orduları arasına sokmu~tur. 

Tllrk ordusunun diğer her or· 
dudan yüksek bir hususiyeti de, 
kendine has olıın disiplin, itidal 
ve basiretidir. 

Daha karargahtan itibaren içi
ne gir<Üğiniz Lu hakiki muharebe 
havası, tam Lir sükünet gösteriyor. 
Hareketler lanıamile muhakemeli, 
tamnmile otomatik bir şekilde in· 
kişaf ediyor. Komutan subaya, en· 
bay küçfik zabite, o nefere emirler 
veriyor, tayyareler uçup dolaşıyor, 
ntlar, arabalar, toplar, seyyar hae· 
taneler, levazım kolları bir mekik 
gibi, kendilerine mahsus İfareıleri 
ta~ıyarak, öyle işliyorlar ki, mü
kemnıcl hnzırlıınmış bir makinenin 
muhtelif parç:ılanna benziyorlar. 

11k: intihaımı, seyyar hastanede 
alıyorum. Dünkfi orılu sıhhiye teş· 

kilatı ile buglinkii arasındaki farkı 
dnhıı yakından hi!enlcr lıayret için· 
dedirler. Hususi Jıastnneler bile bu 
kadar mükemmel olnına71ar,. 

Sonra ilk notlarımı tcshit edi· 
yorum: 

Manevra tam bir harb tathi· 
katı ile inkişaf tadır. 

Manevrayı se\'k ve idare eden 
bizzat Orgeneral İzzettin Çalışlar'dır. 

Baş hak.em, Korgeneral Kera· 
ıııe«lJin Kocaman'ı mavi ve kırmızı 
tarafta hiiyük bir faaliyet jçinde 
göze çıırpıyor. 

llakf'mler, geııerallerimizılen 

bazı komutanlar. 
Kırmızı taraf kumandanı: Gene· 

rııl Bürhaueddiu Dcnker. 
1\Iavi taraf kumandnru: General 

Rasim Altuğ. 
Metin ve kıat'i karurlanru ha

rekat müdürüne anlatırken Türk 
ordusunun hu b>iiz.idc kumandanla· 
rmın karşısmda duyulan nihayetsiz 
itimııd ve emniyet duyı;ulıınnı ta
rif edemem. 

llu notlan te bit ellikten s ln
rn, hiz ele general f nettin ve mai· 
yetinin misnf iri olarak manevra 
saha ımla ilerlemeğe haşlıyoruz .. 

Giineş yavaş yava~· yükseliyor. 
Ovalarda hayot ba,ladı. Çiftçiler 
çalış:ıyorlıır. Köylerden araziye do~
ru bir akın vor. 

Ufuklardan e ler geliyor; 
Gene tayyare faoliyctL 
Uir:ız sonra, yol se' iyesin~cn 

ıı~ağı, çukur araziye dikk-tl edince, 
huralurdan kuv\·etlerin hızlı hızlı 

yürüJül.:leriııi gördüm. Hatta tam 
teçhizatlı olarak.. Atlan, topları 

ile beraber geçiyorlar. 
Bir ııoktada durJuk. BuraJa, 

bizim gijremediğimiz, fakat komu· 
taıılarıu buldukları hir ııeferle, 

orgcııcrul kunu§tular .. 
Dinli) orum. Ciiwle lınlindcki 

hir emri, aynen ı;cnerala tekrarla· 
dı. Arıl:ıdım ki, lıeş kilomeıre ge· 
ridcn verilen bir emir 2-3 daldka 
içinde, kırmızı cephenin bu en 
u.ı.aktnki neferine kadar ağızdan 

tığıza yetişmiş.. Hem de aslını ııy· 
• nen muhafaza ederek. Ve hu eın· 

rin içindekiler de aynen tatbik 
olunnrak. 

Bu arada bir süvarinin yılJı
nm sfir•:ıtile koştuğuuu gördlik. 
Emir gfüürüyor. Daha ileride araz.i 
içine dalılık. Tamamile örtlilmüş 

ve hiç lıelli olınıyan yerlerden 
se lcr gclmeğc Laşladı. Etrafımıı 

baktım. Bir kQmutan gösterdi: 
- Jşte orada. 
- Ne \ar? 
-- Telefon .. 

• }"aklaştını. Neferler, ıkı fun
dnlıklnnn, ıığaçlıklarıu altında te· 
lefoııhınuı kıırmu~lur, konu~uyor, 

emirler alıyor ve veriyorlardı .. 
Y oll rda moto&ikletler uçuşu· 

yor. Uaha ötelerde ealıra telsizleri 
lıiç durmadan faaliyetle. Yani, her 
iki ıaraf, kendi kuvvetleri ile muh· 
telif \asıtalarla tam ve sıkı bir ir· 

t~bat tesis ctm_iv •• Karargahlar, hü· 'ı tam bir harp havası içi~~e~okt~Z.:in seviyesindan:Seyh Faiz, ordusun.un ba 
tun efrıı~la claınıı t~mas ve mn~a- bulunduğumuzu sanıyoruz. aşağıda her nokta, her funda- şında kararı beklıyor. 
:~~ hıılınde ve vazıyete tamam ile \ Ayni zamanda, bu yürüyüşü lık ve sık ağaçlık, bir siper' --------

~:·taraftan da, yeni yeni tele· yaparken, ~u.htemeı bir ka.r- bir tarassud mahalli, bir Y01 Yahudi gazeteleri, Arap'ların muvaffa· 
fon hatları çekiliyor ve biz bun· şılaşma taktmnde kuvvetlerın olmuş... k k l 
lan güremiyor<luk. Tayyare faali- derhal yayılıp açılabilmesi ve Bir yerde, bize beş-on da- ıyetsizliğe Uğradı /arını yazıyor ar. 
yeti arttıkça artıyordu. harb kabul edebilmesi esası da kikalık istirahat müsaadesi 

Yo:Ja d~ğer bir müşahede da- düşünülüyordu. Bu sebeble- lutfedildi. General İzzettin, 
ha teebıt ettım: d' k" •rt•b t 1 1 l d Ot d k 

B
. k d ı d L E f ır 1, ı ı a a ve tayyare er e gene ça ışmasm a. ur u . 
ır no ta a ' ur ua.. ' tra a . • K bakıyoruz. Korgeneral başım çe- ıstıkşaflara karşı fazla kıskanç· omutanlar ve subaylarla ko-

\'irdi ve bir neferle konuşmağa lık gösteriliyordu. nuşuyoruz. Muhaveremizin, as· 
ba~ladı: Torbalı dibinde komutanlar kerce ve espri dolu öyle ci-

lki metre ötemizde, yolun ke· heyeti konuşuyorlar .. Mavi ta- betleri oldu ki, bunlardan bir 
nanuua bir gözcü nefer, yaprak ve raf komutanı general Rasim, ikisini muhakkak kaydedeceğim 
dallardan yapuğı sipere çekilmiş, Orgeneral İzzeddin Çalışlara Bir Subay arkadaşının omu· 
hem generala cevap ,·eriyor, hem 1 izahat veriyor ve, zmir ova· zuna vurdu: 
de gözlerini uzaklardan hiç ayır· 
mıyor<lu. sına inmek için hangi arazi- - Hani yahu sigaran, as· 

Onu görebilmek imkanı den, ne şekilde akacağını an- kerlik öldü mü yoksa? 
yoktu ve bu siper, 0 kadar latıyor ve düşmanın vaziyeti Dedi. Diğer subay, sıgara 
mahirane hazırlanmıştı ki, çok etrafındaki tahminlerini, aldığı kutusunu uzattı: 
hassas olan general bile; raporların neticelerini izah - Yok canım, ölmiyecek 

- Mükemmel -dedi- ente- ediyor. yegane şey odur. 
ressan bir şey hazırlamış. Anlıyoruz ki, iki taraf artık Cevap verdi. Meğer, bir 

Hep neferler neş' eli, sağ- biribirine epice yaklaşmışlardır komutan arkadaşlarına ara-sıra 
lam ve dinç... Kahraman ço- ve harekat inkişaf halindedir. böyle söylermiş; 
cuklar, yorgunluk denilen şe- Biz Torbalı'dan ayrılırken - Ne diye ikramda bulun-
yi, alakasızlık denilen neş' eyi mavi taraf sıhhi teşkilatından mıyorsunuz, askerlik öldü mi 
sa~ıki ömürlerinde tanımamış· bir kısmı da yola çıkmış bu- ki? ... 
lar .. Yürürken, çalışırken, at- lunuyordu. Bu cümle içinde askerler 

l k 1 • B d d ., 11 t t arasındaki ikramın ne güzel ar en, sıçrar:.<en, gizlenirken, ura an ag yo arını u u-
K .. I · ifadesi vardır?. taarruz ederken hep ayni yoruz. oy er geçıyoruz: 

enerji ve kudreti gösteriyorlar. Yoğurtçular, Demirci, Ka- Öğle yemeğini, ordugahın 
temiz masasında T urk ordu

Artık faaliyet artmış bulu- racaağaç ve saire .. 
K ı ı b sunun, dolu, temiz, sahi kaza-

nuyor ve biz de Torbalı'da öy ü er üyük bir gurur ıundan yidik. 
Mavi tarafın karargahındayız. ve neş' e ile komutanları se Akşam üzeri başta sayın 
Burada aldıg" ımız malumat çok Iamlıyorlar. Ne olacak asker 1 Orgeneral zzeddin'le değerli 
mühim: milletiz biz, ruhumuz, dama- komutan arkadaşlarınm, subav-

Gece Kırmızı taraf tayya- rımız, tarihimiz asker.. Karşı- }arının V\! Türk askerlerinin 
releri, Mavi taraf .karargahını dan nefer görünce yüreği çar- nazik. centilmen, kıymetli ve 
bulmuşlar ve tam bir isabetle pıyor milletin... yüksek muhitlerinden aynlır
mütemadiyen bombardıman Orgeneral, her geçtiğimiz ken, cepheyi şu şekilde bırak
etmişler. Farazi olarak anla- yerde, kuvvetlerin kumandan- tığımı tahmin edebilirim: 
şılan, Mavi tarafın epeyce te- lan ile, neferlerle konuşuyor. Maviler ve kırmızılar temasa 
lefat verdiğidir.. Neferlerin verdikleri cevab- gelmek üzere .. 

Komutanlar, Türk tayyare- lar, tam bir şuur, tam bir Belki bu gece, pişdarlar 
ci!erinin gece uçuşlarında, her idrak ve muhakeme taşıyor. çarpışmağa başlamışlardır. Ve 
zamankinden fazla olarak gös- Vazifelerini iyice kavramış ve kimbilir tayyareler neler gör-
terdikleri muvaffakıyeti büyük ezberlemişler.. Köylere girdik, düler. neler zaptettiler; 
takdirlerle karşıladılar. Orge- komutanlar, köylülerle oturdu Yarm, gene bu sütunlarda 
neral bana do··ndu··. Memnun ve onlarla konuştu. Köylülerin . .. sıze manevra roportajımı ya-
ve neş'eli bir ifade ile: nemlenen gözlerinde ne bü- zacağım. 

- Kırmızı tayyareler, gece yük bir sevinç ve ifade vardı! Orhan Rahmi Gökçe 
yarısından sonra Mavinin Tor- Onlara mahsullerinden, mek
balı 'daki ordugahını bom bar- teblerinden, işlerinden, ka
dım an etmişler. Muvaffakıyet zançlarmdan, herşeylerinden 
büyük! sordu. Ve sonra; 

Dedi. Diğer komutanlar da, - Unutmayın -Dedi- resmi 
mavi taraf komutanı da dahil; geçide geleceksiniz. Sizi hep 

- Evet -deniler- çok mu- davet ediyorum. Gelin de or
vaff ak uçuşlar ve isabetli bom- dunuzu görün! 
bardımanlar. Köylüler; 

Bu sırada, Hortuna köyü - Geleceğiz, hepimiz ge-
leceğiz! 

istikametinden gelen bir tay-
Cevabını verdiler. Türk olur 

yare, üstümüzde alçaldı ve yir-
mi metre irtifadan raporunu da ordusunu, hem de böyle or-
atarak gene havalandı. duyu görmeğe gelmez olur mu? 

Bu tayyare, mavi tarafa Şu ciheti kaydetmeği unut-
mıyayım ki, mavi taraf, lzmir 

mensuptu. Getirdiği rapor ted-
kik edildi. ovasına yapmak istediği inişte 

Kırmızı tarafın harekatı hak- topçu ateşinin himayesini dü
. kında malumat veriyordu. Bun- şünüyordu. Buna muvaffak ola
da, kırmızı tarafın bir cephesi bilecek mi, vaziyet ne netice 
üzerinde hiçbir kuvvete rast verecek, bunu ancak yarın ve 
gelmediği bildiriliyordu. yarından sonraki manevralarda 

Halbuki, bilahare tesbit tesbit edeceğiz. Çünkü mavi 
edildi ki, 2 alay, evet tam taraf, arazi şartları üzerinde 
iki alay bu tayyarenin bildir- d;kkatle duruyordu. General 
diği mıntakadan yürüyerek Rasim, ayak üstünde erkanı 
kendi karargahının gösterdiği harbına mütemadiyen emir 
hedefe doğru ilerlemiştir. Hat- yazdırtıyor, bunlar, yıldırım 
t5. mavi tayyareler, 200 metre gibi derhal alakadar kıt'alara 
k_adar alçaldıkları halde bu gidiyordu. 
iki alaydan tek ferdi göreme- Keza, kırmızı cephede de 
mişlerdir. ayni faaliyet vardı. Komutan 

Komutanlar; General Bürhaneddin Denker, 
- Bu ·dediler- ideal bir biran evel sevkiyatını tamam-

korunmadır. lamak için bütün tertibatı alı-
Esasen harekatın bu ilk gün- yordu. 

!erinde bilhassa dikkat ve Yolda bir köylüye sordum: 
itina gösterilen cihet, her iki - Baba buralarda hiç as-
taraf kuv\.etlerinin, hava ta- kerler gördün mü? 
rassut ve taarruzlarından ta- Başını salladı: 
mamilc gizlenerek kendilerine - Yok evlad görmedim. 
gösterilmiş olan mevkileri tu- Halbuki, kendi tarlasının ke-
tabilmeleridir. Ve bunda her narında bir bölük asker yatı
iki taraf o kadar kıskanç ki, yordu ve onun bundan hiç 

Almanya
Macaristan 
Göbels'in Macar ga
zetelerine beyanatı. 

Buda-Peşte, 13 (A.A) -
General Göring Ui Macarsaz 
gazetesinin bir mümessiline 
aşağıdaki beyanatta bulunmuş-
tur: 

- "General Gömböş' c son 
ihtiram vazifesini yalnız Füh· 
rer'in mümessili sıf atile değil 
ayni zamanda kendisine birçok 
bağlarla merbut bulunduğum 
çok aziz bir dost sıfatile yap-
tığımı kaydetmek isterim . 
Gömböş için Alman top· 

rağı üzerinde ihtiram ve tazim 
merasiminin Macar'ların kal-
binde iz bırakması, benim için 
büyük bir sevinç olmuştur. 
Bu merasim çok samimi ol-
muş ve hissedilerek yapılmıştır . 

Yeni Darani hükumetinin 
Almanya ile sıkı münasebet
lere devam edeceğinden do
layı memnun oluyorum.,, 

Landon Derri 
Bükreş'te .. 

Bükreş, 13 (Radyo) - Lord 
London Dcrri, dün Romanya 
gazetecilerini kabul etmiş ve 
seyahati hakkında malumat 
vermiştir. 

Çıbıkbarajı yolu 
İstanbul, 13 (Hususi muha· 

birimizden) - Cumuriyet bay
ramında Ankara'nın Çıbıkba
rajı ile asfalt yolunun açılma 
merasimi yapılacaktır. 

Kudüs, 13 (A.A) - Royter 
ajansından: 

Filistin' de bir huzur ve sü
kun havası eser gibidir. Altı 
aylık bir grevden sonra tak
riben iki yüz bin Arap tekrar 
işe başlamıya hazırlanmakta
dırlar. 

Bu sabah Kudüs, Hayfa ve 
Nablus' da büyük bir faaliyet 
görülmüştür. Mağazaların bir
çoğu şimdiden açılmıştır. Ame
le neş' e ve şetaret içinde iş

leri başına gitmektedirler. Cad
delerde büyük bir canlılık 
vardır. Resmi ve hususi nakil 
vasıtaları normal seyrini al· 
mıştır. 

Maamafih dün akşam bazı 
hadiseler olmuştur. Bir yahudi 
polis memuru Akka yakıninde 
öldürülmüş ve petrol kuyu• 
sundan kaçan petrol Tamara 
yakıninde ateş almıştır. 

Kudüs, 13 (A.A) - Havas 
ajansından: 

Bütün Arap gazeteleri gre· 
vin muvaffakıyetle sona ermiş 
olmasından dolayı meınnuni· 
yet izhar etmektedirler. 

Halbuki yahudi gazeteleri 
Arapların muvaffakıyetsizliğe 
uğramış ve çünkü •taleplerin· 
den hiçbirinin kabul edilme· 
miş olduğunu yazmaktadırlar. 

Kudüs, 12 (A.A) - Umu· 
m'i grevin son günü olan dün, 
lrak'ı Hayfa'ya bağlıyan pet
rol borusu kesilmiştir. Fışkı
ran petrol alev almış ve bü· 
tün gece yanmıştır. Bir kişi 
ölmüş ve birçok kişi yaralan· 
mıştır. 

Kudüs, 13 (Radyo) -Arab 
asilerini idare edenlerden Şeyh 
Faiz Gaveri, Maverai şeria hu
dutlarını geçmiş ve mühim 
miktarda silah ve mühimma· 
tı da beraber almıştır. Şeyh 
Faiz, tahkik heyetinin kararını 
bekliyecek ve ona göre kat'i 
surette silahlarını elinden bı· 
rakacaktır. 

İtalya müstem· 
lekat nazırı 

1Rus-Mancuko huda. Habeşistan'da. 
1 • , 

Hangi taraf 
haklı? 

dundakı çarpışmalar Habeş rüesası nazır-

ı iki taraf ta, hududu aşanın • • • 
kendileri olmadıklarını fara takdım edıldı. 

1 idclia ediyorlar Adis-Ababa, 13 (Radyo) -
Hisnking, 12 (A.A) - Dün Müstemlek5.t mesai bakanları 

hudut boyunda Sovyet ve Adis-Ababa istasyonunda bü· 
Mançuko hudud muhafızları yük merasimle karşılanmışlar· 
arasında bir çarpışma olmuş- dır. Halk tarafından da lehte 
tur. Her iki tarafada takviye nümayişler yapılmıştır. 

Müstemlekat bakanı, mare
kuvvetleri gönderilmiştir. Sov- şallık dairesinde, birçok dev· 
yet ve Mançuko kıtaatı şimdi !etlerin müstemlekelerde yap-
birbirlerinden 400 metre me • madıklarını ltalya'nın yapaca-
safede bulunuyorlar. 

Vaziyet gergindir. 
ğını söylemiştir. 

Habeş rüesası da bakanla· 
Tokyo, 12 (A.A) Do- ra takdim edilmişlerdir. Müs· 

mei Ajansının bildirdiğine 
göre Sovyet - Mançu hudu-
dunda yeni bir hadise cereyan 
etmiş ve bu hadise esnasında 
Japon - Mançu hudut muha-
fızları ile Sovyet kıtaları ara
sında tüfek ateşi teati olun
muştur. Japon - Mançu mu
hafızlarından 4 kişi ölmüş, 5 
kişi yaralanmıştır. 

Diğer taraftan Duantung 
ordusu tarafından verilen bir 
habere göre 50 kişilik bir 
Japon müfrezesi ile Sovyet 
müfrezeleri arasında bir çar
pışma olmuştur. 

Bu hadiselerin cereyan et
tiği mıntakaya Japon yardım 
kuvvetleri gönderilmiştir. 

Moskova, 13 (A.A) - Tas 
ajansı bildiriyor: 

25 kişiden mürekkep silahlı 
bir Japon müfrezesi 11 Teş
rinievvclde Kaberova~k'ta Sov
yet Mançu hududunun en ce
nubi bölgesinden Sovyet top· 
rağına girmiş ve Sovyet mu
hafızlarınm yaklaştığını görünce 
bunlar üzerine mitralyöz ateşi 
açmıştır. Yarım saat süren bir 
müsademeden sonra Japon'lar 
geri çekilmiştir. 

Ayni tarihte yukarı Yancih 
bölgesindeki Salbakori köyü
nün doğu şimalinde Japon
Mançuri askerleri hudut top
rakları içinde kazılmış bir 
siperden bir Sovyct devriyesi 
üzerine ateş açmışlar ve fakat 
devriyenin mukabelesi üzerine 
Mançuri toprağına çekilmiş

lerdir. 

temlekat bakanı, Mareşal 
Craçyani'nin icraatına nazarı 

dikkati celbetmiş ve emniyet, 
itimat istemiştir. 

İhtilaf cıktı , 
Sirk kapatıldı, vahşi 
Hayvanlar aç kaldı. 

İstanbul, 13 (Hususi muha
birimizden) - lzmir fuarında 
bulunduktan sonra buraya gel
miş olan Çckoslovakya'nın 
Kluski Sirki müdürü ile, bun
ları para ile getirmiş olan 
müstecir Murad Türkmenoğlu 
arasında ihtilaf çıkmış, müs
tecir Sirki kapatmı~tır. Sirk 
sahibi, hayvanların aç kaldık-
larını ve bu vaziyetin bir teh
like teşkil edebileceğini bil· 
direrek hükumete müracaat 
etmiştir. 

Polonya 
Eski muharibleri. 

Varşova, 13 (Radyo)- Sa
bık muhariblerden murekkeb 
bir teşekkül vücuda getiril
mişir. Bu teşekküle bütün fsa· 
bık muharibler ve memleket 
münevverleri davet edilmiştir. 

Deri ve Tenasül Hasta
·Iıkları Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunus 

Hergün hastaları sabah 
saat 10 dan akşam altıya 
kadar kabul ve tedavi eder. 

Adres: Kemeraltı Şamlı 
sokak No. 19 •• 
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J • v / ğ ·ıa [ Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: , ______ &!_________ ' 
'-..... zmır nomutan l l l n arı M. M, V. satın alma komisyonunca kapalı zarfla alınacağı y f ok 1 
~iistahkem Mevki Satın alma Komisyonundan: ANADOLU gazetesinin 1, 6, 10 1101 tarih ve 7030, 7034, Usu a U U 
l - Beher metresine 295 kuruş kıymet biçilen 9100 metre 7038 sayılı nühalarile ila edilen 1590 adet arka çantası ile 

mavi renkte kaputluk kumaş kapalı zarfla eksiltmiye 1800 adet ekmek torbasının satın alınmasından sarfınazar 
konmuştur. edildiği ilan olunur. 819 

2 - Tahmin edilen bedeli 26845 lira olup ilk teminat Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
akçesi 2013 hra 38 kuruştur. 1 - Otuz bin metre tayyare kanat bezi ile 65600 metre 3 

- ihalesi 26 Birinciteşrin 936 Pazartesi saat 15 dedir. tayyare kanat şeridi kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
4 - Şartnamesini almak ve nümunesini görmek istiyenlerin 2 Hepsine biçilen ederi klrk bir bin lira olup ilk te· 

135 kuruş mukabilinde M. M. V. Satın alma komis· minat parası 3075 liradır. 
yonundan alabilirler. Muhabere ile şartname gönde- 3 - ihalesi 3 /!kinci teşrin/ 936 salı günü saat 15 tedir. 
rilmez. 4 - Şartnamesi 205 kuruşa komisyondan alınır. Şartna-

S - Eksiltmiye gireceklerin kanunun istediği vesik~ ile meler bızzat komisyona müracaat edilerek alınır. 
Birlikte teklif ve teminat mektuplarını en geç ıhale Muhabere ile şartname gönderilmez. 
saatından bir saat eveline kadar M. M. V. satın alma 5 - Eksiltmeye girecekle kanuni teminat ve 2490 sayılı 

'-......_ komisyonuna vermeleri. 4 9 14 20 621 kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı kelgelerle 
M t M ı k d M. M. Vekaleti satın alma komisyonuna ihale saatin· s . v. sat. a . o. rs. en: b ı kl f k ı · b 
1 - Mst. Mv. in göstereceği yerde 6916 lira 14 kuruş den en az ir saat eve te i me tup arını vermış u-

bedel keşifli bir tesis kapalı zarf usulile eksiltmeye lunmaları. 14 20 24 30 817 
konmuştur. ~---------ıa:ı ____ IEl_!ml .. m:ınmııı~ı~ 

2 - ihalesi 27 /Birinci teşrin/ 936 günü saat on altıda Mektep Kı·tapları 
fzmir'de kişlada Müstahkem mevki satın alma komis-
yönunda yapılacaktır, • ·---

3 - Teminatı muvakkate akçesi 518 lira 72 kuruştur. 
4 - Şartname, keşifname ve resmi her gün komisyonda 

görülebilir. 
S - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesikalarını ve bu işi yapabileceklerine dair İzmir 
Nafıa fen heyetinden ihaleden laakal sekiz gün evel 
alacaklaıı ehliyetname vesikalarını komisyona göster· 
mek mecburiyetindedirler, 

6 - Lksiltmeye iştirak edecekle 2490 sarlı kanunun i~i 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesınde yazılı vesı· 
sikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

'---------------~9 ___ 1_4 __ 2_0 ___ 25 ________ 7_66 __ _ 

Mst, Mv. sat.~ al. ko. rs. den: 
l - Mst· Mv. in göstereceği yerde 3660 lira bedel keşifli 

bir tesis açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 
2 - İhalesi 27 /Birinciteşrin/ 936 salı günü saat on beşte 

lzmir'de kışlada Mst. Mv. sat. al. ko. nunda yapı· 
lacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 274 lira 50 kuruştur· 
4 - Şartname ve geşifnamesi her gün komisyonda görü-

lebilir. 
S - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. . . 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ıkı 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kaları ve teminatı muvakkatelerile ~ birlikte ihale saa
tinden evel komisyonda hazır bulunmaları. 

"----- 9 14 20 25 763 

Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Ciheti askeriyenin göstereceği yerde 1738 lira 2 kuruş 

bedel keşifli bir bina inşası açık eksiltme suretile mü
nakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 26 Birinci Teşrin 936 Pazartesi günü saat 15 
de lzınir' de Kışlada Müstahkem Mevki Satın Alma 
komisyononda yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 130 lira 36 kuruştur. 
1 - Şartname ve keşifname her gün komisyonda görülebilir. 
S - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesikaları ve ihaleden sekiz gün evel bu işi yapabile-
ceklerine dair lzmir Nafıa Fen heyetinden alacakları 
ehliyet.name vesikalarını komisyona göstermek mecbu
riyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saatından 

\.__ eve! komisyonda hazır bulunmaları. 9 14 20 24 765 

~iistahkem mevki sabn alma komisyonundan: 
l - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için açık eksiltme ile 57200 

kilo arpa satın alınacaktır. 
2 - Arpanın beher kilosuna 5 kuruş fiat biçilmiştir. 
3 - ihale günü 27 /10/ 936 sah günü saat 15 te Çanak

knle'de Müstahkem mevki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

1 - Taliplerin 252 lira teminatı muvakkatelerile ve artırma 
ve eksiltme kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
istenilen vesikalarile birlikte komisyona müracaatları. 

\.__ 10 14 16 20 722 

~Üstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
l - Muhtelif cins ve eb'addaki çelikler kapalı zarfla ek· 

siltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 38460 lira olup ilk teminat 

parası 2898 liradır. 
1 - ihalesi 16 /ikinci Teşrin/ 936 pazartesi günü saat 

15 tedir. 
~ - Şartnamesi 194 kuruş mukabilinde M. M. V. satın 

alma komisyonundan alınabilir. Şartname al~~k için 
ya bizzat veya bir vekil göndererek aldırılabılır. Mu-

Y aviız Kitapevinden: 

1 24 senedir lzmir ve hinter'andmın kitap 
ihtiyacmı temin etmeği şerefli bir vazife 
bilen müessesemiz busene: 

-Devlet Kitaplarının_ 
dahi sallcıllğmı Uzerine almışllr. 

ilk ve orta mektepler ile liselerde oku
tulacak bUtUn kitaplarm emirlerine ama
de olduğunu saym öğretmenler ile taşra 
bayilerine arzederim. 

Adres: Yavuz kitab evi 
Fahri Kitapçı 

' _... Numara 56 Kemeraltı.._ 

Gümrük muhafaza taburu sa
tın alma komisyonundan: 

Miktarı Mh. fiatı Mc. tutarı Muvakkat teminatı 
Cinsi Kilo Kuruş S. Lira Ku. Lira Ku. 
Un 54805 13 00 7124 65 534 37 
Gaz 3400 24 00 ~816 00 61 20 
Sığlr eti 2040 25 00 510 00 38 25 
1 - Gümrük muhafaza birinci tabur ihtiyacı için 7, 8 /10/936 

tarihlerinde eksiltmeye konulan üç kalem erzaktan 
Un'un bedeli 1ayik had görülmediğinden ve gaz ile 
sığır etine talip çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 
40 ve 43 üncü maddelerine göre Un kapalı zarf, gaz 
ve sığır eti ise açık eksıltme suretile yeniden müna-
kasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameleri lzmir Gazi bulvannda Ziraat bankası itti
salinde tabur satın alma komisyonunda her gün görü· 
lebilir. 

3 - Gaz ve sığır etinin 19 /10/ 936 pazartesi günü saat 
14 te ve un'un kapalı zarfla ayni gürıde saat 16 da 
tabur satın alma komisyonunda münakasası yapılacaktır. 

4 - istekliler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine göre ve 
şartnamelerinde yazılı vesikalarile kapalı zarflarını ve 
teminat mektuplarını ihale saatından bir saat evel 
komisyona vermeleri ve açık eksiltmeye girecekler 
muvakkat teminat makbuz veya banka mektuplarını 
muayyen saatte komisyona vermeleri lazımc{ır. 821 

ES K 1 

DARÜL 'İRFAN 
Memleketimizin en eski bir hususi okuldur. ANA ve iLK 

kısımları havidir. ANA kısmı 4 · 5 · 6 yaşındaki çocukları 
kabul eder. 

OKUL, en yeni usullerle çocukları hayata ve ORTA 
okul tahsiline hazırlar. 

Fransızca dili 1 L K kısmın ikinci sı;ııfından başlar. 
Her iki kısma öğrenci kaydına 1 E Y L O L tarihinden 

itibaren başlanacaktır. 
Müracaat zamanları : Saat dokuzdan on yediye kadardır. 
Kestelli caddesi, No. 76, Telefon : 2914 ___ .. 

il • 

ısesı 
Kız ve Erkekler icin gece dersleri , 

1 - En değerli öğretmenler tarafmdan Fransızca, İngilizce, 
Almanca dersleri verilir. 

2 - Orta mektep ve Lise talebesi yoklama sınavlarına ha· 
zırlanır. 

3 - Orta mektep ve Lise şahadetnamesi almak istiyenlere 
tabi olacakları imtihanların dersleri öğretilir. 

4 - Bu derslere kız ve erkek mektepli ve mektepsiz her· 
kes devam edebilir. 

5 - Fazla tafsilat almak ve kaydolunmak istiyenlerin her 
gün saat (17) den (20) e kadar Beyler sokağındaki 
Kültür Lisesine müracaatları. 5 D. 

inhisarlar Çamaltı Müdürlü
ğünden: 

15/10/936 Perşembe günü münakasası yapılacağını ilan 
ettiğimiz Çamaltı'ndaki ince tuz fabrikasına muttasıl geçidin 
inşaatına iştirak edecek olanların Nafıa ehliyetnamelerini haiz 
olmalan lüzumu ilan olunur. 806 

Izm·r M hasebei hususiye Mü
dürlüğünden; 

Karşıyaka'da Kançıkan zade Seherin vergi borcund~n ötürü 
haczedilen donanmacı mahallesi Kemalpaşa caddesınde 54, 
56, 58 eski ve yeni sayılı iki dükkanlı evin tarihi ilandan iti
baren 21 gün müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek 
istiyenlerin İzmir muhasebei hususiye tahsilat komisyonu kale-
mine gelmeleri. 14 18 22 25 816 

Kemalj:'aşa icra Memurlu· 
ğundan: 

Banko di Roma'ya borçlu 
kasap zade İbrahim 'in satıl
makta olan nısıf zeytinliğinin 
ikinci arttırması 24 I 10 / 936 
Cumartesi günü saat 11-12 de 
yapılacağı halde Anadolu ga· 
zetesinin 4 / 9 / 936 tarihli ve 
7008 sayılı nushasının altıncı 
sahifesinin 5 inci sutunun
da neşredilen ilanda sehven 
24/9/936 Perşembe denilmiş 
olduğundan keyfiyet tashihen 
ilan olunur. 812 

, j 
• 

ROMATİZMA 
LUMBAGO 
SİYATİK 

nğı ılım T E S K 1 N 
H ! iznle eder. 

L. 

1 l Her eczanede bulunur. 

1 
• 

Doktor 

Ziya Gökşin 
Kulak, Burun, Boğaz 

mütehassısı 

Merkez hastanesi kulak şefi 
İkinci Beyler sokağı ha· 

mam karşısı No. 41 
Muayenehane Tele. : 3686 
Ev " : 2505 
Hergün 3 • 6 a kadar ha:.1· 

talarını kabul eder. 

-~--· . ... 1t • 
•• • • .. f 1 1 

Birinci Sınıf Mutahassıs habere ile şartname gönderilm~z. 
S - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme kanununun iki ve 

üçüncü maddelerindeki belgelerle birlikte teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saattndan bir saat evel M. 
M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

eı« 
~ 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

""--- 29 14 29 13 562 

Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 
~~st. Mv. satın alma komisyonunca kapalı zarfla alınacağı 
~~ ADOLU gazetesinin 30 191 936 ve 6, 1 O 11 Ol 936 tarih 

7029, 7034, 7038 sayılı nüshalarile ilan edilen 2500 adet 
lif çadmn mübayeasından vazgeçildiği ilin olunur. 820 

-i< u rU ..i <o 11 ıu ~~~ 
ı-a-~ ____ r_?_Ol_l_-~....,;~:;;.,.N_fı<_A.&.:-ı, ] 

Cilt ve Tenasül hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
İzmir · Birinci beyler sokağı • 
Elhamra Sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon : 3479 · 



~s.~.s ........................................... ANADOLu ......................................... .. 

W. F. H. VAN- İZ MİR 
Der ZEE& co. lzn;~'in K Ü 1 t ii r Lisesi 
DEUTSCHE'{E~NTE LINIE kıymetli Yatılı - Gündüzlü : Kız ve Erkek 

öğretmenleri 
burada 

ders verirler 

Müessisi : Eski /( ız lisesi direktörü 
"GERA,, Vapuru 15 ilk HAYDAR CANDANLAR 

tesrinde bekleniyor, 20 ilk 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yükliyecektir. 

A THEN,, motörü 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrine kadar IROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yükliyecektir. ---AMERiKAN EXPORT LİNES 

"EXMOOR,, vapuru 17 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. ---PiRE AKTBRMASI SERi 

SEEERLER 
.. EXOCHORDA., vapuru 

9 ilk teşrinde PiRE' den BOS
TON ve NEVYORK'a hare
ket edecektir. 

Orta ve lise sınıflarına talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi dillere hususi bir mevki veril
miştir. Sınıflara 40 dan fazla talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayrıdır. 
Çocuklarını sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir malumat ile yetiştirmek istiyenlerin 
hergün sabahtan akşama kadar Kemeraltında Birinci Beyler, Numanzade sokağında 6 
numarada (KUltUr Lisesi) ne müracaatları. 

Derslere Birinciteşrinin on beşinci günü başlanacaktır. 

Devlet demiryolları afyon 7 ni işletme mü
dürlüğünden: 
- 7 inci işletme mıntakası ihtiyacı için iktiza eden balast 2490 sayılı kanunun 32, 33 ün

cü maddeleri mucibınce kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama balast alınac:ık yerler ve buralardan alı

nacak balast miktarlarile muhammen bedelleri ve iktiza eden teminat miktarları ve 

~ 

--mllll!!!t--~----~~~--"""'!111--~----------------~·· Askeri fabrikalar umum 11111" 
dürlüğünden; 

500 Ton Asitnitrik 
Tahmin edilen bedeli 92500 lira olan yukarda miktarı "~ 

cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum nıüdiirlüğli satı 
teslimat müddetleri aşagvııdaki cetvelde gösterilmiştir. ı k · 30 /11/ 936 h. d ·· sııat a ma onıısyonunca tari m c p::ızartesi günu 

3 - Alınacak balast, cetvelde gösterildiği veçhile dört guruba ayrılmış olup her gurull 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. . 
ayrıca ihale olunacağından bu her gurub için ayrı ayrı teklif yapılacaktır. Şartname 4 lira 63 kuruş mukabilinde kom İs) ondan ,erılı~. 

"EXCALlBUR" vapuru 23 
ilk teşrinde PiRE' den BOS· 
TON ve NEVYORK'a hare- -

4 - Eksiltme devlet demiryolları mukavelenamesi, kapalı zarf usulile balast eksiltme şart- Taliplerin ınvvakkat teminat o'an 5875 lirayı h<yi teklif ınt: 
namesi ve bayındırlık işleri genel şartnamesi mucibince .vapılacaktır. istekliler bunları tuplarını mezkur günde scıat 14 de kadar komisyona vcrıll~ 
Afyonda 7 inci işletme müdürlüğünde görüp öğrenebilirler. Ve meccanen alabilirler. feri ve kendilerinin de 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 ürcü nııt'' 
Ve izahat istiyebilirler. delerin<leki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona nıür3• ket edecektir. 

Sefer müddeti: 
PiRE - BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LINJEN -OSLO 

"BOSPHORUS,, motörü 

5 - Eksiltme 21-10-936 tarihine tesadiif eden çarşamba günü Afyon şehir istasyonunda caatları. 11 14 16 18 74'l 

7 İnci işletme binasındaki komisyonda saat 16 da yapılacağından istekliler, 2490 sa- Urganlı ko··y· m-uhtar' lıg"" ın--dan: .. 
yılı kanuna ve 4 cü maddedeki şeraite tevfikan hazırladıkları muvakkat teminat ve 
teklif mektuplarını havi zarflarını mezkur tarihte saat 15 e kadar komisyon reisliğine Turgutlu kazasının Ahmetli nahiyesine bağlı Urganlı kö~11 
tevdi etmiş bulunacaklardır. · mektebinin natamam üç odasının tavan, taban pençerelerıle 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~----~! kapı ve ~vası yaphnlmak üzere münakas~a vazo~nmu~U~ 

22 ilk teşrinde bekleniyor, Gurup 
HAVRE, DIEPPE, DUN- No. su 

Ocak ve top- Balast 
Bulunduğu lama yerleri mikdarı 

Muham- Muvakkat 
men bedel teminat Teslim 

müddeti 
ay 

Balastın 
1 - Yapılacak inşaatın bedeli keşfi 1008 liradır. Talipl~· 

rin % 7,5 teminat akçesi veya banka mektubu ile ınır 
nakasaya iştirak edebilecektir. 

KERK, ANVERS, DİREKT 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alacaktır. 

S.A. ROY ALE HONGRO-
ISE DE NAVIGATION 

DANUBIENNE-MARITIME 
BUAPEEST 

il 

hat 
Kim. 

Eskişehir 94+800 Afyon 

Afyon 
Akşehir 227+900 

·szEGED,, motörü 13 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD ili 

lzmir 
Afyon 185+ 186 

NOVlSAD, BUDAPEŞTE, 
BRETISLA VA, VIY ANA ve 
LlNZ için yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN BUCAREST 
"DUROSTOS,, vapuru 28 

ille teşrinde bekleniyor, KOS
TENCE, SULINA ve GALAÇ 
limanlarile GALAÇ aktarması 
olarak BELGRAD, NOVl
SAD, BUDAPEŞTE, BRA
TISLA VA, VIYENA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

GANADIAN PACIFIC 
STEAMSHIP L TD. 

QUEBEK ve MONTREAL 
için her hafta LIVERPOL'dan 
hareket eder. KAMADA'nın 
limanlarile dahili şehirlere iz
mir' den direkt konişmento 
verilir. 

Vapurlann isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2008 2008 ....................... 
Olivier v E Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
LONDRA HATTI 

"LESBIAN,, vapuru 9 bi
rinci teşrine kadar Londra ve 
Hul için yük alacaktır. 

"MARONIAN,, vapuru 19 
birinci teşrine kadar Londra 
ve Leith için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"DRAGO,, vapuru 7 bi

rinci teşrine kadar Liverpool 
ve Glasgov için yük alacaktır. 

"EGYPTIAN,, vapuru 15 
birinci teşrinde Liverpool ve 
Swanseadan gelip yük çıka
racaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-Lf NIE 
"HERAKLEA,, vapuru bi-

İzmir 223+282 Afyon iV 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"SATURNUS,, vapuru 11/ 
10 dan 14/10 a kadar ROT
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG için yük alacaktır. 

"UL YSSES,, papuru 16/teş
rinevvelde gelip yükünü tah
liyeden sonra BURGAS, VAR-
NA ve KôSTENCE liman-
ları için yük alacaktır. 

"CERES,, vapuru 21/teşrin
evvelden 25/teşrinevvele ka· 
dar ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li
manları için yük alacaktır. 

"UL YSSES., vapuru 4/ teş
rinsaniden 9/teşrinsaniye kadar 
AMSTERDAM, ROTTER
DAM ve HAMBURG liman
ları için yük alacaktır. 

"ORESTES,, vapuru 16/ikin
citeşrinden 21/ikinciteşrine ka-
dar AMSTERDAM, ROTSER
DAM ve HAMBURG liman
ları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"VASLAND,, motörü 13 

birinci teşrinde ROTTER
DAM, HAMBURG, BREMEN, 
COPENHAGE, DANZİG, 
GDYNiA, GôTEBURG, OS
LO, ve ISKANDINAVYA li
manları için yük alacaktır. 

"VIKlNGLAND" motörü 
30/birinciteşrinde beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, BREMEN, COPEN
HAGE, ve ISKANDINAV
y A limanları için yük alacaktır. 

M3 Lira Lira 

2000 2400 180 

3000 3900 292,5 

2000 2400 180 

8000 8000 600 

Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak yerin

de 681 numaralı ev kiralıktır. 
Evde her türlü tesisat ve konfur 
mevcuttur. Görmek için Köprü 
bakkalı bay Ahmed'e müracaat 

citcşrinde beklenmekte olup 
PRINSIPALLE AUSTRALYA 
ve YENi ZELAND için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 20 
birinci teşrinde gelip l/21inci 
teşrinde PiRE, MALTA, MAR
SIL YA ve CEZAİR için yük 
alacaktır. 

"ALBA JULIA,, vapuru 
19 I 2 inciteşrinde MALTA, 
MARSIL YA ve CECAIR li· 
manian için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
"LEWANT,, motörü l /ikin

citeşrinde beklenmekte olup 
ANVERS (Doğru) DANTZIG 
ve GDYNIA için yük ala
caktır. 

İlandaki hareket tarihlerile 
navlunlardeki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için FRA-
TELLI SPERCO acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 200412005/2663 

. . 
cınsı 

6 Ocak kırma balastı 

6 " " ,, 

6 " " " 

il - Münakasa 1 inci teşrin 21 inci günü saat 16 da l)~ 
ganlı köy odasında ihtiyar heyeti taraf mdan aleni Y' 
pılacaktır. . 

111 - Buna ait keşifname ve şartname Turgutlu beJediy~SI 
ile Urganlı köy odasında mevcut olduğundan vakt~· 
den evci keşİfnı\ffieyi görmek ve şerait t.ınlamak isti' 
yenlerin Turgutlu belediyesi ile Urganlı köy odasın• 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 727 8 11 14 :!.!.--

8 Toplama ve kırma T N 1# 
balastı • • ,...._. , , ,, 

Hellic en Lines BU Y.U K 
Limited 

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk "Cairo City" va
:>uru her ay Pireden munta
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzillt: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 75 saat, 
Port-Sait ve İskenderiye li

manları için .. VELOS,, vapu
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha-
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz Acentahğı 

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon : 3171 

Bir verirsen bin kşzanabilirsin. IBir kaybeders6'1 
paran heba olmamışllr. Hem ybzlerce vatandaş•"!' 
zı zengin etmiş, hem de yurdunun göklerine b•.r 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden bl' 
rinin de senin olmıyacağım kim iddia edebilir?~ 

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

!ııııııııuıııııııııııııııııııı.. Doktor .ııııııııııııııııııııııııııııı• SIHHAT BALIKY A GI -~" 
:= A K 1 T ;; Norveçya h•lık.yağlannın en halisidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa süzülıD0 :: • ema onay ~ Hamdi Nüzhet Çançar • 

:=Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları miitalıassısı~ Sıhhat Eczanesı 
~ Basmahane istasyonu karşınndak.i dibek sokak baıında 30 aayı· ~ Baıdurak Büyük Salepçioğlu hanı karşısında ~ = lı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akşam aaat 6 a kadar 5: --------------------------------~-:= hastalarım kabul eder. := 

mücellit Ali Rıza rinci teşrin ortasında Hamburg 
Bremen ve Anverst\!n gelip 
yük çıkaı acaktır. 

HOLLAND AUSTRALIA 
LINE 

"ALHENA,, vapuru 6/ikin-

~ Müracaat eden hastalara yapılman lizımgelen aair tahlilit ve S = mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevza = 
liııf iıffilliiıııiiiilıiiHIUiiılüııiıüiiıliiülıiülilıiÜföiT.:i;j:~~ 1411~5 ııııııııi Yeni Kavaflar çarıısı No. 34 ' 

Tarih ve navlunlardaki de· 
tişikliklerden acenta mes'u-
liyet kabul etmez. Piirjen Şahap 

• L~ 
Tesiri tabii, efsiz bir müshildir. O kadar zararıızdır ki gebelere, kalp,,,., 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


