
r ' Yirmialtmcı yıl 
No. 7042 

Persembe • 

Teşrinievel 936 Hergün sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telefon: 27i6 
~ ~ ......._~~-=-·~--:::-7=:-:-=--z==-=-'Z'-~4-~-;----;.::,.z-~--::-:-.;z:..:::-z~wa1~·~;:z.=-·--.. ·.=··~~·~~.:=··~~e-=.:--:;""~ 

gaip geleceli? 
ugün kıyamet kOj>aca)(tır. 

ve mavi taraf faaliyetlerini ar 
ırmızı 

ırdılar 

Yukarıda Orgeneral izzettin harekatı takip ediyor ve mestur bir tayyare müdafaa topu, aşağıda sağdan SQlaID:doğru kırmızı ordugalıından güvercinler uçurulurken, 
General Mustafa Muğlalı ve erkanı harbiyesi telefon başında, general izzettin ile general Ker.amettin ve Muğlalı Mustafa bir arada 

ve general Mustafa ile general Keramettin beraberce vaziyeti konuşmakta.. · 

f!,na_dolu manevra sahasında:D --,ş-b_a_k-an_ı_m_ı_z ...... B_e_lg_r_a_d--------

Dün ilk temaslar başladı. Manevra dB;ik;~u~~t;~·tı gittikçe 
sahası birdenbire alevlendi.. , kuvvetlenmektedir. 

----------·----------
lCırmızı ordu karargahı büyük bir faaliyet içindedir. Güvercin 
ler aldıkları emirleri cephe gerisine m vaff akıyetle götürdüler 

~---~------.-·~·~·~·--ill9"'---~-
. 

8ütün komutanlar, bugün için, kıyamet kopacağını söyliJ1orlar. Cep 
hede piyade, makineli ve top ateşi başlamıştır. 

--------------------------Mane\'Tanın ikinci ı;ünii, <liin 
~k~am üzeri kendimizce nrnıınen 
CckHde hıra!.tı~ımız nınııM ra saha· 
sına gi·diğimiz Yakit, billıa s;ı diin
lc lıugün orasındaki far! ıt vı> lıu 
kıaa nıiiddct iı;io<lcki scıi iııki~ııf.ı 
lıakı) or da ha) ret edi yor~ını. 

Bugün İzmir'i dalın crkf'ıı tf'r
k~ttik. Ufkun } ırtılışıııı ) ollıır<laıı 
lineşio doğu.unu du, lıir L:ıtıır)ıı-

ll.ııı ~izli siperinin nrknı;ıoda n 
eyrett"k. 

llün, dolu bıraktığ11111z yerler 
Loşa'mış ,.,~ bur.telaki kunetlnden 

Lir kı~ıııı, çok ilerilere, ha kn yer· 

leı e ıınkledilruiş. 

Vazife başında bir telsiz 
neferi. 

Otomobilimiz, Orgencrııl hzct
linin otomôlıilini ıakibceliyor ve 
Cehbcdcn celılıeyr. me\ ziden ıne,·· 

~iye, kumııudıınclan nefere ko
tuyoru7.: 

Kırmızı Vl: mavi taraf clüue 
tıııznran büyük hir faaliyet ve lıa

~•rhk iı;iııdedirlcr. Dünkii y iirüyii~ 
\·c yer tutuş, geceden itibaren has· 
ltıı kollıyarak tuıııamile inki~nf 

tlnıi •.. 
Diraz sonrn, uzakt n uzağa si· 

İalı ıeslcri gelmeğe lıa~laılı. Ne 

! Iktısad ve Mali-

Baş hakem general Keramettin ve bir tayyare topumuz 
)alan c:i;yliye)İm; lıu, lıcnim için 

lınştaıı lıa~n ve } cp-ycni bir he) c· 
ı·:ın ve~ilcsi teşkil etti . Soruyorum: 

- Bu ateş nedir? 
Şu <·cvaLı ulıyoruuı: 

llf'r iki tarafın piyadeleri 
temasa geldiler. 

Ihı ıırada piyade uteşin<len 
forkh bir ııtf!Ş haşladı. 

fııkineli tüfek! 

Dediler. Ateş rıııntakasma doğ· 

ru yıldırım gibi uı;uyorıı:t.. EfraJ 

mc,·1.ilcrirıi tutmuş, silahlarının le· 
tiğice sarı lrııı~, gözler ileride .. 

Artık bu salıaıla iıı~a111n •·ı\1.ını:vrn,, 

cliyemiye<·l'ği hir lııırb iilc•ni baş· 

lamı; bulunuyor ve Türk askerini, 

vaıife ve 1<ilah lıa~ında, bli)le mu
\affakı)etli, mutedil, neş'cli gür· 

Komutanlarımız f aaligette 

ye Vekill~rimiz 
Elaziz'den Adana. 

ya geçtiler .. 
El5ziz l 1 (A.ı\) .-... lktısad ve 

Maliye \ ekillt•ri 1-cii umumi mü
fettişi Gcurral Abdullah Alpdoğan 
dün Ergaııi'Je Dilcman krom mu· 
denlnini \ 'C bııkır ın:ulenlcrinin 

\':ıziyctmı tetkik ettikten eonra 
trenle Yolcafiya naJan ela olomo· 
lıillcrle şehrimize geldiler. 

Vekiller n:fokntlerindcki mü· 
taha. ı~l:ırla öğleden sonra Geb:ınn 

gic1crek mudeııi tetkik ettiler. 
Şı• ı rflt•rine halkcvilllle Lir zİ· 

) afet 'crildi. Vekiller Adana'ya 
gitııH'k fü:ere Elaziz'dcn ayrılılıl:ır. 
-------
dükçe in~aıı derin bir heyecnn ge-

çiriyor. 
Etralimı liiyikıle tetkike vakit 

bulamadım, otomobillerimiz bizi 

kırmızı orc1ug hına atıyor. 

Bu aralık, ara-sıra dP-rin Lir 

- Sonu 4 ncü sagf ada-

Tevfik Rüştü Aras ve murahhas heyetimiz konseyin 
son toplantısında 

Belgrad l t (Radyo) - CcnC\ · Ara!', Viynna'don bn ıaba\ı sa. t 
rı}dcn e1ünmekle olau Türkiye Ha- 7 ,30 da Belı;.rad'a gelmiştir. 

rici)c Vekili doktor Tc,·fik Hüştii Sonu 5 inci sahifetlP. -

hale 
us ya 

-----o-- ----
İspany a ihtilalcileri, zengin ma-
den mıntakalarını ele geçirmişler 
r Ilurgo , 14 (Hadyo) - Bilbao'da 

Hain Ermeni 
\ lrnlıınan fi ilen• m~nsnp l 14 ku<lın, 

asiler nezdinde bulunan milis ka· 
dmlarile mübadele edilm iştir. Mü· 
bııdelc) c de\'am edilmektedir. niçin gelmişti? IA>ndra, 14 (A.A) - Niyuz Kro· 
ııikl gozctesiuin Mo ko\'a'Jan aldığı 

Kaçmak istedi, maltimata !!öre ademi müılnlıole 
geberti/di komit" i lııc;lıir şey yapmamakta 

devam ctti~i takdirde O\') rt'ler 
lstanbul, 14 ( Husrısi }- lıirli~i konıiıccleıı ayrılacaktır. 

Suriye' den gizlice hudu- Mndıid; 14 (A.A)- Hariciye ne· 
dıımuza giren ve Dersinı'e ?.areti ~1nrlam A1.nna ile eski baş· 
kadar tahrikat' yapmak lıakaıı 1\1. Giralin De J\lan o 25 

için gelen Nerses adında adıııdaki Arjııntiu kruvazörüne lıin· 
miş ohluklnn lınherini tekzip e t· 

bir Ermeni,jandarmalarz- mektı>dir. 
mız tarafından yakalan- lfarici)c nc1.arcti .M. Lırgo Kıı· 
mış ve kaçmak isterken lıallero ile 1 p:ın} ol fa~istlcri rei i 
öldürülmüştür. l\I. jose Primo De Ri\'era'ııın mü· 

\.. _________ ..) - Sonu 5 inci sahifede -
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DÜŞÜNDÜKLERiM ı* G~u··_nu·· -0 Jelgraf Haberleri Ahlakın eskiden çarığı , 
u~~~~~~~.~p~~~~crd~u~rft~d~ ----~~~--~-~-~--~---~~--~-~-----~ 

ğiştire değiştire, uzun asırların yollanoda yürüye )Ürüye nihayet aslı ve 1 • ıt F B J • Şark de 
hüVİ)'elİ dejenere olmu~ bir şekilde yirruin<'j asrın kapı&Jndan da girmiştir. ngı ere ransa ve e çı- • 
bir ~~~a~: ~~;::. v:i~e~;r:~: ~;:::ı~;no~::. b~: ~°1:::~· ş7:';t ;::!:~ ' miryolları. 
!aşmış, damlara atılııı usı zamanı gelmiş bir çarığa benziyor. Ona acıynn· k k b e 1 e 1 d 1 ·•---
lar aa var, onu yeni lıir şekle sokmak istiyenıer de var, ona tüküren ve a a JDe erJ top an J ar Satın alma 
onun~: c;a~n~:r:;ı!e~azin macern:;ı, inııanhkln heraber haşlamış, fakat müzakereleri. 
bu devirde, hu asırda en aCJklı şeklini almıştır. f stanbul, 14 ( Hususi ) -

Bir hırSJz ~c bir sefil de ahlaktan bahsediyor. Belcika hükumeti askerlik müddetini uzattı, Rus- Şark demiryollan satın alının~ 
- Ahlak ·diyor· alıliik!. ' ' müzakeresine iştirak edece 
Ye insan bunu dinlerken, ahlakın haline gözyaşı dökmek ihtiyacı va verdig., i notanın ne zam<ın görüşüleceg., ini sordu heyet tesbit edilmiştir. H.e~et'. 

ile karşılıyor.. lurabnlıacı ve faizci, kahvehanede yan gelince, \ereceği ' k 0cı • şirketin meclisi idare ı ı 
para için? Raris 14 (Radyo) - Bugün seleri de tetkik olunmuştur. edecektir. Bundan başka sÜ· reisi M. Santeryen, Fransa - AhJakh adama para verebilirim! • b" · 

Diyor. Çiin1'.ii on~ fikrince, ancak ahlCik.lı bir insan en iyı ıo· · saat 10-da Elı"za sarayında bir 3 lkinciteşrinde açılacak vari kıtaatının da motörızc ır m"ıl!Aı t"ıcaret odasının bir ıniı· 
yutabilir. toplantı olmuş ve bütün ka· olan Avam kamarasında kra· hale konması ve gönüllü as· messili ve diğer iki kişiden 

Çarşıclaki hilebaz, ciddiyetinin şaheseri ile; bine erkanı hazır bulunmuştur. lın okuyacağı nutuk etrafında kerlik müddetinin, üç seneden mürekkep olacaktır. 
- Benim malım çok ıemiz<lir • di)·or • hunun abini iddia ederse· H · · M. fvon t tk"k t k ·· b" ko beş seneye çıkarılması takar· 

arıcıye nazırı e ı a yapma uzere ır • vollarımız 
niz ahliikımdırn şüphelenirsiniz. Delbos, Cenevre' de vuku bu· mite teşkil edilmiştir. rür eylemiştir. 1. ı 

Ye hnkıyorsunuz ki, onun da ahliikında kurtlar kaynıı~ıyor, ona da lan müzakereler hakkında iza· Brüksel, 14 (Radyo) _ Londra, 14 ( Radyo ) -
şeytan parmağını sokmu~. b l Kral Leopold, bugün sara· Sovyet elçisi; bugün lngiltere Alıliik dola,ıyor. Zavallı zavadı, sokaktan sokağa, mağazadan mağa· hat vermiş ve eynelmile va· h . . L d Ed •· 

h l · · ymda toplanan kabineye riya- arıcıye nazın or en ı znyıı, evden e.ve, ruhtan rnha, telakkiden telakkiye, zamandan zamana, ziyeti teşri ey emışlır. R , 
ns:ırdan asJra gidiyor. Finans bakanı Vensa Ori· set eylemiştir. Belçika kabi- zİ iyaret etmiş ve usya nm, 

Müşterisi en nz olan bu matah, hiçolmazsn ona malik olmıyanlar yol, fimmscl mes'eleler etra· nesi, 1934 senesindenberi ilk spanya işlerine ademi müda· 
tarafından i tismar edilmese, belki ahliikı bir süs, Yitrinde bile seyri hoş fında malUmat verdikten son· defa olarak bugün sarayda hale komitesine vermiş olduğu 
birçey görmek mümkün olacaktı. . I b l son notanın, ne zaman müza· 

ra, gelecek toplantıda bütçeyı top anmış u unuyor. 
Ne çare ki, o da mümkün olmı)or. kere edileceği hakkında izahat 
Yirminci asır, hu tarihi ve nıuk.addeı eııki çanklnn dama mı ata· getireceğini bildirmiştir. Bugünkü müzakereler, hep 

cak, ne ) apmnk istiyor, belli değil! ** Londra, 14 (Radyo) - İn· askeri mes' eleler etrafında istemiştir. ----

Belçika hükOmeti bir 
batı paktı hazırhyor _______ , _____ _ 

Fransız emniyetinin Belçika lehine bir 
lngiliz teminatı ile takviyesini istiyor 

diliyor. lngiliz süel yardımı 
Belçika'nın istiklali için en 
iyi zımandır. 

giliz kabinesi, bugün M. Bald- cereyan eylemiş ve askeri hiz· 
vin 'in riyaseti altında toplan· met müddeti tesbit olunmuş· 
mış ve beynelmilel vaziyeti tur. Askerlik müddeti 8-13 
tetkik eylemiştir. Bu toplan· aydan 18 aya iblağ edilmek
tıda, Lord Eden, Cenevre' de tedir. 
konuşulanlar hakkında izahat Verilen karara göre, Bel
vermiştir: Dahiliye nazm Sir çika hükumeti, daimi su
Con Simon da, komünistlerle rette ihtiyat bir kuvvet bu· 
faşistler arasında cereyan eden lunduracak ve hudutlarda 
son hadiseler etrafında bir bir hadise zuhur ettiği an· 
rapor vermiş ve Filistin hadi· da, derhal bu kuvveti sevk 

Malta Ya 
Y avaz, 4 tor. 
pido ve 3 denizaltı 
gemimiz gidecek .. 

lstanbul, 14 (Hususi) - Mal
ta'yı ziyaret edecek olan filo
muz, Yavuz, 4 torpido ve üç 
denizaltı gemisinden müteşek
kildir. 

Mükemmel 
bir hale konacak .. 

lstanbul, 14 (Hususi) -
Hükumet, memleketteki yo~· 
lann inşasına büyük e~emını· 
yet vermektedir. Yollar hak
kında hazırlanan layiha. Ve· 
killer heyetine verilmiştir. Bu· 
na göre, 12 milyon lira tutan 
yol vergisi, Maliye V ckaletiııce 
tahsil edilecek ve yarısı Na· 
fıaya yarısı da vilayetlere ve· 
rilecektir. 

Yolların çabuk bozulmaması 
için blotaj temel atılması ve 
muayyen yerlerde 1 usta ile 
beş ameleden mürekkeb da· 
imi tamir ~kolları bulunması 

mukarrerdir. 

Londra, 14 (A.A)-Morning 
Post gazetesinin yazdığına gö· 
re, Belçika hükumeti yeni bir 
batı: paktı planı hazırlamak
tadır. Bu proje Cenevre' de 
hususi görüşmelere mevzu ol
muştur. 

Almanya ile Fransa ara
sında da buna benzer anlaş· 
malar aktedilebilecektir. 

Kont Martel'in beyannamesi 
Yaşar'a ev alındı 

Ba 1kan11 İstanbul, 14 ( Hususi ) -
Dünya birinciliğini kazanan 

Belçika' da efkarı umumiye· 
ce daha zivade veni bir Lo-
1\.Clr uu pct~ılııa ımlmmı gorun-
mektedir. Belçika hükumetinin 
aşağıdaki tekliflerde bulunma· 
sı muhtemeldir: 

1- Belçika her türlü taar· 
ruza, karşı bütün kuvvetiyle 
müdafaaya çalışacaktır. 

2 - lngiltere bir taarruz 
halinde Belçika'ya yardım et· 
meyi taahhüt edecektir. 

Böyle bir pakt iki sebep· 
ten dolayı çok mühim adde-
---~~~-----~~~~ 

Fransa 
hükumeti __ ........... __ 

Belçika'da Fransız emniye· 
tinin Belçika lehinde bir ln
~iliz teminatile en ivi 7ıman 
llıtına alınmış olacağı kanaatı 
vardır. 

Bundan başka Fransız· Sov· 
yet paktı Belçika efkarı umu
miyesini pek ziyade heyecana 
düşürmüştür. Çünkü Belçika 
Moskova ile hertürlü tarzı 
halle karşı daima itimatsızlık 
göstermiştir. 

Morning Post gazetesi diğer 
taraftan Fransız hükumetinin 
beşler konferansı hakkında in· 
giltereye cevab verdiğinin ve 
bu suretle 18 Eyltil tarihli in· 
giliz notasına ilk cevab veren 
memleketin Fransa olduğunu 
bildirmektedir. 

ltalya kralını Habeş Alman--t-e-zgô.h-
imparatoru olarak tal d ~ 1. t 
nımıyor. ltalya ise ... ı arın a aa '!~. 

Paris, 14 (Radyo) - ltalya Hat zırhlıları bıtırı
hükfımeti Fransa hariciye ba· 
kanlığına, Roma'daki yeni 
Fransız sefiri M. Sen Kente· 
nin itimatnamesini "ltalya kralı 
ve Habeşistan imparatoru., 
namına vermesini istemiştir. 

Fransa bu suretle hareket et· 
mezse, şimdilik Roma'ya sa
dece bir maslahatgüzar gön· 
derecektir.I 

liyor, yeni kruvazör 
Hazırlanıyor .. 

Berlin, 14 (Radyo) - Kiyel 
inşaatı bahriye tezgahlarında 
büyük bir faaliyet vardır. Bu 
faaliyet 26 bin tonluk hat 
zırhlılarının ikmali içindir. 
Bundan başka 10 bin tonluk 
bir kruvazör de denize indi· 

Paris, 13 (A.A) - Fransa· rilmek üzeredir. 
nın büyük Roma elçiliğindeki 
değişiklikten bahseden {Echo 
Dö Pari{ gazetesi yeni büyük 
elçi M. Doşen Kanten'in iti
timat mektubunun henüz tan
zim edilmediğini bildiriyor. 

Zira Fransız hükumeti itimat 
mektubunda doğu Afrika'sı 
fütuhatını tanımadan . İtalya 
kralının Habeşistan impara· 
toru unvanını zikretmemekte, 
doğu Afrika,sı fütuhatı ise 
Fransa'nın beynelmilel taah
hütleri sebebilc tanımamak
tadır. Diğer taraftan ise İtal
y~' nm bu unvanın zikredilme
mesini kabul edeceği belli de· 
ğildir. 

M. Tataresko 
Dış bakanlığa da 

geçmiyecek 
Paris, 14 (Radyo) - Ro· 

manya sefarethanesi M. Ta· 
taresko'nun hariciye bakanlı· 
ğını da üzerine alacağı M. 
Antonesko'nun tekrar maliye 
bakanlığı deruhte edeceği 
hakkındaki şayiaları tekzib 
etmiştir. 

27 İdam 
Paris, 14 (A.A) - Alsas' da 

bir askeri trene ateş etmiş 
olan 27 kişi idama mahkum 
edilmişlerdir. 

Sancak Türk'lerinin hu- Doktorlar ~~1:~1~~!fnc;•şı:r:·· e!·1·;.~~~ 
k k hf d •·•.. alınmı~tır. U U 1110 UZ Ur. Bugün Bursa'dan .. -,--

. .. . . Istanbul'a döndüler .. Kudus te 
20 ~ınden fazla T urk şapka gıydı. San- İstanbul, 14 (Hususi) - Bal· h Ad• l 
cak taki Türk'ler toplantılar yapıyorlar. kanlı doktorlar şerefine Bur· a ıse er .. 

İstanbul, 14 (Hususi) - Mandalar komisyonunda Fransız 
murahhasının, Sancak'ın hukukunu tesbit ve tasvib için Tür· 
kiye ile müzakereye amadeyiz şeklindeki beyanatı, Antakya 
ve fskenderun halkını çok memnun etmiştir. 

Bütün Antakya'lı Türk'ler ve Alevi'ler feslerini atarak şap
ka giymektedirler. Şimdiye kadar 20 binden fazla şapka ve 
kasket satılmıştır. Sancak'ın muhtelif şehirlerindeki Türk'ler 
sık sık toplantılar yapmakta ve bir Teşrinisanide başlıyacak 
olan seçimde nasıl hareket edeceklerini tesbit etmektedirler. 
Türk'ler, bu intihabata iştirak etmiyeceklerdir. 

Suriye'deki Fransız fevkalade komiseri Kont dö Martel, 
perşembe günü Sancak halkına hitaben bir beyanname neş· 
retmiş ve Fransa'nın taahhütleri hilafına hareket !edemiyece· 
ğini hukuklarının mahfuz olduğunu bildirmiş ve Sancak Türk· 
!erine sükunet tavsiye etmiştir. Martel'in beyannamesi, mem
nuniyetle karşılanmıştır. 

Bulgar kabinesinin isti
f ası beklenmektedir. 

Yeni intihap yapılacaktır. Bazı 
fırkalar feshedilecektir. 

Sofya, 14 (A.A) - Havas ajansından : 
Siyasi mahafil başvekil M. Köse fvanof'un Cenevre'den dün 

avdet etmi~ olduğundan kabinenin yakında istif asını verebile
ceği tahmininde bulunmaktadırlar. 

Şimdiki hükumet teşrinievel ayında umumi intihabat yap· 
mak vadiı:de bulunmuş idi. Fakat nazırlar intihabat kanunun
da yapılacak ıslahatta mutabık kalamamışlardır. Diğer taraftan 
nazırlardan birçoğu hükumet tarafından siyasi partilerin fes
hine karar verilmiş olduğundan şimdiki kabinede kalamazlar. 
Bundan başka nazırlardan M. Kojou Racoff geçenlerde Tzan· 
kof'un Halo partisi tarafından tertip edilmiş olan bir nüma
yişe iştirak etmiştir. 

Moskova, 14 (A.A) - Tas ajansı bildiriyor : 
Gazetelerin Viyana' dan alarak neşrettikleri haberlere göre 

Bulgar Cankof partisinin Bulgaristan' da şiddetli hükumet dar· 
besi hazırlamakta olduğunu ve bu harekete ordu ve polisin 
de işti~ak etmesi için çalışmakta bulunduğu, Sofya'dan bil· 
dirilmiştir. 

Bu haberlerde Cankof partisinin hükumet darbesine iştirak 
edecek olan beyaz Rus mültecilerine silah dağıtıldığı ilave 
edilmektedir. 

sa' da ziyafet verilmiştir. Bursa 
valisi Fransızça bir söylev ver· 
miş ve Balkanlı bir doktor da 
nutuk irad eylemiştir. 

Doktorlar, Uludağ'a çıkmış· 
lar ve bugün şehrimize dön
müşlerdir. 

Celal Bayar 
Ergani maden
lerini gezdi •. 

İstanbul 14 (Hususi) - lk
tısad V.ekili Celal Bayar, Er· 
gani bakır madenlerini gez· 
miş ve madenlerin zenginli· 
ğinden çok memnun kalmış, 
fazla ihracat yapılması için 
müsaade vermiştir. 

Cim Londos 
Ermeni Ali 
Babayı yendi .. 

İstanbul, 14 { Hususi ) 
Amerika'da cihan şampiyon
luğu için Ali baba ile karşı· 
laşan Cim Londos, Ermeni'yi 
yenmiş ve cihan şampiyonluğu 
unvanım muhafaza eylemiştir. 

Bir talebe 
Muallimini 
mahkemeye verdi .. 

İstanbul, 14 (Hususi) - Bir 
hususi mektepte, hocası tara· 
fmdan dövülen bir çocuk za· 
bıtaya müracaat etmiş ve mual
limini cürmümeşhutla mahke· 
meye vermiştir. Muhakeme ne· 
ticesinde muallim beraat et· 
miştir. 

Zaharof öldü 
İstanbul, 14 {Hususi) 

Meşhur silah tüccarı milyarder 
Muğla'lı Rum Zaharof'un öl· 
düğü haber veriliyor. 

___ ._.. ....... ~-
Bir Alman vapuru 
geldi, bir köyü 4 mii· 
sellô:h şahıs bastı . .. 

Kudüs, 14 (Radyo) - Gece 
harice kadar çıkmamak mec· 
buriyeti bugün kaldırılmış ve 
sinem:ılar, gazinolar faaliyete 
geçmiştir. 

Kudüs, 14 (Radyo) - Bu· 
gün isyandanberi ilk defa ola· 
rak bir İngiliz vapuru Yafa'ya 
gelmiş ve hamulesini tahliye 
etmiştir. Bundan sonra bir 
Alman vapuru da gelmiştir. 

Yahudiler bu vapurun hamu· 
lesini Telaviv' de tahliye etme· 
sini rica etmişlerdir. Bu rica 
Alman vapurunun kaptanı ta· 
rafından kabul edi!miş, fakat 
bu hadise Arap'ar arasında 
yeniden heyecan husule ge· 
tirmiştir. 

Bcyrut, 14 (A.A} - Halep· 
teki tütün fabrikası işçileri 
grev ilan etmişlerdir. Oıtalık 
sakindir. Mancester liman ame· 
lesinden 2 bin kişinin grev 
ilan etmelerile liman faaliyeti 
felce uğramıştır. Gelmesi bek~ 
lenilen gemiler grev devaın 
ettiği takdirde başka liman· 
lara sevked:leceklerdir. 

Kudüs, 14 (Radyo} - Dört 
müsellah şahıs bir köye gir· 
mişler ve köylü Arap'lardan 
para istemişlerdir. Bunlar ta· 
kib edilmektedir. 

M. Şuşning kimin 
emrinde! 

Londra, 14 (Radyo} - in· 
giliz gazeteleri, M. Şuşning'in 
son karar ve hareketlerinin 
Mussolini'nin işaret ve tav
siyesi ile y~pıldığını yazmak· 
tadırlar. 
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. ~""c;n ;;~~ı.!"h~ı.r.d:~;.~ BPaums:~::riımız aş ÜZiİ m Ve Meşlhukd 
~redir deryayı bilmezler. k . h suc ar anunu 

F etvasmca, bir insanla dost R k lt d.. • avun 1 r acı. iti .. ' J J •• • • • • ·ı ·k 
o~ur, merhabalaşır, fakat hiç e O .e ~ e geçen • lr~ Uacıel UmUml l 
bır zaman onun hakiki iç yüzünü Senekınden daha S ., k h d l l l takviye edildi 
~Ötemez. Yüzünde taşıdığı şey- Fazla, mahsul iyidir. ogu ava epo u vapur ar nası Meşhud suçlar k::ununun 

ltni bir maske, onların arala- Bergama ve Menemen ova- temin edı·ıecek.? tatb~ki . münaseb.etile Ad.tiye 
tında daima bir perde gibi V k-ı f C d larında bu sene yeti~en pa- ~ a e~ınce . ~~ır umurıyet 
b Urur, farkına varılmaz ki, te- mukların elyafı fevkalade iyi- Evvelce lstanbul boğazında ettiği vapurların bazılarında mud.deı~mumılığı ka?ro.sunun 
b~ssümü bir sırıtma, dostluğu, dir. Alınan pamuk nümuneleri, feribot işletmek için teşebbüs- soğuk hava depoları yaptırıl- takvıyesıne karar verılmış, So-
~r gizli düşmanlık, saffeti bir çok beğenilmiştir. Dejenere de bulunan bir İngiliz şirketi, ması için_de mukaveleye şart- m~, Kı_rkağa~ v~ Kemalpaşa 

rli riyadır. yaşmcyvalarımızın dıs memle- Ja k t ğ k h dd l h d tohumlardan elde edilen uzun • r onmuş ur ve so u ava mu eıumumı erı, meş u suç· 
Ziya paşa merhum; elyaflı, nefis pamuklar, men- ketlerc ihracı için firigorifik deposu tesisatı yaptırmak o lar işlerine de bakmak üzere 
Bedmaye olan anlaşılır mec- sucata en elverişli olanlardır. tesisatı havi vapurlar tahsis kadar pahalı bir iş sayılma- lzmir müddeiumumi muavinlik-

lisi neyde Gelecek yıl bu havalide dah:l ederek bu işi yapmak için maktadır. 2 - 5 bin lira ile lerine tayin edilmişlerdir. Bu 
işret güheri ademi temyize geniş mikyasta ve müstahsile tetkiklerde bulunmaktadır. her vapurda bu tesisatı vü- suretle İzmir Cumuriyet müd-

mihektir. Amerikan pamuk tohumu kvzi Haberin lzmir'e akseden cuda getirmek mümkün gö- deiumumiliği kadrosuna, üç 
ı·· Demiş amma, işrete gitmiye edilmek suretile pamuk ekile- şekline göre bu şirket, yaş rülmcktedir. müddeiumumi muavinliği ilave 
Uz.um yok, bu asırda menfaat, ceği için daha nefis mahsul meyva ihracatının münhasran Bu sene yaş üzüm ve mey- edildiği gibi ayrıca 4 de katib 
~damın cevherini anlamak için alınabileceği anlaşılmaktadır. kendi tahsis edeceği soğuk valarımızın dış memleketlere kadrosu eklemiştir. Meşhud 
~etüp artıyor. Böyle bir hadise B .... k K·· .. k M d hava depolarını havi vapur- ihracı için mevsim başlangı- suçlar kanununun tatbiki mü-
ıl uyu ve uçu en eres I l l k d d . ,. . . . . e hemen, şimdiye kadar iç 1 d t" kl d ar a yapı masını isteme te ir. cm a soğuk hava depoları nasebetıle hakımlerın de ışlerı 
11.. ova arın a ye ışen pamu ar a 1· 'd k 1 k d ı b ı ıUzünü kavrıyamadığınız bu k .. ld" G k' zmir e i a a a ar arın mü· u unan vapurların kiralanma- artmış olduğundan hakimlik 
SÖzd d t d"' k ço guze ır. eçen sene ·ı talealarına göre ise, bu işi bir t bb.. d")d'" · k"t k d d ·ı" l l e os un uşman mas e· k k l . 

49 
OOO b 

1 
sına eşe us e ı ıgı va ·ı , a rosuna a ı ave er yapı ması 

Sine bakıyor; pamui re 0 tesı ' aya şirkete vermek bazı noktalar- bu vapurların :Yunan ve Bul· beklenmektedir. 
idi. Ik zamanlar bu .seneki ş k - Tüh allah müstahakını dan doğru değildir. ir etin, gar firmaları tarafından tama- z A B J TA.· 

v pamuk rekoltesinde 70 bin b k d "f · k k 1 ersin, meğer ne pis mahlUk- tat i c eceği tarı enm yü · men ira anmış oldukları gö-
llıuşl balyayı bulacağı tahmin edil- sek olması ihtimali bulunduğu rülmüştü. Yunanistan ve Bul-

Diyorsunuz. Hani bir fıkra mişse de son yağmurlardan için bazı ihracatçılar bu işin garistan' dan her sene Avrupa 
Vardır: rekoltenin 60 - 65 bin balya devlet vesaitile yapılmasını piyasalarına yapı ldığı gibi 
. Vakti hali yerinde, dini olacağı anlaşılmaktadır. Bu muvafık görüyorlar. Zaten de- önümüzdeki mahsul mevsimin-
lflıanı bütün bir müslümancık, mikdar, Ege mıntakası istih- nizyolları işletme idaresinin de memleketimizden de dış 
~mazan günlerinden birinde salatıdır. Yalnız son yağmur- Avrupa' deki tezgahlara sipariş memleketlere mühim miktarda 
C<lrnie gelmiş. Elinde altın lardan bir kısım p~muklar pa- - yaş üzüm ve diğer yaş mey-
kamçılı bir tesbihi ile ağır-ağır fif sarımtırak bir renk almış- MAHKEMELERDE: valarla bilhassa kavun ihra-
Ve oruç keyfi ile dalgın-dalgın tır. Bu şekil, pamuğun kalite- catı yapılacaktır. 
dolaşmıya başlamış. Hiç ol- sine çok az tesir etmektedir. Cinayetle suçlu Bu sene lngiltere'ye yeni 

rtıazsa bir çift ayakkabı çala- Adana mıntakasının 160,000 R d' h • şekilde ambalajlar içinde gön-
biimek istiyen camiin avlısında tondur. eşa ın ş a ıt- dcrilmiş olan kavunların bo-

dolaşan bir hırsız, bu zatı Başbakanımız ismet lnönü, [eri ne söv[ediler zulmadıkları görülmüş ve bun-
&örmüs ve elindeki tesbihin de pamuk istihsalatının artırılma- J lar satılmıştır. 
k • b .... ---
ıymetini anlamış. Yanından sına üyük bir ehemmiyet at- Başdurak'ta Kayseri'li Ali'yi ff • • 

bir iki defa geçmiş ve bak· fetmektedirler. Adana'daki tet- öldürmekle suçlu Mustafa ve ayvan VergıSI 
llıış ki, o, hiç bir şeyin far- kik seyahatlerinde pamuk mm- Reşad'm muhakemelerine dün Gizli hayvanların 
kında değil. takasını gezmişlerdir. Ağırcezada devam edilmiştir. • 

Ona müvazi olarak aşağı Yakınde Ege mıntakası se- Bu celsede Reşad'm göster- ikramiyeleri .. 
Yukarı, ağır-ağır onunla bera- yahatinde de bu mes'ele ile diği kasap Cemal ve Muhar· Kaçak hayvan ihbarı üzeri· 
ber yürümiye başlamış ve ni- alakadar olacakları kuvvetle rem adında iki müdafaa şahidi ne verilecek ikramiyeler hak-
hayet parmağını tesbihe at- söylenmektedir. dinlenmiştir: kında Maliye Vekaletin<len Vi-

rtıış ve görmüş ki, bu zat, Bir cocuk Kasap Cemal, vak'anın ol- layete bir tamim gelmiştir. 
onun da farkında değil. Beş ? dağu T evfik'in kahvesinde lkramiye alabilmek için ihbarı 
0n adım attıktan sonra yavaşca kuyuda boğuldu.. oturduğu sırada, kendisine yapanların, mektum hayvanla-
tesbihi çekip almış.. Menemen'in Helvacı köyün- rakı teklif eden Kayseri'li rın mikdarı ile bulunduğu yer-

Fakat hırsızın gözü doyar- de feci bir kaza olmuştur. Hü- Arif'e, maznunlardan Reşad'ın: lerini göstermeleri lazımdır. 
llıı ya, bu defa da adamcığın seyin'in 7 yaşındaki oğlu Meh- - Ben seni tanımıyorum, Bazı yerlerde bu noktaya 
Parmağındaki pırlant yüzüğe med, kuyu başında oynarken bana neden içki teklif ediyor· ehemmiyet verilmediği görül-
kapılmış. nasılsa kuyuya düşmüş ve bo- sun? müş ve Maliye Vekaletinin 

Bir aşağı, iki yukarı dolaş- ğulmuştur. Dediğini ve biraz sonra ,gü- er.,rinde buna dikkat edilmekle 
dıktan sonra, selam verüp, Z b . rültü çıkınca kendisinin kah· beraber ihbarda bildirilmemiş 
boğazına sarılmış; ararsız geçen ır veden çıkıp gittiğini söyle- olan bu gibi noktaların tesbiti 

- Oh, oh - demiş • ne otomobil kazası mi~tir. için hazine hakkının korunması 
mübarek tesadüfi. Ramazanın Ödemiş'in Kaymakçı köyü Şahit Muharrem ise Reşad'la için alakadardan derhal ma-
Uğru, size geldim.. civarında bir otomobil kazası Mustafa'nın hadise esnasında lumat istenmesi ve imza alın-

Ve, ibaşlamış adamcığı şa- olmuştur. Bergama belediye- kahveden kaçtıkları sırada ması bildirilmiştir. 
Pır-şupur öpmiye, ve adamcı- sinde mukayvet 7 numaralı maktul Ali'nin ustura ile maz· I 
~ k J d M f • hbarnamelerde gösterilen &ın ar asını sıvazlamıya, saka- otomobilin şoförü sarhoc.:luk nunlar an usta a yı ensesin· 
lı · k B -.: d 1 d .. M f yerde vergi kaçağ'ı hayvan 
nı, yüzünü o şamıya. u ara- yüzünden idaresindeki otomo- en yara a ıgını ve usta a· 

lık t ·· ·· 1.-:; k ğ d b ki ı d ara:mken başkalarına aid ka-a yuzu5 u çe ·me e mu- bili, köye üç kilometre uzak- nın a onu ıça a yara a ı-
Vaffak olmuş. Dalgın zat biraz ta bir hendek içine düşür- ğını gördüğünü söyliyerek de- çak hayvan bulunacak olursa 
düşünmüş·, K d ı 1 miı:.tir ki: bu hayvanlar için ihbarı ya-

müştuı. "'7a a yara anan o - v 
- Ben bu adamı tanıyor mamışlır. ~oför tutulmu:;;tur. - Mustafa, Ali'yi yarala· pana ayrıca ikramiye verilmi-

gibiyim. Öyle olmasaydı za- ~ dıktan sonra kaçtı, Ali yaralı yecektir. 
len bu kadar dostluk göste- anladım teresi! olduğu halde elinde bir ustura D 1 1 e k ı e r: 
tirmiydi. Kendi payınıza iyice düşü- tutarak han kapısında Reşad'ı 
Demiş. Fakat namazını bi- nünüz. Mahiyetlerini ve Malı- tehdide başladığını, Reşad'ın 

lirip te tesbih çekeceği vakit mud Reşad'ın tabirince ne mal elinde bir tabanca tuttuğu 
başından geçen felaketi an- olduklarını sonradan kavradı- halde Aliye: 
larnış : ğınız insanlar yok mudur ve - At usturayı elinden! 

- Aaaaaah - demiş - şimdi bunlar az mıdır? Çimdik Diye bağırdığını ve üzerine 

ELHAMRA 
Yarın matinelerden itibar ... n 

••'\ doğru yürüyünce tabancasını 
bir el ateş ettiğini, fakat Ali
nin üzerine mi, yoksa hava

Bütün hayatınızda gülmediğiniz kadar güleceksiniz. Zira, 
gülmek kasırgası, kahkaha tufanı gibi kelimelerin bile ifa
deye kafi gelmediği müsterna bir şaheser olan ve dünya 
komik filimleri arasında birinciliği kazanan, 

Lorel ve Hardi Hindistan'da 
Filminde, bütün cihan sinema scvcrlerinin pek haklı o!a· 

tak takdirlerini kazanan bu iki meşhur komik tatlı bir In-
ıiliz şivesile TÜRKÇE konuşarak harikalar yaratacaklardır. 

yamı attığını görmediğini söy
lemiştir. 

Müdafaa şahidi olarak din
lenen Muharrem, müddeiltmu· 
miliğin talebi üzerine ve mah
keme kararilc amme hukuku 
şahidi olarak ta dinlenmiş ve 
ilk anlattıklarım ikinci defa 

Susuz kalan evler 
Karantina' da Mi tat f?aşa cad

dP.sine bir haftadanberi su 
şirketi tarahndan su verilme
diği için bu caddedeki evler 
halkı çok müşkül vaziyette 
kalmışlardır. Geceleri saat bir 
veya ikide biraz su verilmek
te, sonra gene kesilmekte 
imiş. Nafıa müesseseleri ko
miserliğinin nazarı dikkatini 
cclbederiz. 

Birgi' de yangın 
Ôdemiş'in Birgi nahiyesinde 

Ulucami mahallesinde Emir 
Ahmed çavuşun evinden kaza
en yangın çıkmış ve iki odalı 
ev tamamen yanmıştır. 

Yangın 

Bayındır kazasının Keçili 
köyünde lbrahim karısı Ayşe 
süt pişirirken samanlığa ateş 
düşürmüş ve yangın çıkmıştır. 
Ev tamamen yanmıştır. 

Kadın döğülür mü? 
Mustafa kızı Süheyla, araba 

ile bir otele giderken kor· 
donda gümrük önünde önüne 
çıkan Mehmed oğlu Mehmed 
Ali tarafından yumruk ve to
katla döğülmüştür. Mehmed 
Ali yakalanmıştır. 

Dövmek 
Kordon' da Saman iskele· 

sinde şat üzerine üzüm kutusu 
yükleyen amele Ramazan'la 
Mehmed arasında kavga çık
mış, Ramazan, Mehmed'i döv
müştür. 

Memura hakaret 
Kestelli caddesinde şoför 

Abdullah oğlu Halim ve 
Hamdi, belediye memuru Hil
mi'ye hakaret ettiklerinden 
tutulmuşlardır. 

Eşga zapt~tmek 
Eşref paşa' da KavakJıpınar 

caddevinde Mustafa oğlu Sa
lih, ayni evde nişanlı bulun
duğu kızın babası Ali tara
fından sokağa atılması üzerine 
kızı evine almıştır. Nişanlısına 
almış olduğu eşyayı zapteden 
Ali hakkında şikayette bulun
duğundan Ali yakalanmıştır. 

Çirkin bir hareket 
Alsancak'ta yangın yerinde 

eski kız lisesi binası civarında 
Mustafa karısı Melek ile kol-
tukçu Ahmed çirkin bir vazi
yette yakalandıklarından adli
yeye verilmişlerdir. 

Mühür bozmak 
Kestelli caddesinde Ahmed 

oğlu Mehmed, fırında belediye 
memurları tarafından dolapta 
mühür aitına alınmış olan ek· 
mekleri çıkarmak için mühürü 
bozduğundan tutulmuştur. 

Boru çalmış 
Tepecik'te pazaryerinde sa· 

bıkalılardan Hüseyin oğlu 
Mehmed umumi tuvalet yerin
den iki metre uzunluğunda de
mir boru çaldığından tutul-
muştur. 

Yaralanmış 
Ödemiş'te hamam sokağın

da oturan Muharrem oğlu 

Muharrem; sarhoş olarak yer
de duran açık yüzlü bir çakı 
üzerine düşmüş ve kasığından 
yaralanmıştır. 

1 Borsada 1 
Üzüm satışları: 

Ç. Alıcı K. S. 
1676 M. J. Taran. 9 75 
1663 O. kurumu 12 
1016 Y. 1. Talat 9 25 
772 F. Solari 14 
768 K. Kazım 10 50 
692 J. Taran. mah. 9 25 
357 S. Süleyma. 10 75 
326 H. Alyoti 9 25 
318 P. Paci 8 50 
241 J. Kohen 9 
206 B. Alazraki 9 25 
198 Beşikçi z. bi.~ 12 50 
181 Ş. R. Üzüm 9 50 
176 A. R. Uzüm. 9 50 
167 S. Gomel 10 50 
120 H. Alanyalı 11 25 
98 T. Debbas 12 75 
88 Ş. Remzi 12 
50 52 T. D. Ar. 19 
48 H. Alberti 11 50 
25 T. Erman 12 
24 Vitel 14 25 
22 C. Alanyalı 16 
16 G. Abdullah 6 75 
15 S. Emin 16 50 
15 H. Kori 12 25 
9278 Yekun 

253465 E ki yekO 
2627 43 lJ. yekun 

incir satışları: 

K. S . 
19 
20 
22 
21 
18 75 
12 25 
18 
16 25 
12 625 
18 
15 
16 50 
20 
20 
14 
13 25 
22 
14 
23 
16 50 
12 
16 75 
16 

7 
17 25 
12 75 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
275 Tütsü ile te. 10 10 125 
96 K. Kazım 7 25 7 625 
76 Ş. Riza ha. 10 25 10 25 
72 A. H. Nazil.11 625 11 625 

534 
132721 
133255 

Z. gağı satışı 
Kilo Alıcı K. S. 

3500 Ô. Muhar. 38 
890 S. Bayrak. 38 50 
651 M. Kibar 37 50 
360 R. Bayrak. 38 50 

5401 
Zahire sahşları: 

Ç. Cinsi K. S. 
799 Buğday 5 25 

50 Ton Arpa 3 625 
32 K. Darı 4 25 
21 Fasulya 11 
21 Araka 8 

1842 Kilo Pamuk 46 
739 " K. ceviz 12 

K. S. 
38 
38 50 
38 
38 50 

K. S. 
5 5625 
3 625 
4 50 

11 
8 

46 
12 

Pamuk tetkiki 
Şehrimizde oulunmakta olan 

Almanya pamuk ithalat kon
trol dairesi reisi Paps, dün 
lzmir' deki mensucat fabrika
larını gezmiştir. Öğle üzeri 
borsada bir toplantı olmuştur. 
Pamuk ihracatçılanum iştirak 
ettikleri bu toplantıda ihra· 
catçılarımızın pamuk satışları 
hakkındaki dilekleri üzerinde 
görüşmeler yapllmıştır. M. 
Paps bugün Nazilli'ye gide
cektir. 

Otomobil kazasında 
bir köylü öldü 

Menemen'in Aliağa nahiyesi 
civarında feci bir otomobil 
kazası olmuştur. Hayvanına 
pamuk yükleyen ve nahiyeye 

gitmekte olan Foça'lı Hüseyin, 
Bergama be!ediyesinde kayıtlı 

ve şoför Şakir'in idaresindeki 
otomobile çarpmıştır. Hayva· 
nın üzerinde bulunan F oça'h 
Hüseyin, müsademenin şidde
tinden yere düşerek otomob l 
altında kalmış ve yaralanarak 
derhal ölmüştür. Şoför Şakir, 
yakalanmıştır. --------.. Hırsızlık 

Çorakkapı' da Gülizar soka
ğında oturan Yaşar oğlu Ali
nin evine giren hüviyeti meç
hul bir adam, bazı eşya ve 
erzak çaldığından zabıtaca tah
kikata başlanmıştır. 
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Ki~ galip gelecek Leh hariciye 
---- nazırının Fran-

-Başı 1 inci say/ ada- da ki tlilcklerimi kendi sözamıe te• • 
homurtu ile top flC lcri geliyor ve yid cırnek istiyorum. sa Yı ziyaretı , r d . . 
Konu,maga haşlıyoruz: Filhakika öğleden sonra güver· R . n yap-

- Netice bugün cınla~ılııbile. c~nl.erin en.irgötilrılüklerika~arg~ha M .. h. t lAkki edili- omanya or . usunu 
cck mi? gıttık. nu hususta anladım kı, gu· u ım e a 

- Hayır, aBJl taarruzlar ve vercinler emirleri götürmüiler.. yor. Dün Paris'le 1 
hare~ıı~.;;:: ::~:~.'.· hnılaW.. roı .• :~~rkb:·:~:d· .. ~~=;c1b:~; bazı temaslar yaptı. tıgw 1 b .. yu·· k manevra ar 

- Evcı, yann bir kıyıımot edıvor. Muhabere vo irtıhattald p 
kopacaktır. harlkulade muvaffakıyeti hayretle Varşova, 14 (Radyo) - a-

- 'aru kıyamet?. karşılamamak imklnsızdır. ris'ten alınan haberlere göre, 
- Her asker! taarruz, her ha· Bugün kırmızı ordu kararga· hariciye bakanı M. Bek Mon· 

rcket ve ruüdafa~nın neticesinde hında fu:la kaldığımız için daha tekarlo'dan Paris'e gitmiştir. 
kopan kıyamet!. iyi gördOm ki, bir ıehir telefon M. Bek Paris'te iki gün kala· 

- Kırmızı mı, mavi mi ko· tesi atı da an<'ak hu kadar inli· cak ve Fransız ricalile temas 
paracak? zamla işler. Birkaç gün içinde höy· 

Kumandan gülüyor. Kaşlarını le muntazam bir merkez kurmak edecektir. 
kaldınyor; muvaffakıyeti hakihtcn iftihara Varşova, 14 (A.A) - M. 

- Bilmem ·diyor- fakat asıl değer. Dilediğini ılakikaJa, cebhe· Bek'in Paris seyahati hakkın-
olan kıyametin kopacağıdır.. nin en gerisinden, en ilerisi ve daki resmi tebliğde bu seya-

llu suada Orgenerııl Jnettin'in öt~ inde herhangi bir mevziin mu· batın hususi mahiyette olduğu 
<le Lize bakarak ayni cümleyi söy· hahercsi imkanı tamamile temin ve Bek'in Paris'teki ikametin· 
lediğini işitiyoruz: edilmiştir. den istifade ederek M. Del-

- Evet, kıyamet kopacak! Bugün hazan otomobil, hazan bos'a bir nezaket ziyareti ya-
Ve, kırmızı onlu kumnnılanı ntlıırla, b.ızan da yaya olarak do- pacağı bildirilmektedir. 

General :\lustafa lu~ln'h ile ko· ltı~tık. zaktan uzağa i~dilcn pi· Varşova, 
13 

(A.A) _ Ha-
nup-uyoruz. ynı.le, ınnk.incli ate~i ve top se;;leri 

Modern ve kun·etli bir ordu· arasında artık iki kuvvetin bazı vas ajansından : 
ı;ahın gilrültüsüz bir makine inti
zam ve sür'ati ile nasıl çalıştığını 
anlamak iı;in burada yanın saat 
bulunmak lıizımdır ve Lu müddet 
kafidir. 

Bugün harekatın düne nazaran 
biraz daha alevlcnmi~ olmnsınn 
rağmen, gene dünkü itidal, gene 
dünkü sükunet ve soğukkanlılık 
hüfı:üm sürüyor. Burada telilş yok· 
tur. Jsticalin mahiyeti de tamamile 
şuuri ve otomatiktir. 

Dakika başına kumandana ra· 
porlar \·eriliyor. Erkıinılıarb rapor· 
lan okuyor ve kumandan, emrini 
dikte ettiriyor. 

Bu bitmeden yeni yeni rapor· 

noktalarda karşı karşıya geldiğini, Siyasi mahafilde M. Bek'in 
anlıyoruz. Her iki taraf, en kısa pek yakında Paris'te Fransız 
bir mesafe içinde buluşmuş gibidir. hükumet adamlarile yapacağı 

Etrafımızı saran bu ateşli cilve görüşmelere büyük bir ehem· 
ancak yarın öğle vak.tine \'eya ak· miyet atfedilmektedir. 
tııına kadar sürebilecek. Hali hazırda La IRivier' de 

Sevk ve idaredeki komutanlar; bulunmakta olan Bek yarın 
_ Yann . divorlıır · yann kı· k k d' • ·k' 1 Parise varaca tır, en ısı ı ı 

ynmet kopacak!. p • k ld kt 
Otomobilimiz rengarenk, ha· veya üçgün aris te a ı an 

zan aı;ık, hazan ağa~lı yollardan, sonra Varşova'yn dönecektir. 
hazan fuudıılık araziden ilerliyor. Paris 14 (Radyo) - M. 

]ar başlıyor: 

- Komutanım 

aldığımız :rapor. 

Mıutaka lıalk.ı, evelki günkü Jozef Bek, bu sabah Paris' e 
sükfındun sonra bugün vaziyeti gelmiştir. M. Bek M. Del
kııvramış. Efradın müteklisif hulun· bosla bir kaç defa te -
duğu araziye doğru uzanarak her masta bulunmuş ve şerefine 
iki tarafın harekatını takip ediyor. hariciye . dairesinde resmi bir 

( Kırmızı cephe büyük Ye ciddi zt·yafet verilmiştir. Bu ziyalette .... ) tümenden . r ı· . .1 

hır ıau ıyet ıçinue: M. Blum ve Lehistan 'ın Paris 
- ikinci bir rapor komuta· 

ııım.. .... komutanlıktan telefonla 
Piyadenin geriı.ıi, adım ha~ında sefiri vesair hükumet erkanı 

ve mestur yerlerde bataryalarla do· hazır bulunmuştur. M. Bek ya
lu.. Du arada eık-eık tayyare defi 

haber veriyor. Sab cenahta tek-tük d g" uca Varşova'ya gide-e toplanna ra tgeJiyoruz. Bu toplarla rın O r 
ırüvari keşif kollnn giirülmüş.. teknik incelikleri ve heyLetleri ile cektir. 

Vaziyete gvre yeni emirler ve- t•ıpral.:Ja gök ara!lındaki mücadele· Londra, 14 (A.A) - Daily 
ri)·or. Bu emirleri Luraıla te bit · · l·ıt• h · ı· bakı · d "' 

uın genış ıtı ve c emmıye ı · Telgraf gazetesinın yaz ıgına edeıniyeceğim. Çünkü karşı taraf ti · h d .. ·· -
nırn an ınsanı ayrete uouruyor. go .. re M. Bek'in Paris'e scya· JıesaLına casusluk: etmi~ olurum. T ı h. h r ı· · b kr 

op ar, ır aYa ıaa ıyeti e . ı· batı M. Blum 'ıle Cenevre'de Bu aralık bir suLay yalda~ıyor: yorlar. 

- Komutanım .. Ttıyyarelcrimi· Yarın ne olacak, lıilmiyorum. yapılan müzakerelerin lojik 
zin ver<lilcleri fotoğraflan tetkik Şunda ittifak Yar ki, bir kıyamet bir devamıdır. M. Bek'in Pa-
cttik. Vaziyet şu! kopacaktır. ris'te yapacağı temaslar gene-

- ·Saat kaç raponı: .Muharebe hazırlık.lanndan ha· ral Rydz Smigli'nin askeri 
- 9 komutanım! ı J b d 

z1 ince nokta an ve ınr arı ura a müzakerelerinin mütemmimi Ve rnpor tetkik ediliyor. Gene 
emirler, gene ayni mekik gibi İŞ· 

le)İ§. Bıınlann lıepfil büyük bir 
istina i ve tecrübenin verdi[;i bir 
muvaffakı)el içinde geçiyor. Emir· 
lcr kı a \·e kat'i.. Tclt>foolar, tel· 
e:izler, nıotosiklcıli emir ı:nhitleri, 
bug(in daha Lüyük bir faaliyet 
iı;inde,. 

Artık m ulıaherc gü vercinlcri 
hu ar:ıda ~a.dfc hi sesi alıyorlar. 

•kaydedeıniyeceğim. Çünkü hunları 
olacaktır. iki tnraftan birinin ele geçirip is-

ti nıar etmesi ruulıtemcldir. Ben Gazete Polonya ve Sovyet 
ise lıiıaraf hir müşahit Yaziyetime Dış işleri Bakanlarının hemen 
sadık kalmak i.tcrinı .. Bu .. adaka· hemen ayni tarihte Paris'e 
tıını mazur görecek olan oku)ucu, gelmelerini Fransa'nın bir 
y:ınn neticeyi gene bu kalemden Sovyet Polonya anlaşması te-
i.)ğreuecektir. min etmek istediği şeklinde 

Tiirk. ordusunnn ~elikle~ıniş \·e tefsir etmektedir. 
luırikav'i kudreti önüııdcki heye· 
c·ıınlarımızı cuma resınigcçi<.linıle 

lıcp Lcrobcr izhar etmek fırsatını 

Lulncnğtı. ** 

• 
Kral Karo[ geçit resmini at üstünde takip ettı 

ve askere takdirlerini bildirdi. 
Bükreş, 14 (A.A) - Rador 

Ajansı bildiriyor: 
Ordunun büyük manevrala

rına iştirak eden kıtaat dün 
Eogos' da büyük bir geçid 
yapmıştır. Başbakan Tataresko 
ile Dış Bakanı Hntenesko ve 
diğer bazı hükumet azası, eski 
İngiliz Hava Bakanı Lord 
Londonderry ve yabancı süel 
ataşeleri, resmi tribünde hazır 
bulunmuşlardır. 

Beraberinde Veliahd Mişel 
bulunan kral Karol geçidi at 
üstünde seyretmiştir. Hava çok 
müsaid olduğundan geçid çok 
mükemmel olmuş ve seyirciler 
üzerinde büyük bir tesir yap· 
mıştır. 

Manevraların hitamından 
sonra ordu şefleri .şerefine ve· 
rilen ziyafette söz alan M. 
Tataresko Romanya'nın askeri 
kuvvetlerinin genişletilmesi için 
almış olduğu tedbirlerden do
layı kral Karola hükumet ve 
memleket namına teşekkür et· 
miş ve demiştir ki: 

Memleketin bütün sınıfları 
vatanperver bir idrakle bütün 
fedakarlıkları kabul etmiştir. 
Bu eser devam edecek ve ba
şanlacaktır. Sulha susamış olan 
bizler hiç kimseye karşı taar· 
ruz niyeti beslememekteyiz. 
Fakat mukaddes hukukumuzun 
ve ezeli hudutlarımızı onlara 
sarsılmak istiyen herhangi bir 
düşmana karşı da müdafaaya 
hazırız. Ordu ve memleket 
kral etrafında sarsılmaz bir 
dıvar örecektir. 

Bu nutka mukabele eden 
kral askerde gördüğü nizam 
ve intizamdan dolayı teşekkür 
etmiştir. Orduya karşı taah
hüdlere girişmiş olduğunu ha
tırlatan kral bu taahhüdün 
yerine getirilmekte olduğunu 
son manevralarda göründüğü
nü söylemiştir. Askerlere mü
kemmel müdafaa vasıtaları te-

------·------min hususunda başlanan esere 
devam edilecek ve başarıla
caktır. 

Kral nutkunu şu suretle bi· 
tirmiştir: 

Herşeydcn evel hükumetime 
teşekkür ederim . . Çünkü eğer 
muavinlerimden yardım ve id
rak görmesem istediğimin ye
rine getirilmesi imkansız ola
caktır. Lazım olan bu yardım 
ve idraki tamamile bulmuş 
olduğumu kat'iyetle söyliye
biliriın. 

Bu sabahki gecid resmi iyi 
bir asker olan Romen köylü
süne son derecede itimat bes
lenebileceğini isbat etmiştir. 
Bir taraftan bu mükemmel 
silah, öteki taraftan hükume-

İngiliz fil osu· 
nun takviyesi .. 
Memnuniyete 
şayan şekildedir .. 

Londra 14 (A.A) - Bah· 
riye bakanı Sir Samuel Hoar 
dün Edimburg' da muhafaza
karlar kulübünde ikinci bir 
nutuk vermiştir. Silahlanma
nın inkişafını kaydeden bakan 
İngiliz filosunun takviye ve 
tensiki için yapılan ilk çalış· 
malann şayanı memnuniyet 
neticeler verdiğini söylemiştir. 

Yeni harb gemilerinin in· 
şası ümid olunduğundan daha 
sür'atle ilerlemektedir. 

İngiltere 
Yeniden dahili istik

raz mı yapacak? 
Londra, 14 (Radyo)- De

veran eden bir şayiaya göre, 
İngiltere hükumeti Londra pi· 
yasasında bir istikraz akdine 
müsaade vermiştir. Maamafih 
ciddi mahafil bu haberi yersiz 
ve mevsımsız addetmektedir. 

tin hergünkü vazifesini taıJJ 
bir şekilde yerine getirmesile 
Romanya hiçbir düşmanın ne 

dahilden ne hariçten taarr0~ 
edemiyeceği granitten bir blo 
olacaktır. 

* *"' 
Kralın gıldönümü 

Bükreş 14 (Radyo) - önü· 
müzdeki cuma günü, kral J(a· 

rolun 43 üncü yıldönüm se· 
nei devriyesidir. Bu münase· 

betle büyük merasim yapı· 

lacaktır. 

M. Tataresko kabinesi er 
kanı ile kralı tebrik edecek· 

tir. Yugoslavya kraliçesi Marİ 
bu münasebetle Bükreş' e gel· 
miştir. 

Eden başbaka
na izahat verdi.• 

I! 

ltalya sefiri MüsytJ 
Grandi' le de konuştıı 

Londra, 14 (Radyo) - M· 
Eden bugün Cenevre seyahat• 
hakkındaki raporunu M. Bald· 
vin' e vermiştir. 

Bu rapor bilhassa LokarnO 
konferansı üzerine yapılan te· 
maslardan bahistir. 

M. Eden demiştir ki: . 
"- Fransa, Alman nokta• 

nazarını kabule hazırdır." 
Bugün toplanacak olan ka· 

bine meclisinde rapor ve Rus· 
ya'nın notası üzerin~ müzake• 
rat yapılacaktır. 

Londra, 14 (Radyo) - ltal· 
ya' nın Londra sefiri M. Grao· 
di bugün M. Eden 'le hariciye 
dairesinde uzun bir mülakat 
yapmıştır. 

Romanya 
hukukcuları .. , 

Saatime bakıyorum: 9,5 .• Kır· 
mızı ord ugiihtan bir gü,·erl'İn kaf İ· 
ks.i yrık eliyor. llacuklnrında emir· 
lcr sanlı .. 

Dana şu malumatı veriyorlar: 
Karargah cclılıe gerisine 

emir gönderiyor! 

* * * 
\' ali Fazlı Gıllcç ile şl'lırimiz. 

deki eaylavlar ve bde<Uye reisi 
doktor Relı1:et Uz, lıu,.ünkü ma· 
ne\·raları takip etmek üzere saat 

yetliıle manevra sahasına gidecekler 
ve al şanı üzeri döneccklcrılir. Ya· 
rın Cuıuaovaııı'mn Kısık kı1yii ci
v:ırıuJa yapılacak Lüyük ı;e\'il res
minde <le ha:ı:ır hulunac·aklarılır. 

Milletler 
Cemiyetinde 
l l h t . t·yen ve Almanya, /ngiltereye pro s a a ıs r . . d"? 

Varşova, 13 (A.A) - Ro· 
manya hukukşinasları dışbakall 
muavini M. Szembek tarafın· 
dan kabul edilmişlerdir. 

Öğleden sonra Lehistan Ro· 
manya hukuk antantının Lehis· 
tan grubu toplanmıştır. Gece 
Romanya'h misafirler şerefine 
diyet başkanı eski tüze bakan~ 

Güvercinlerin ııe dereceye ktı· 
d.ır mu\·affok olacaklarını lıakika· 
t ıı merak \'e hcyecanlıı bekliyo· 
nım .. Buradan ayrılırken güvt:rcin
lcriıı ne yaptıklarını billlhare iiğ· 
rı~neccğinıi clfitünerck sevin1yorum. 
Çünkü askeri güvercinler hakkın-

A.NADOLU 
Kiyef'te 

Bir Yahudi mu. 
Günlük siyasal gazete harrir öldürüldü .. 

ıı---------~--....:;;:...... _______ , 
----ıaı---

Sahip ve Laşyazgaııı Kiyef 14 (Radyo) - Kiyef 
Haydar Rüşdü ÔKTEM zabıtası bugün Lehli ve Ya· 

Umumi neşriyat \·c yazı işleri hudi muharrir Maks Erik'i öl· 
müdürü: Hıımdi üzlıet dürmüştür. Bu muharrir de 

İdarehanı-.si: - Troçki taraftarlığı ile itham 
İzmir İkinci Ur.yler ıokağı edilmektedir. Bu hadise Kiyef 

C. Halk partisi hinnsı içinde 
Telgraf: İzmir _ ANADOLU Yahudileri arasında heyecan 

Telt•fon: 27i6 - Po ıu kutu u 405 uyandırmıştır. 

ABONE ŞERAiTi M. Litvinof 
Yıllığı 1200, oltı aylığl 700, üç 

ay1ıg. soo kuruştur Paris'te· bulunuyor 
Yııbancı memleketler için ıeneli.k 

abone iicrcti 27 liradır Paris. 14 (Radyo) M. 
Her yerde 5 kuruştur Litvinof üç gündenberi Paris-

Günü g~çnıiş nü:h:Jar 25 kom.tur. te bulunmaktadır. Paris'te ika
-mcli masınd;Fr™1;-;j~lin: 
den hiçbir kimse ile temas 

A 'ADOJ,U .MA TBAASU DA 
BASJIAIIŞTIH 

Rus metodunu tenkid testo notasını nıçın ver ı. 

ed~:d~!.'ıff1.~ika~:;ı. JapQnya il_e ~lmanya ara 
hyr'de söylediği bir nutuk~a sında gızlı anlaşma! 
Lord Ailen Of Hurtvood Mıl-
letler cemiyetinde geniş mik
yasta reforn yapılmasını iste
miştir. 

M. Hurtvood İngiltere'nin 
ekonomik işbirliği, iptidai 
maddeler, kolonilerin yeniden 
tanzimi ve hudutların tashihi 
hakkında kat'i teklifler yap
ması lazımgeldiğini söylemiştir. 

Hatip bundan sonra Mos· 
kova tarafından kullanılan ih· 
tilalci metodları tenkit ede· 
rek Milletler cemiyetine men· 
sub herhangi bir devletin baş
ka memleketlerde ihtilalci 
propagandalar yapmasının 

ileride yasak edilmesini iste
miştir. 

Polise hakaret 
Kemer' de Sürmeli sokağın

da sarhoş olarak polise ha
karet eden f..lustafa oğlu Meh-

. tı ve Lehistan Romanya cemıye . 
başkanı M. Valkav Makovsk• 

R -b- • h • tarafından bir süvare tertib Sovyet usya una e emmıyet ver edilmiştir. 
miyor. İngiltere ile olan deniz an .. Yugoslavya Harbiye 

laşmasını tadil etmiyecek. Nazırı Fransa'da 
Ustrasburg, 14 (A.A) -

Yugoslavya Harbiye Bakaıı~ 
Mariç Fransa' daki ikametin• 
bitirerek yanında General Gs· 
melin ve Schweissguth oldu· 
ğu halde buraya gelmiştir. 
Af kerd mahfelde şerefine ter· 
tib olunan resmi kabulde ha· 
zır bulunduktan sonra trenle 
Belgrad' a hareket etmiştir. 

Londra, 13 (A.A)- Ha,·acı ajan· 
eıuclan: Londra·dak.i Sovycı ıııabafili 
İngiliz . So\·yct deniz itilafıoa karşı 

dün Alnıanya'nın İngiltert! Hariciye 
nezaretine bir protesto notaı;ı tevdi 
eımesının Almanya ile jnpouya 
nrasıuıla mevcut gizli bir itilafın 

netice i o]duğunu beyan etmek· 
tedirJer. 

Ayni mahafil Almanya ile ja-. 
ponya'nın Sovyet Rusya'yı uzak 
şarkta serbest bırakan İngiliz Sov· 
yet mualıeJenamP.~inc karşı pro
testoda hulıınma~a karar verıııiş 

olıluk.lıırını ilave eylcmektetlirhr. 
Gen · bu ınahafil Sovyet Hu~· 

} a 'nm A iman protestoeunu nazarı 

itibara ıılmıy ıcuğını \(' lugiliz Sov· 

niyetinde olmadığını beyan edi· 
yorLır. 

Londra, 11 (A.A) - İngiliz 
Sovyet deniz müzakerelerinde Sov· 
yetler birliği kabul edeceği bütün 
hükümlerin Almanya tarafından da 
kabul e<lilmesi lüzumuntla ısrar 

etmektedir. 
Buna göre Sovyetler bi.a-li~i ve 

Almanya arasında bir nnla~mu ha· 
sıl ' olmadığı t:ıkdirıle İngilterc'nin 
Londra anlaşmosın1 biitün İskan· 
<liııav)a ve Baltık <leni:ı: kunctle· 
rine teşmili hakkındaki gayretleri 
akiıu kalacakıır. 

Tokyo 14 (Hat1)o) - Japon 
~ivasi malıafili, Almanya ile Japon· 
)~ ara ın<.lıı gizli ~ir iıti.fuk ol~u?u 

Paris, 16 (Radyo) - Yo· 
h . e 

goslavya Harbiye ve Ba rr'f 
Bakanı General Mariç, Frao· 
sız Bahriye Bakanına bir tel• 

, o 
graf çekerek .. Yugoslavya nır-
F ransa'ya muhabbet ve me 
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Birinci Fra va 
~BÜYÜK TARİHİ TEFRiKA 
108 Çeviren: F. Şemseddi~

0 

Benlioğlu 
Şarlken ile Kral Fransova yeniden bir 

sulh mukavelesi imzaladılar. · 
dı Kraliçe kendisini çadırdan 
Şarıya attı ve ağlar gibi bir 

6ca duydu: 

Çii - .. ~adam, çabuk geliniz, 
SO nku ımparator belki verdiği 

zden dönecektir! 
Ded· ı. 

• • ı(ı 

K 1544 Senesinin 14 Eylülünde 
1 tepi muahedesi imzalandı. 
lllJ:>aratorla kral, Nis uzlaş
~ası dahilinde sulh akdettirr Kralın ikinci oğlu Dük 
· Ot)ean'la Şarlken'in kızının 
IZd" 
i d~Vacı da kararlaştırıldı. Bu 
tı kıvaç, F ransa'ya cihaz ola
~ Milar. veya Flander'i ka-
tıdıracaktı. · 

d Sulhe rağmen iki hükum-
at rnülakat yapmadılar. 

Yı l<üçük prens, müstakbel ka· 
s ~pederile, imparatorla Brük
s:/ kadar gitti. f mparator 
ıstı hareket edemiyordu. Çok 
" ırab çekiyor fakat, genç 
t'ten . ' d" . sın neş e ve şetareti ken· 
ısıni v l d" . d F' eg en ırıyor u. 

& d ransa veliahdı, bu harbın 
,_~ .e kardeşini müstefid etti· 
~ını - -" goruyor ve çok kıskanı· 
.tOrdu. 

-39-
v Son tecrübe 

d I eliahd masalar arasında 
t> 

0 aşıyorken bir bardak şam-
anya · t" b" h "t ·· ti ıç ı ve ır arı a uzc· 
ne eğilerek: 

Ah Henüz kral değilim .. 
·· Bir defa kral olsam!.. 

Ded· 1. 

diz~i~ maiyet kadını geldi, bir 

b. ını yere koyarak veliahda 
ır k vp~ et mektub verdi. 

evv e~ıahd paketi açtı, okudu, 
s ela biraz gülümsedi, fakat 
onra .... b 

ll} k yuzu uruştu. Paketteki 
de tupların hepsi de Diyan
e~ndı. Hepsi de birçok şeyler 
Yo tediyor, birçok şeyler isti-

tdu HAk• . k di · a ım metresı, en-

- Bu çocuk vebayı mağ· 
IGp edemez ya. Dedi. · 

Şarl Dorlean çadırının kapı 
perdesini kaldırdı ve içeri 
girdi. Silahını, mızrakını as-
tıktan sonra, bir masa etra
fında bulunan üç gence se
lam verdi. 

- Allah kalbinize göre 
istediklerinizi versin. Dedi. 

- Cehennemler bile ka· 
dınları kabul etmiyor. Alim 
ve okumuş adamlar hertürlü 
muzır ve zehirli mahlukatın 
zararlarının önüne geçmek yo· 
lunu bulabildiler. Fakat ka· 
dınların fenalıklarının onune 
geçecek bir kuvvet ve vasıta 
henüz yoktur. 

- Vandum sizi bu şika
yete scvkeden dilber kimdir? 

- Ay... Solgun ay!.. Ma
dam Diyan, bu cehennemler 
cadısı bu menhus kadın da 
hala kan içiyor. Genç prens 
asabiyet ve hiddetinden e1in· 
deki meçini halıya saplıyordu. 

- Vandum, Vandum. Ben 
şimdi gideceğim, lbu cehen· 
nemler zebanisi Diyanın bur· 
nunu kefeceğim . 

- Bah. Kardeşiniz bu ca· 
dıyı hala tanımaktadır. Bu 
kadın Veliahdın aklına, kanı
na, mevcudiyetine hakim ve 
sahiptir. Bugün asılan, kesi· 
len, suda boğulan, çarmıha 

gerilen bu kadar Lutarycn 
var. Bunların hepsi de budala 
adamlarmış. 

- Sonu f!ar-

Palamut ihra-
cat nizamnamesi .. 

İzmir palamut ihracatçıları, 
palamut ihracatı için bir .. ni
zamname tanzimine karar ver
mişlerdir. Ticaret ve sanayi 
odasınca bunun için bir proje 
hazırlanmıştır. Tasdik için lk
tısad V ckaletine gönderile· 
cektir. 

" .. ff* 

Ademi müdahale komitesi ve Rusya 
-Başı 1 inci sagf ada- silya' dan hareket etmiştir. 

badele etmi~ olduldan habtrini Paris, 14 (Radyo)- Havas 
tekzip eylemektedir. Ajansı Veska şehri Madrid 

Londra, 14 (Radyo) - Sovyet k l · · l 
ı -ı.· . I d 1 h 1 - as er er10ın taarruz arına mu· 
ııuıı..uıııelı .. on ra mae a a guzıı'?- • .... . ~ 

taratincluu Lord Pliınut'ıı verilen kavemet etmektedır. Asılenn 
nota, Uıısyn'nııı Liriııci notaeuıı mevzileri üç müstahkem siper· 
takviye etmekte ve rıtiıle Löyle ha- le tahkim edilmiştir. Oviedo
rf'.ketkr olmıynca~ ümit edilıliği da mukavemete devam etmek
hildiriluıektedir. tedir. Son taarruzlarda Ovi· 

Rusya'nnı birinci notası esasen 
ademi müdahale komitesi tarafın- yedo'ya hücum eden milisler 
dan nazan dikkate alınmamıştı. 2000 den fazla maktul ver· 
}'nknt bu ikinci nota naınn dik.- mişlerdir. 

kate alınacaktır: Galis'teki asiler mahsur ka-
Scville, 14 (A.A) - Radyolar 

Sicra'da Korı obo'd:ı hareket yap· 
makta oları üç nasyonalist kuvve-
tinin Panaro•ya Pucblo Nuevo ve 
Dclteribilie')i de geı;iruıiş olduk· 
farını haber vermektedir. 

Kumaııdnnlık tayyardt'rde hulu
naıı irtibat ajanları marifetiyle 
ihata hnreketini tanzim etmiştir. 

lan general Aranza'ya yardıma 
çalışmaktadırlar. 

Burgos 14 (Radyo) - Ovi· 
yedo'da harb bütün şiddetile 
devam etmektedir. Asilerin 
kumandanı general Aranda 
milislerin hücumlarını püskürt· 

Dü~m:ın mülıiın z:ıyiata uğramış müş ve şimdi mukabil taar

mahsur general Arandayı kur· 
tarınıştır. Katalan askerlerinin 
zayiatı çoktur. 

Paris, 14 (A.A) - La Pox· 
tera radyo istasyonunun haber 
verdiğine göre eski başbakan 
Giral ile Madam Azana Del 
Hayo adlı Arjantin gemisine 
iltica etmişlerdir. 

Burgos, 14 (A. A) - Nas
yonalist kuvvetler Talavera 
yolu üzerinde Madrid'in 50 
kilometre yakınine kadar iler
lemişlerdir. 

Şimali şarkide bulunan di· 
ğer bir kol da hükumet mer· 
kezine çok yakın bir noktada 
bulunmaktadır. 

Hükumet kuvvetlerinin çetin 
mukavemetine rağmen Oviedo 
üzerine yürüyüş devam etmek
tedir. 

'"° mühim mikturıla m:ılzeme hı· ruza geçmiştir. Milisler de bu Tavagona cephesinde hü
raknuştır. taarruzlara şiddetle mukave· kumet kuvvetleri püskürtülmüş 

General J.Jano Pencrroya mm· met etmektedirler. ve 104 ölü verdirerek hezimete 

Hueska hükumetçilerin mu· 
hasarası altında bulunmakta· 
dır. Nasyonalistler muhasara 
hattını yarmağa teşebbüs et
mişlerse de muvaffak olama
mışlar ve 6 kilometre gerile-
mek mecburiyetinde kalmış· 
}ardır. Hükumet topçusu Hu-
eska'yı bombardıman etmiştir. 
Nasyonalistlerin ileri karakol· 
lannın Tihizid mıntakasındaki 
bir taarruzu da püskürtül· 
müştür. 

Madrid, 13 (A.A) - Resmi 
bir tebliğe göre hükumet kuv· 
vetleri Hueska ve Kordoba 
mıntakalarmda muvaffakıyet 
kazanmışlardır. Oviedo' da asi· 
leri muhasara eden Asturies 
madencileri Pelayo kışlalarını 

işgal ve bir hayli harb leva
zımı iğtinam eylemişlerdir. 

Görünüşte asiler yalnız ki
lisede ve silah fabrikasında 
tutunmaktadırlar. 

tak&1ının ele geçirilnıı~sinin çok mü· 
him olduğunu, çünkü çok zengin Cebelüttarık, 14 (Radyo) - uğratılmıştır. Nasyonalistler 23 Dış bakanımız 
madenlere euhip bulunduğunu he- İspanyol asi sefineleri ile hü- mitralyöz ve birçok malzeme 
yan etnıi~tir. kümete mensub sefineler ara· iğtinam etmişlerdir. Belgradda prens Pol 

Geııt'ral Albay Alonson'un ku- sın da bir deniz harbı olmuş· Madrid, 13 ( A.A) - Gö· 
manda!'!} altınd:ı bulunan Gallire ko· AA ·ı h"'kA b ··ıı·· 1 k "ht'IAI ·ı ·ıt"h k ile konuştu tur. sı er u umete mensu nu u o ara ı ı a cı ere ı ı a 
lunun Oviedo mmtakasımlıın birçok iki top çekeri top ateşi ile etmiş bulunan kimselerin terk· --Başı 1 inci sahifede-
sevkiilce}'Ş noktaları ele geı;irmi~ ""yled"kle · sk 1 d ka Rü)~tü Araıı,· iıla&)'Onda harici· batırmışlardır. Ayni zamanda ' 1 rı me en er e ne • olduğunu ve bu kuvvetin bugün d d k k l k ye protokol ~efi, Balkan de"letleri 

bı·r kaçakçı tak'ıb sefı"nesı· de ar öşe • yorgan ve ış 1 ı ı yarın Ovieıloya girmesi muhtemel e ı;i eri ve ateşemiliterleri tarafın· 
bulunduğunu beyan etmiştir. batırılmıştır. Amiral Çervera elbise varsa bunların hepsinin dan karşılanmı~tır. 

Burgos, 14 (A.A) - D. N. zırhlısına ta3rruz eden bir hü· müsadere edilmesini dahiliye Sabahleyin saat 11,5 da Yu-
t · t• goslavya lıari<'iye nazın :\1. Stoya· 

B. aı· ansının haber verdigv ine kumet tayyaresi de iskat edil- nazırı emre mış ır. 
9 / / 

diooviı;i ziyaret eden Rüştil Ara!!, 
göre, Nasyonalist kuvvetlere miştir. Kapeador benzin va- 1 7 1936 tarihindenberi cemiyeti akvam konsey ve aııamlc.-
mensub üç bombardıman ve puru, Kazaplanga' dan Karna· yabancı memleketlere hicret sinin ıon meııaiei hakkında ve 
iki avcı tayyaresi tarafından jen,e giderken geri dönmeğe etmiş olanların eşyası hakkın· Balkan antantı konseyinin mukar-

d d · tl l reratı etrafında maldmat vermiş ve 
Madrı.d'e karşı yapılan bom- mecbur kalmıştır. a a aynı sure e muame e kendisini tenvir eylemiştir. 

bardıman hareketi çok şiddetli Paris, 14 (A.A) - Cumar- edilecektir. Sa Majeste Prens Pol, saat 12 

bir şekilde cereyan etmiştir. tesi günü toplanması karar- Böylece müsadere edilen de Türkiye Hariciye Vekilin\ ka
Nasyonalist tayyareler kışla· laştırılmış olan saylav1ar ku· eşya cephede harb edenlere bul etmiş ve kendisini yemeğe 

·· d ·ı kt" D"ğ alıkoymuıtur. Ziyafette ha~vekil 
ları, fabrikaları ve kızıl milis- rulu dış işleri komitesi Per- gon en ece ır. 1 er ev sa~ M. Stoyadinoviç, hariciye vektıleli 
lerin birçok toplantı yerini şembe günü topla.nmağa karar hipleri yatak başına birer şilte müste~an ve Türkiye murahhası 
bombardıman etmişlerdir.ff ay· vermiştir. Mil1etler cemiyeti ·ile ikişer yorgan muhafaza vesair zevat bulunmuştur. 
yareciler bombardımanın bü- asamblesile İspanyol işlerine ederek fazlasını hükumete vere· Öğleden sonra Türk.iyc'nin Bel-

ki d . B 1 k b"l' ırrad clçili~iui "i.nret eden Te~·fik 
yük bir panik uyandırdıgvını aid mes'elelerin müzakeresi ce er ır. un ara mu ·a ı ın· o- ~· 

d b
. b l Rüştü Araıı, gazetecileri knbul ede-

müşahede edebilmişlerdir. ruznameye dahildir. Komünist e ırer maz ata veri ecek ve rek şu beyanatta bulunmuetıır: 
Paris, 14 (A.A) - Matin saylavlarm isteği üzerine içti- ileride birer suretle tazmin - Milletler cemiyeti iı;timnı· 

gazetesi Ciudad'ta Barselona maa davet edilmiştir. edilmeleri düşünülecektir. nın kısa sürmesine rağmen mü bet 

ı B k l 14 (AA) ı d M K b 11 k olarak en veya bu yapılmamış ol-
adındaki spanyol vapurunun rü se , . - n e · a a ero mer ez cep· 

h 
makta · beraber önümüzdeki işler 

ıspanva hu'"ku"met şeflerı"nden Pondançe Belge gazetesine esinin muhtelif kısımlarını J ve 937 müzakereleri için muhtelif 
harbetmeğe giden yüzlerce göre Belçika limanlarından teftiş etmiş ve bu esnada he· eıılıalarda bir hayli hazırlıklara 
gönüllü ile Marsilya' dan hare· İspanya için birçok silah yük· yecanla alkışlanmıştır. fırsat vermi~tir. Bu da ehemmiyetli 

ket ettiğini yazıyor. lenmiştir. Gand'tan hareket Madrid, 14 (A.A) - Dün olub ietiegar edilemez. Balkan an· 
Kobo palas adındaki diğer eden bir şilep 5000 mavzer, saat 15,30 da neşredilen res· tantı eelabetlcsip tekerunıül e<liyor. 

bir lspanyol vapuru da lspan· 500,000 fişenk, 1500 tane de mi tebliğde Hueska bölgesin· Aralanndaki münasebetlerde kayde 
el b b '"t"" •· t"' d h"k" t "l G h D şayan bir iyilik ve ilerleme vardır. 

Ya hüku"metçileri ı"çı'n 800 ton om ası go urmuş ur. e u ume çı er ran a e D" b d k s 1 l K f Türk-YugoslaY dostluğu, her sün 
muhtelif eşya ile gene Mar- ığer ir gemi e 38 sandı a a i e asa abio 'yu işgal ve artan kar§ılıklı sevgilerle inld~af-
mm:ı·m1-•n w+w• 1 , hafif makineli tüfenk ve 500,000 bir mukabil taarruzu defetmiş- tadır. Görülüyor ki, Balkan paktı· 

le ncc birçok aziller ve tayin· 
k~ Yapıyordu. Bilhassa ordu 
D ltıandanlığının kardeşi Dük 

0rlea ' ·1 · ol n a verı mesme mani 
lllasını tavsiye ediyordu. 

fişenkle Anvers limanından lerdir. Hueska yakınindeki nın dahili ve harici ink.işafında ve 

kalkmıştır. Aragon tamamen hükumetçi- sulh politikasında ancak. memnu-

Sevil 14 (Radyo) - Gene· lerin elinde bulunmaktadır. niyet beyan edebiliriz. 
Oğretmenler, öğrenci babaları 

1 
Bu s t . .. . ieh on avsıye uzerıne ve-

dı d başını şiddetle kaldır
Ve: 

AHMED ETiMAM Kitap Evi ral Giyo Dö Liyano radyo ile Cenub cephesinde Kordu vi- Türkiye Hariciye Vekili, Ro-

M d "d h k 11 l d k p manya, Yunanistan ve Bclgnul el-a n Ü umetinin mi iyet- ayetin e i ozoblanko bölge· çilerini de kııbul etnıio ve hariciye 
perverlerin Toledo civarında sinde asiler Villa Nueva Del vekili ~f. Stoyadinoviç'le hariciye 

ted Kardeşimin şu andc ne- Bargada mağlub olduğu ha· Rey köyüne neticesiz kalan vek.ıiletinde bir mülakat daha ) ap· 

lerı e bulunduğunu içinizde bi- Kı~a Lir zıırıınnı1:ı clüriistlüğii ile sayuı müşterilerinin ulfikalannı berini tekzip etmiş ve "Bu bir taarruz teşebbüsünde bu- mı~; gece Stoyadinoviç tarafından 
a~~t. mıdır? Diye sordu. kazanarak (lzınir)e yııra~ır hir ~ekilde geni~Ictilmişıir. mmtakada ne askerimiz var· lunmuşlarsa da 25 ölü ve bir şerefine verilen ziyafette buluu-

tısı şu cevabı verdi. Külıür Ilukanlığıuın kitapları ile ı;ıkan eıocrlcri günü güııünc takip dır. ve ne de bir harb olmuş- kaç esir vererek kaçmağa muştur. . 
ku ....._k Kralı dün terketti. Çün- eder '4' Lütiin mü~terileriur. sunar. Alııne<l Etiııuın Kitap Evi iz. tur.,, Demiştir. mecbur kalmışlardu. Rü~tü Aras, yarın sabah (Ru 

ar "h b mir'in yegane kitap ve kırtasiye deposudur. Hariçten sipari~fcr sür'at· Burgos 14 (Radyo) _ Ge- sabah) ı:ıat 7,5 da &cmplon ckvrcsi 
}\ arga ta ve a var. le gönderilir. Barselon, 14 (A.A) - Ha· ile Sofya yolulile Jstanbııl'a Jöne· 

di kralın yüzü kızardı ve ken- lzmir Hiikumet caddesi No. SB _ 60 Telefon ( 2535) neral Alonjonun kuvvetleri son vas aıansının muhabiri bildi- cektir. Hüştü Aras•ın llulgıır ba~· 
.._eıİİni;d~in;e~:•••••aı:ı-•::==::===========~=~======·=- dakikada Oviyedoya girmiş ve riyor : vekili ile görüşmesi muhtemeldir. - .............................................................................. ... 

bilmiş!i. Biri, Fatma'ların evin- - Hoca hanım! palto okadar da yakışmıştı ki ... kulağına gelen şey, bir hıçkı· 
rık oldu. 

Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

ıtı·....._ Ben onbaşı değilim ·De· 
ış. b . 

enı onun ilacı tutmaz. 
-...... Hata kızıyor mu ona! 

s0~ Bilmem amma, onba~ıyı 
&Oy) ud.benden, ben de hepsini 

e ım .. 
....._ Sevindi mi? 

lct:: Onu da bilmiyorum. Göz
nı kapadı.: 

........_ B . . 

....._ S enı sordu mu hiç?. 
~<iırı ormadı.. Yalnız senin 
dinli geçtiği vakit can kulağile 
l'İtıj Y~r, sonra hemen gözle· 

apıyor. Hani doğrusu 

süm molla gibi olsan, oncağıza 
büyü yaptın derdim. Hoş, göz· 
lerin, güzelliğin, herşeyin ye
ter, artar ya .. 

F atına hem bunları söyle
miş, hem de kıp-kırmızı ol· 
muştu. 

* 1(: * 
Artık bahar başlıyordu. 

Ağaçlar çiçek açıyordu. Kış, 

topraktan, toprağın kabuğun
dan uzaklaşıyordu. 

Rizan, kış gecelerini, Fatma 
ile baş-başa geçirmişti.Ve Be-

de, biri de sokakta.. - Ben bu köyden ayrıl-
F atma' ııın evinde Bekir, ba· sam ne dersin? 

şım kaldırıp ona baK.mamıştı - Ne mi derim?.. Ne mi 
bile.. derim? .. Hiçi.. Ben kimim ki .. 

ikinci konuşma, bir tesadüf Ben ne diyebilirim ki ... 
şeklinde olmuştu. Ve bir kö· - Bırak bu şekilde konuş· 
şede ansızın yüz-yüze gelince mayı?. Doğru söyle, üzülür 
ikisi de oldukları yerde kal· müydün? 
mışlardı. 

Bekir'in sırtında bir yeni 
palto vardı. Rizan'ın baktığını 
görünce; 

- Paramla aldım -Dedi
geçen yıl bakkala yedi ay 
hizmet etmiştim. 

Rizan kekeledi: 
- Aen d<> zaten başka 

birşey düşünmemiştim Bekir .. 
Nereye böyle? 

- Köy kahvesine gidiyo
rum .. 

- Demek gene birşey söy
lemiyeceksin .. 

- Söylesem de ne çıkar? .. 
- Ne mi çıkar? .. Hele sen 

söyle bakalım .. 

Eğildi. Sokakta kimsecik
ler yoktu. Ona dikkatle baktı: 

Gözleri daha büyüleşmişti 
Bekir'in Uzun kirpiklerinin 
altında sanki bir bulut gölgesi 
doğmuştu. Rengi biraz daha 

- Sana birşey sorsam 
Bekir? 

- Sor hoca hanım! 
- Beni ..... 
Bekir başını kaldırmış. Ona 

bakmıştı. Bu bakış ta ne tatlı, 
ne irişilmez bir hayalin heye· 
canı vardı. 

- Beni seviyor musun ' Be
kir?., 

Bekir, adeta nefes almadan, 
manyatize olmuş gibi, Rizan'ın 
yem-yeşil gözlerine bakıyordu. 

- Söyleyiniz!.. 
O hala bakıyor ve cevab 

vermiyordu. Nihayet gözlerini 
eğdi. Dudakları titredi. Hafif 
bir fısıltı duyuldu ve Bekir, 
sağa döndü, yüzünü kapıyarak, 
sendeliyerek uzaklaştı. 

Rizan, o fısıltıyı duyama· 

- Budala Rizan -Diye mı
rıldandı· nihayet bir hakikatın 
ortasında yürüyorsun işte .. 
Sen, onu seviyorsun .. Ve şimdi, 
onun da seni sevdiğini anla
yınca, bak, içinde, eşi az 
bulunan bir uyuşturucu ve 
sarhoş edici lezzet duydun ... 
Fakat bu vahşi ve güre köy 
çocuğunu zor tutabileceksin .. 
Esasen tutamazsın .. Bu da ola
mıyacak. Cemiyet onu mah· 
kum etmiş. O, bu köyde bir 
yaban serserisi gibi kalacak. 
Sen, onunla ancak işte böyle 
platonik bir şekilde sevişebi· 
leceksin. Fakat Bekir, yarın 
öbürgün onyedi yaşına girince 
herşey değişecek. Aranızda 
mesafeler başgösterecek ve 

bütün bunlar birer hayal olacak .. 
- Sona var -
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Portekiz~de Sulhhukukmahkemesinden: lzmir vi ayeti Muhasebei bıı-kika: 
ere'de faşist bina
ateş vermişler. 

Başbakan faşist mes'eleleri ile alakadar 
oldu. lhtilallar bekleniyor. 

Londra, 13 (A.A) - M. Ba1dvin Londra'ya döner dönmez 
Faşist faaliyeti mes' elesile meşgul olmuştur. Bu mes' elenin 
gelecek kabine toplantısında da mevzuu bahsedilmesi ve bazı 
fikir ihtilafları uyandırması muhtemeldir. 

Filhakika Sir Saymen'in derhal tedbir alınmasına taraftar 
bulunduğu halde zabıta makamatının daha bir müddet bekle
mek istedikleri söylenmektedir. 

Londra, 13 (A.A) - Bu gece East Ernd' deki lngiliz faşist· 
terinin mahalli binasında bir yangın başlangıcı çıkmıştır. Met
hal kapısının ateş içinde kalmış olduğu görülmüştür. 

Yangını gözlerile görmüş olan bir şahidin ifadesine göre, 
iki kişi petrol dökmüşler ve petrolu ateşlemişlerdir. Sonra da 
otomobille kaçmışlardır. 

Londra, 14 (A.A) - İngiliz faşistlerinin reisi M. Mosley 
bu gece Londra'nın şarkındaki mahallelerde siyah gömlekli
lerin bir yürüyü,Ş yapacaklarını zabıta memurlanna bildirmiştir. 
Zabıta fevkalade tedbirler almaktadır. 

Kom·· s liderinin irad 
ettiği nutuk. 

Almanyanın teşebbüsü Fransada 
müsaid bir intiba uyandırdı. 

Paris, 14 (Radyo) - Fran· 
sız siyasi mahafili, Almanya· 
nın Tores nutku üzerine yap· 
tığı teşebbüs, ancak nazarı 

dikkatı celb için yapılmış ve 
dostane bir teşebbüstür. Al
man gazeteleri bu hususta 
izamkarane neşriyatta bulun
maktadırlar. 

Fransa hükumeti, M. To
rez'in hükumet erkanından ol
mayıb bir parti lideri oldu
ğunu ve sözlerinden hükume-

Belçika başve
kiline gelen şid
detli bir mektub. __ ._ ...... ..._.,....~ 
Bir gazeteci, müna
kalat nazırını ihtilas. 
la itham etmektedir. 

Brüksel, 13 (A.A) - Rexis· 
tclerin reisi M. Dcgrelle tara· 
fından M. Jaspar aleyhine ya
pılan ithamlar dolayısile M. 
Jaspar tahkir ve iftira iddia-
larile mahkemeye müracaat 
etmiştir. 

M. Degrelle bunun Üzerine 
M. Van Zelanda bir mektub 
yazarak münakalat nazırile te
sanüdünü katetmesini aksi tak-
dirde çok mühim bir vesika 
neşredeceğini bildirmektedir. 

Bu mektubun ifadesindeki 
şiddete binaen M. Van Zcland 
mektub sahibine doğrudan 
doğruya cevab vermek iste
memiş ve kalemi mahsus mü
dürünün M. Degrelle işe mah
keme tarafından vaz'ıyet edil
miş olduğundan mevzuubahis 
vesikaları mahkemenin tetkik 

tin mes'uliyet kabul etmedi
ğini bildirmiştir. 

Paris' de bu hadiseye kapan· 
mış nazarile bakılmaktadır. 

Parii, 14 (Radyo) - Önü· 
müzdeki pazar günü M. Juo, 
Alsas'ta bir nutuk iradedecek
tir. Bu nutkun iradı hasebile 
yeni hadiseler çıkmasından 
korkulmaktadır. 

. Berlin, 14 (A.A) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

Alman istihbarat bürosuna 
göre Fransız meb'usan meclisi 
azasından M. Rosse Sarre' deki 
Alman komiseri Buerekel'in 
naşiri efkarı olan Eheinfront 
adındaki gazetesine beyana
tında şöyle demiştir: 

-Alsas bolşevizme karşı ken· 
disinin her vasıtaya başvura
rak müdafaa edecektir. 

M. Rosse sözüne devamla 
ezcümle şu sözleri .söylemiştir: 

Fr.ansa'da Fransız Sovyet 
d~stluğu maskesi altında dine 
ve hıristiyanlığm esaslarına 

karşı alınan komünist tahri
katı yapılmaktadır. Unutma
mak lazımdır ki Sovyet misa
kında birtakım kültür itilafları 
vardır. Bu itilaflar ahkamının 
tatbiki Fransa'nm ananevi kül
türü üzerinde o kültürün inhi
laline bais olacak bir tesir 
icrasından hali kalınmıştır. M. 
Rosse komünist tahrikatının 
hedefi Paris üzerinde bir te· 
sir icra ederek dahili siyaset· 
teki gerginliği arttırmak ol· 
duğu mütaleasındadır. 

Berlin, 19 (Radyo) - M. 
Torez'in nutgu hasebile Lo
karno müzakereleri mühim bir 
teehhüre uğrıyacaktır. 

-.... 
isyan eden nefer. 
/erin muhakemesi .• 

Lizbon, 14 ( A.A ) - Hu
susi a&keri mahkeme 8 Eylul· 
de isyan etmiş olan bahriye 
efradının muhakemesine baş· 
lamışbr. Dün; bunlardan yir· 
mi sekizinin muhakemesi ya· 
pılmış ise de haklarında ve· 
rilmiş olan karar henüz ma· 
him dekildir. 

63 Bahriyelinin muhakemesi 
bugün yapılacaktır. Elde delil 
mevcud olmadığından 100 bah
riyeli serbest bırakılmıştır. 

Yalan! 
• 
lngiltere Çin'e para 

• 
vermıyor. 

Londra, 13 (A.A) - Deyli 
Herald gazetesi İngiltere ta· 
rafından Çin'e birkaç milyon 
İngiliz lirası kredi açılması 
hakkındaki müzakerelerin ne· 
ticelendiğini yazıyor. 

Çok büyük beynelmilel ne
ticeler tevlid etmesi mümkün 
olan bu kredinin temininde 
son defa uzak doğuda bir ted
kik seyahatından dönmüş olan 
Sir Frederik Leitosun büyük 
tesiri olmuştur. 

Londra, 14 (A.A) - lngi
liz hükumetinin Çin hükume· 
tine bir istikraz yapmak niye
tinde olduğu hakkında Daily 
Herald gazetesinde çıkan ha
ber burada kat'i bir şekilde 
yalanlanmaktadır. Bu hususta 
hiçbir görüşme yapılmamıştır. 

Maamafih iyi haber alan 
mahafilde ~öylcndiğine göre 
İngiliz hükumeti tarafından 
bahsedilen ihracat garantileri
nin lngiltere'nin Çin ile olan 
ticaretini teşvik için kullanıl· 

ması ihtimal dahilindedir. 

Londra, 13 (A.A) - Roy
ter Ajansı, İngiltere'nin Çin'e 
birkaç milyon İngiliz lirası 
avans vermek için tertibat al
makta olduğuna dair olan ha
berin doğru olmadığını bil
dirmektedir. 

Maamafih bir proje hak
kında esas itibarile itilaf hasıl 
olmuştur. Bu itilaf mucibince 
Çin'e bir kredi açılacak ve bu 
krediler Sovyet Rusya'ya açı
lan kredilerin ayni olacaktır. 

Bundan birkaç ay evel Çi
nin iktısadi inkişafını temin 
edebilmesi için İngiltere, F ran
sa, Belçika ve Çin'in iştirak 
edecekleri bir istikraz akdin
den bahsedilmişti. Halihazırda 
müzakere edilmekte olan pro
jenin bu istikraz projesi oldu
ğunu tahmin etmek yerinde 
olur. 

Fakat herhalde bazı ihti· 
laflara yol açacak geniş bir 
proje mevzuu bahis bulunmak
tadır. Ve henüz kat'i bir ka
rar ittihaz edilmemiştir. Bazı 
haberlere göre bu istikraz 
miktarı yirmi milyon lngiliz 
lirası tahmin olunmaktadır. 
Ancak bu haber teeyyüd et· 
memiştir. Tafsilat yoktur. eyliyeceğini bildirmeğe memur 

c;tmiştir. 

Fakat M. Dcgrelle bu vesi· 
kalan Le Pays Reel ismindeki 
gazetesinde neşretmiştir. Bu 
vesikalar M. Jaspar'ı sahte 
blançolar tanzimi ve ihtilasla 
itham etmektedir. 

lzmir vilayeti muhasebei hu
susiye müdürlüğünden 

18 lirasını çalmış 
Kestelli caddesiRde Beyşe· 

hir otelinde yatan Aptullah 
oğlu Haşim'in cebinden 18 
lirasını çaldığı iddia edilen 
Şakir oğlu Veli zabıtaca tu-

Bedeli muhammeni Muvakkat teminat bedeli 
Lira K. Lira K. 
941 90 70 65 

Burnava ziraat mektebinde yapılacak fenni kuloşka kuragile 
2 adet fenni kümesin inşa ve imali 15/10/936 gününden 
5/11/936 gününe kadar 20 gün müddetle eksiltmeğe çıkarıl
mıştır. Şeraiti öğrenmek isteyenlerin M. hususiye başkatipli
ğine ye eksiltmeğe iştirak edeceklerin de ihale günü olan 
5/11/936 perşembe günü saat 10 da depozito makbuzlarile 
birlikte vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

Devlet demiryollan genel 

direktörlüğüne izafeten 8 inci susiye müdürlüg'-' ünden: 
işletmede avukat Halit Natık 
tarafından fzmirde Yemiş çar· Muhammen kıymeti Yeri Cinsi 

şısında Cezayir hanında 12 3~7 ~j 
No. da tüccardan Samuel 

Memleket hastanesi 

Krespin aleyhiPe açılan alacak 
davasından dolayı müddeaa
leyh namına tastir ve berayi 
tebliğ irsal kılınan davetiye 
varakasının ikametgahının meç
huliyetine binaen bila tebliğ 
iade edilmesi üzerine ilanen 
tebliğat icrasına karar veril· 
miş olduğundan bu bapta mu· 
hakeme 19/10/1936 tarihine 
müsadif pazartesi gününe talik 
kılınmış olduğundan yevmi 
mezkurde saat onda mahke
meye gelmediği veya bir vekil 
göndermediği takdirde hak
kında gıyap kararı verileceğine 
dair davetiye makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 830 

1 Do tor 

z· c··k · 
1 Ku~!~ Buru~ s!:.~ mütehassısı 

Merkez hastanesi kulak şefi 
f kinci Beyler sokağı ha

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

talarını kabul eder. 
- S OFA .. 

İzmir belediyesinden 
iii 
C'O 
ı.. 
C'O 
8 
:ı z 

35 
36 
37 

4000 
3500 
4500 

s~ 
C'O o 

...c:: e 
:ı >. 
:E~ 

Kuruş 

15 
13 
12 

Lira 
600 
455 
540 

1595 
Hava gazı fenerleri için alı· 

nacak yukarıda numaraları ve 
miktarile muhammen bedeli 
yazılı on iki bin adet amyan· 
tın başkatiplikteki şartname 
veçhile açık eksiltme ile iha
lesi 20/10/936 salı gününe 
temdit edilmiştir. iştirak için 
yüz yirmi liradan muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
günde ve saat 16 da encü-
mene gelinir. 827 

lzmir Ticaret Mmahkemesi 
Tahkikat Hakimliğinden : 

Davacı: İzmir Ardahan ote· 
linde Ruscuk'lu Hasan vekili 
avukat İbrahim Halil 

Müddeialeyh: Karataş'ta Şe
hit Nusret sokağında 20 Nu
maralı evde Abdullah oğlu 
Hakkı Meçik 

Müddei Hasan vekili İbra· 
him Halil tarafından aleyhi
nize ikame edilen (416) lira 

Ali ağa mahallesi S 
Yağcılar sokağı ev \ 

f darei hususiye akaratından olub yukarıda yer ve cinsi Y~3J 
akarın mülkiyeti satılmak üzere 15-10-936 tarihinden 5-11· 
günü~e kadar 20 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. . 

Talip olanların şeraiti öğrenmek üzere hergün muh~se~eı 
hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek istıyen; 
rin de ihale günü olan 5-11-936 perşembe günü saat 10 

8 

depozito makbuzlarile birlikte encümeni vilayete müracaatlatl· 
15 18 21 24 834,.--

T.N. K 
EİÜVÜK 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kayliedersel1 
paran heba olmamıştlr. Hem yüzlerce vatandaşı11.1' 
zı zengin etmiş, hem de yurdunun göklerine b•~ 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden bl' 
rinin de senin olmıyaca!)mı kim iddia edebilir?__../ 

Milyonlar Gişesi 
200,000 Lira daha kazandırdı 

Tayyare piyangosunun altıncı keşidesinde en büyük 
ikramiyeyi kazanan 14741 numaralı bilet, doğrudan doğ· 
ruya (Milyonlar gişesi) inden çıkmıştır. Bazı bilet ba· 
yileri, kendilerini reklam için bu biletin kendileri tarafın· 
dan satıldığını iddia ediyorlarsa da bu doğru değildir. 
(Milyonlar gişesi) şimdiye kadar birçok yurddaşları 
servete kavuşturmuş uğurlu bir gişedir. 

Müşterilerine vaktinde bilet yetiştirmekle ve her tür~Ü 
kolaylıkları göstermekle şöhret alan (Milyonlar gişesı} 
ikinci keşide biletlerini de satışa çıkardığını ve biletle· 
rini biran evvel almalarını sayın müşterilerine bildirir. 
(Milyonlar gişesi), taşradan talep edilecek olan bilet· 
ı~ri vaktında göndermeği bir vazife bilir. Taşra talipleri, 
biletlerini tedarik etmekte acele ederlerse, daima kaza· 
nırlar. 

lzmir'de Keçeciler caddesinde No. 134 
te (Milyonlar gişesi) sahibi 

Hayri Ak Dölek 

lzmir vilayeti Muhasebei h11" 
susiye müdürlüğünden: 

Bedeli sabıkı Yeri Cinsi 
L. K. 
8 Narlı dere ikibuçuk dönüm bağ· 

eski mezarlık me. 
3 ,, ,, dört dönüm tarla ,i 

İ<larei hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cirı 51j6 
yazılı akar 3 sene müadetle kiraya verilmek üzere 16-10·9 ,, 
tarihinden 26-10-936 tarihine kadar 10 gün müddetle art~ 11 
maya çıkarılmıştır. İsteklilerin şeraiti öğrenmek üzere bet8'~,. 
muhasebesi hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve peY :." 6 
mek istiyenlerin de ihale günü olan 26-10-936 pazartesi glı~e 
saat 10 da depozito makbuzlarile birlikte encümeni vila)'e 
müracaatları 833 15 17 20 22 

alaçak davasından dolayı tara· 
fınıza berayi tebliğ arzuhal 
ve davetiye varakası gönde
rilmiş isede ikametgahınız 
meçhul bulunduğu şerhile mü
başir tarafından iade kılınmış 
ve şu suretle ikametgahınız 
meçhul bulunmuş olduğundan 
Hukuk usul muhnkemeleri ka· 
nununun (141) nci maddesine 
tevfikan ilanen tebliğine karar 
verilmiş olduğundan işbu ila
nın tarihi ferdasmdan itibaren 
on gün zarfında ba layiha ce· 
vap vermek ve bir suretini de 
davacınıza tebliğ ettirmeniz ve 
tahkikat günü olan 24-10-936 
tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 1 O da mahkeme· 
de hazır bulunmanız, hazır 
bulunmazsanız hakkınızda gı
yap muamelesi yapılacağı ve 
bu davaya ait arzuhal Örnt·ği 
ile 93f /450 sayılı çağırtma 
kağıdı mahkeme divanhanesine 
asılmış olduğu tebliğ yerine 

SIHHAT BALIKYAGI ,o 
Norvcçyn lıalıkya~larıııın en hulisidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa eiiıiilttlilt 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
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..................................... mm ...................... ANADOLU ............................................................. sayfa7iaı. 

--~ lzmir Komutanlığı ilanları usuf Rıza Okulu Msl" Mv. sat. al. ko. rs. den: 
11ıııı,,,,, 1 - Manisa garnizonundaki kıtaat ve müessesat ihtiyacı 

için 537 ton arpa veyahut yulaf münakasaya konmuştur. ES K I 

DAR ÜL 'İRFAN 
k Memleketimizin en eski bir hususi okuldur. ANA ve iLK 
~ımları havidir. ANA kısmı 4 - 5 - 6 yaşındaki çocukları 

bul eder. . 

OKUL, en yeni usullerle çocukları hayata ve ORTA 
<>kul tahsiline hazırlar. 
Fransızca dili 1 L K kısmın ikinci smıfından başlar. 

. lier iki kısma öğrenci kaydına 1 E V L O L tarihinden 
itibaren başlanacaktır. 

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

-ı---11 
Kültür Lisesi 

Kız ve Erkekler için gece dersleri 
1 - En değerli öğretmenler tarafından 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 ]>ız 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. ., 
IYlektep Kitapları ---·---! avuz Kitapevinden: 

1 24 senedir lzmir ve hinter'8ndmm kitap 
ihtiyacmı temin etmeöi şerefli bir vazife 
bilen müessesemiz busene : 

Devlet Kitaplarının 
dahi sallcıhöım üzerine almışflr. 

ilk ve orta mektepler ile liselerde oku· 
tulacak bUtUn kitapların emirlerine ama
de olduöunu saym öğretmenler ile taşra 
bayirerine arzederim. 

Adres: Yavuz kitab evi 
Fahri Kitapçı 

~~ ... Numara 56 Kemeraltı..,,.# 

tijl illi Emlak müdür 
Gğünden: 
hurnava'da ismet lnönii caddesin

de 36 taj No. lı Etyen Varipati köş-
~Qnde mevcut ve mecmuu 1312 li
~a 20 kuruş kıymeti muhammi
:eli ve müfredatmm muhammen 
•ymetleri Milli Emlak dairesi ve 

~fış kapısma talik edilmiş bulunan 
•stelerde yazılı mUteaddit karyola 

:olap, lavman, biliirdo, koltuk ta-
•nı laı·ı, soba, iskemle, elektirik 

'vizol rı, banyo, termesiton, masa, 
~Ytıalar, ' 'esaire emvali çok kıy-
~et)j eşya ve kuyu dolapları 19-10 
36 pazartesi günü saat 10 daıı İIİ· 

11ııren Uç gün mahallinde toplana
;·11k salış komisyonu tarafrndan sa-
1lacaktı r. 

l'alipleı-irı 19-20-2 l biı·inci teşrin 
~36 günlerinde mahallinde milte
~~kki 1 satış komisyonuna mOraca-
~tı. 6 15 663 

tnücellit Ali Rıza 
Yeni Kavaflar çarıısı No. 34 

2 - Şartnameleri Manisa tümen satın alma komisyonunda 
görülebilir. 

3 - ihalesi 26 /1. Teş./ 936 pazartesi günü arpa saat 
11 de ve yt1laf saat 16 dadır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. Arpa ve yulafın ayrı 
ayrı şartname iledir. 

5 - Arpa ve yulafa verilen fiatler üzerine tümence yapı· 
lacak hesap ve tetkikat neticesinde arpa veyahut yulaf 
alınacaktır. 

6 - 537 ton arpa veyahut yulafın muhammen fiatleri 5,5 
kuruştur, muvakkat teminatları 2216 şar liradır. 

7 - istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
vesika ibraz edeceklerdir. 

8 - Muvakkat teminat mektuplarile birlikte teklif mektup
larını münakasamn yapılacağı belli saatlerden en aşağı 
birer saat evvel Manisa' da askeri satın alma komis-
yonuna vereceklerdir. 7 10 15 22 720 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Çanakkale Mst. Mv. kıaatının 15400 kilo sadeyağı 

ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 22 /Birinciteşrin/ 936 cuma günü saat onbeşte 

Çanakkale' de Mst. Mv. satın alma ko. nunda yapı· 
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 13860 liradır. 
4 - Beher kilo sadeyağı için 90 kuruş fiat tahmin edil-

miştir. 

5 - Teminatı muvakkate akçesi 1040 liradır. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve-
sikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evel komisyona vermiş buluna-
caklardıi. 6 10 15 20 712 

Müstahkem meeki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. kıtaatı ihtiyacı için açık eksiltme ile 40000 

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

kale Mustahkem mevki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Taliplerin 150 lira teminatı muvakkatelerile ve artırma 
ve eksiltme kanununun iki ve üçüncü maddelerindeki 
istenilen vesikalarile birlikte komisyona müracaatları. 

10 13 15 20 723 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla 

130000 kilo arpa satın alınacaktır. 
2 - Arpanın beher kilosuna 5 kuruştan 6500 lira fiat bi

çilmiştir. 

3 - ihalesi 27 /10/ 936 salı günü saat 11 de Çanakka
le' de Müstakhem mevki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - istekliler ihaleden bir sac.t evel teminat akçeleri olan 
488 lirayı ve ihale kanunuunu iki ve üçüncü madde-
lerindeki vesikalarile teminat ve teklif mektupların 
ihale saatmdan bir saat evel komisyona vermis bulu-
nacaklardn. 10 13 15 20 724 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Ankara garnizonu hayvanatının senelik ihtiyaçları için 

kapalı zarfla münakasaya konan 814000 kilo samana 
eksiltme günü teklif edilen fiat bahalı görüldüğünden 
pazarlığa konmuştur. 

2 - ilk pazarlığı 20 /10/ 936 tarihine musadıf salı güm1 
saat 15 te Levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 Samanın tutarı 16280 lira olup muvakkat teminatı 
1221 liradır: 

4 - isteklilerin kanunun iki ve üçüncü maddelerindeki 
vesikalarla ve teminat makbuzlarile beraber belli gün 
ve s8:atte komisyonda bulunmaları. 805 

Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. kıtaat ihiyacı için kapalı zarfla 102000 kilo 

arpa satın alın'1caktıar. 
2 - Arpanın beher kilosuna 5 kuruştan 5100 lira fiat bi

çilmiştir. • 
3 - İhalesi 26/10/936 tarih Pazartesi günü saat 11 de Ça

nakkale' de Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - istekliler ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 
383 lirayı ve ihale kanunun iki ve~ üçüncü maddele
rindeki vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat evel komisyona vermiş bulunacak-
lardır. 9 13 15 17 726 

Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Mst. Mv. kıt'alarının 31850 kilo nohut ihtiyacı 12/10/ 
936 da yapılan eksiltmesine hiç bir talip çıkmadığın
dan eksiltme 19/10/936 Pazartesi günü saat 15 de 
Kışlada Mst Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutan 2707 lira 25 kuruş muvakkat te
minatı 203 lira 5 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edecekler Ticaretodasında kayıtlı 

olduklarına dair vesika gösterm.ek mecburiyetindedirler. 
5 - Rksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerile şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
muvakkat teminat makbuzlarile birlikte belli gün ve 
saatten evci komisyona müracaat etmeleri. 818 

Müstahkem Mevki Satın Alma Komis}'.onundan: 
1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla 140000 kilo 

arpa satın alınacaktır. 
2 - Arpanın beher kilosuna 5 kuruştan 7000 lira fiat bi· 

çilmiştir. 

3 - ihalesi 26/10/936 tarih Pazartesi günü saat 15 de Ça
nakkale' de Müstahkem Mevki satın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. 

4 - istekliler ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 
525 lirayı ve ihale kanunun iki ve üçüncü maddele-
rindeki vesikalarla teminat ve teklif mektuplannı ihale 
saatından bir saat evet komisyona vermiş bulunacak-
lardır. 9 13 15 17 725 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Gaziemir' deki alayın rnotöründe kullanılmak üzere ih

tiyacı olup 8 110/ 936 çarşamba günu açık eksiltmesi 
yapılan 12330 kilo mazotun beher kilosuna verilen 
yedi kuruş yetmiş santim ve 1200 kilo makine ya· 
ğının beher kilosuna verilen on dokuz kuruş seksen 
beş santim fiat komutanlıkça bahalı görldüğünden on 
gün teındidile açık eksiltmesinin yeniden 19 1101 936 
pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 1263 lira olup muvakkat teminatı 
95 liradır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnava' daki askeri 

satın alma komisyonuna gelmelnri. 788 

Çanakkale Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakale Mevki müstahkem birlikleri için evsaf ve 

şeraiti bağlı beş adet baskül satın alınacaktır. 
2 - Beşyüz kilo tartan lngiliz (Averi) markalı baskülün 

beherine dörtyüz lira fiat biçilmiştir. 

3 - Taliplerin 28/1. teşrin/936 çarşamba günü saat onbeşte 
yüzelli liralık teminatı muvakkatelerile Çanakkale Mst. 
Mv. satın alma komisyonuna müracaatları. 10-15-20-25 

Deniz Levazım satın alma komisyonundan: Tahmin edilen 
bedeli 21500 lira olan 25000 kilo sadeyağı, 26/10/.936 tari· 
hine rastlıyan pazartesi günü saat 14 te kapalı zarf usulile 
alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 1612 lira 50 kuruş olup şartnamesi ko
misyondan hergün parasız verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte 
teklif me~tuplarını belli gün ve saatten bir saat eveline .ka
dar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermelerı. 

10- 15 20 25 1883/742 
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·Askeri fabrikalar umum mÜ· 
dürlüğünden; 

4000 ton Lavamarin kömürü 
Tahmin edilen bedeli 56000 lira olan yukarıda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 26/10/936 tarihinde pazartesi günü saat 
15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname iki lira seksen kuruş mukabilinde komisyondan 

verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4050 lirayı havi tek
lif mektuplarmı mezkur günde saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerindeki vesaikle mezkiir gün ve saatte komis-
yona müracaatları. 8 10 12 14 691 

Izmir Memleket hastanesi baş 
tabibliğin.den: 

1 - Şofaj trasformatörleri 3 adet K. N. 510711 • 6 
2 - Rasistans reğlable 3 " 
3 - Voltmetre 1 " 
4 - Kenetron tip V. 150/502 4 " 670625 
5 - Tuto haube P. Diagnostik için vantilatörlü 

6 metre Tuto kablo ve hava hortumu ile 
beraber 2 adet 531054 

6 - Simens Doğlas grossirppen Röhre 1 Strichfo 620071 
Küslü tip Drg 130 G. 6 KV. 

7 - Doğlas 10 KV. 
8 - Bunlar haricinde.montaj için İcab eden her türlü malzeme 
9 - Ekran ranfösatör 30 X 40 2 adet 

" " 24X30 2 " 
" " 18X24 1 " 

10 - Filim çerçevesi 30X40 24X30 18X24 altışar adet 
11 - Şase 40 X 40 renfasatörleri ile beraber 2 adet 
İzmir Memleket hastanesinin 3400 lira kıymeti muhamme

neli yukarda müfredata yazılı simens ve buna muadil fabrika
rın rontgen cihazı ile onbeşer lira kıymeti muhammeneli 600 
liralık kırk adet karyola satın alınacağından 11/10/1936 tari· 
hinden 26/10/1936 tarihine kadar onbeş gün müddetle açık 
eksiltmeye çıkarlımıştır. istekli olanların yüzde yedi buçuk nis
betinde teminatı muvakkate olarak muteber bir banka mek
tubu veya makbuzu ile ihale günü olan 26/10/1936 tarihine 
rasthyan pazartesi günü saat ondan onikiye kadar Vilayet 
daimi encümenine müracaatları. 15 l 7 20 22 822 
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Der ZEE & co. Vapur Acentası Kamçı oğlu lzmir'in K u·· 1 t u·· r L ı· s e s ı· 
V. N. ROYAL NEERLANDAfS Cilt ve TenasUI hastahk· en 

öğretmenleri 
burada 

ders verir/er 
....-.p DEUTSCHE LEVANTE LINIE KUMPANYASI ları ve elektrik tedavisi kıymetli Yatılı - Gündüzlü: Kız ve Erkek 

"ULYSSES,, papuru 16/teş- lzmir - Birinci beyler sokağı - Müessisi: Eski Rız lisesi direktörü 
"GERA,, Vapuru 15 ilk 

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

ATHEN,, motörü 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN içiıı 
yükliyecektir. ---AMERiKAN EXPORT LINES 

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

PiRE AKTBRMASI SERi 
SEEERLER 

"EXOCHORDA.. vapu;·u 
9 ilk teşrinde PİRE' <len BOS
TON ve NEVYORK'a hare-
ket edecektir. 

"EXCALIBUR" vaı ıuru 23 
ilk teşrinde PİRE' den BOS: 
TON ve NEVYORK'a hare
ket edecektir. 

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

DEN NORSKE MlDDELHAVS 
LINJEN · OSLO 

"BOSPHORUS,. motörü 
22 ilk teşrinde bekleniyor, 
HA VRE, . DIEPPE, DUN
KERK, ANVERS, DiREKT 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alacaktır. 

S.A. ROY ALE HONGRO· 
iSE DE NA VIGA TİON 

DANUBIENNE-MARITIME 
BUAPEEST 

"SZEGED" motörü 13 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRETISLA VA, VIY ANA ve 
LINZ için yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN BUCAREST 
"DUROSTOS,, vapuru 28 

ilk teşrinde bekleniyor, KÖS
TENCE, SULINA ve GALAÇ 
limanlarile GALAÇ aktarm~sı 
olarak BELGRAD, NOVl
SAD, BUDAPEŞTE, BRA
TISLA VA, VIYENA ve LlNZ 
için yük alacaktır. 

GANADIAN PACIFIC 
STEAMSHIP LTD. 

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

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakmda bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2008 2008 ........................ 
Olivier VE Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
LONDRA HATTI 

11LESBIAN,, vapuru 9 bi
rinci teşrine kadar Londra ve 
Hul için yük alacaktır. 

11MARONIAN,, vapuru 19 
birinci teşrine kadar Londra 
ve Leith için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"DRAGO,, vapuru 7 bi

rinci teşrine kadar Livcrpool 
ve Glasgov için yük alacaktır. 

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

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"HERAKLEA,, vapuru bi

rinci teşrin ortasında Hamburg 
Bremen ve Anverstl.!n gelip 
yük çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de
ğişikliklerden acenta mes'u-
liyet kabul etmez. 

rinevvelde gelip yükünü tah- Elhamra Sineması arkasında HAYDAR CANDANLAR 
liyeden sonra BURGAS, VAR- Tel~~~\ 5j479 
NA ve KÖSTEN CE liman- mll!!!lll!!!ll!![lll-~~-1!!!!1!!!!~-
ları için yük alacaktır. Kı·ralık Ev 

Orta ve lise sınıflarına talebe kaydı haşlamıştır. Ecnebi dillere hususi bir mevki veril· 
miştir. Sınıflara 40 dan fazla talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayrıdır. 

11CERES,, 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. 

110RESTES,, vapuru 16/ ikin
citcşrinden 2 l/ikinciteşrine ka-
dar AMSTERDAM, ROTSER
DAM \'e HAMBURG liman
ları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

11VlKINGLAND 11 motörü 
30/birinciteşrinde beklrnınckte 
olup ROTTERDAM, HAM· 
BURG, BREMEN, COPEN
HAGE, ve 1SKANDİNAV
YA limanları için yük alacaktır. 

HOLLAND AUSTRALİA 

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

Çocuklarını sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun .bir malumat ile yetiştirmek istiycnlerin 
hergün sabahtan akşama kadar Kemeraltında Birinci Beyler, Numanzade sokağmda 6 
numarada (Kültür Lisesi) ne müracaatları. 

Derslere Birinciteşrinin on beşinci günü başlanacaktır. 

Emlak ve Eytam bankasından; 
Esas No. Yeri No. Su Nevi 

136 

137 
138 

Kuşadası davullar knryesi 
plaka mevkii. 

" 
. 

" " .. il " 

Yeni Taj 
bila 110. 

ti 

" 
139 " il il •• 

140 " il il " 

141 il " il .. 

142 il " " il 

tarla 

" 
" 
•• 
il 

il 

" 
143 " il " " il 

depozitosu 
T. L. 

14 

20 
12 
28 
' 8 

6 
81 

20 
195 Mesudiye mah. ikinci kordon 444/3 dükkan 
196 " 11 11 11 444/2 ev 

50 
800 

198 ikinci karataş tramvay caddesi 323,323/ 1 ev 400 
LINE 207 KokAryalı tramvay caddesi 983 ev 

11ALHENA .. vapuru 6/ ikin· 207/3 " 
11 

" 983 parsel 3 ahır 
207/4 il " il 983 il 4 .. 

citeşrinde beklenmekte olup 
PRİNSIPALLE AUSTRALYA 207/5 

11 11 11 

983 
11 

5 
1

• 

ve YENi ZELAND . . ..k 222 H ... asan hoca mah. kara osman 26/6 mağaza 

1200 
260 603 " kürt Ömer sokak 
260 606 Ayavukla rana sokak ev 
260 621 " toprak tepe sokak 45 •I 

100 629 Karataş dokuz eylul sokak 157/13 " 

ıoıJ 
160 
2cfJ 
560 

3 
l kt 

ıçın yu oglu hanında. 
a aca ır. 11 " 

SERViCE MARITIME 
223 

" " 
ROUMAIN 

226 

"SUÇEAVA,, vapuru 20 227 

il " 2618 
" " 26/15 

il il " " 26/32 
" 

oda 

645 Dolaplıkuyu mah. dolaplıkuyu s. 113 127 arsa 
50 648 Mahmudiye mah. mumcu zade s. 126 128 ev 

150 650 Dayı emir mah. dayı emir sokak 12 
26 651 " " yeldeğirmeni çıkmazı 102 

arsa 
" 

f 

1~' 
ı 
z 

birinci teşrinde gelip 1/21inci 228 
teşrinde PİRE, MALTA, MAR-

229 

SiL YA ve CEZAIR için yük ~~~ 
alacaktır. 233 

"ALBA JULIA,. vapuru 234 
19 I 2 inciteşrinde MAL TA, 235 
MARSIL YA ve CECAIR li-

'· " " .. 26/49 
Hasanhoca mah. osmaniye so. 47,49,43 

" il .. .. 37 33 
.. " " " 62 62 
" il " il 45 41 
" " il il 64 64 
" yolbedesteni selvili ha· 55/12 

nında. 
manları için yük alacaktır. 236 Hasan hoca mah. mirkelam 12/32 

ZEGLUGA POLSKA hanında. 

" 
mağaza .. 
dükkan 
mağaza 

fi 

" 

Oda 

"LEW ANT,, motörü 1/ikin
citeşrinde beklenmekte olup 
ANVERS (Doğru) DANTZİG 
ve GDYNİA için yük ala
caktır. 

252 Karşıyaka alaybey salih eski 47 Ye. 49 Arsa 
paşa sokak. 

285 Hasanhoca mah. yolbedesteni 47 23 mağaza 
286 " " " 41-33-19 il 

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

Telefon: 200412005/2663 

298 Buca belediye caddesi Taj 52 
299 .. " " " 54 
300 " il .. .. 56 
301 u " u • 58 
302 " ' " u " 60 
303 Hasanhoca mah. yolbedesteni yeni 55/10 
304 u .. .. 5514 
305 " " " selvili 55/12 

hanında . .................... , 
Hellic en Lines ~~~ 

• " .. " 55/10 
11 kara osman oğlu 26/12 

Limited 
Hamburg - Bremen, Rotter

dam -- Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, f skandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi-

hanında. 
310 " " osmaniye sokak 25-2.21 
311 " " .. .. 4 3 
313 " • ,. " yolbedesteni 83/11 
326 Bayraklı burnava caddesinde 73 
329 " kanarya sokak 5 
341 Hasan hoca mah. yolbedesteni 55/4 
348 " " mırabıt çarşısı kız· 25/20 

lar ağası hanı. 
mento ile eşya kabul eder. 349 " .. " 52125 

Anglo-Egytian Mail 350 

Line 
352 
353 
377 
383 

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk "Cairo City,, va
puru her ay Pireden munta
zaman iki sefer hareket ede-

Hasanhoca mah. mırabıt çar. 25/12 
kızlar ağası hanında. 
Hasanhoca mah. osmaniye so. 33 29 

il il .. " 33 
il 35 

Reşadiye mah. tramvay Eski 983 
caddesi. 

cektir. 289 İkinci karataş şehit kemal so. 20 
Yolcu fiatinde tenziUU: 390 Alsancak mesu.diye mah. za. 13 

de sokak. 

dükkan 

.. 
" 
u 

oda 
mai aza 
oda 

mağaza .. 

Taj dükkan 
" " 

mağaza 
ev 
arsa 
dükkan 
oda 

" 
" 

mağaza 
dükkan 
mağaza 
ev 

" 
Pire·Marsilya seyahat müd

deti · 7 5 saat, 393 Hasanhoca m. kuzu oğlu şal· 6~/7-8 mağaza 
varlı hanı. 

30 652 " " mah. dayı emir sokak 6 
260 654 Karataş asansör sokak es. 23 

" 
ev 

280 681 lmariye mah, ikinci burç 7 
120 sokak 

ev 

420 701 ikinci karataş dokuz eyliil 112-114-116 ev 
80 • sokak 

130 701/1 " " " 118-120·126 ev 
701/2 " " " 122-124 ev 

40 706 Alsansak mesudiye m. es. 18 ev 
zanbak s. 

158 707 Hasan hoca mah. kara os- 26·28 
man oğlu hanı 

180 708 .. " " 26-29 
360 709 Kasap hızır m. arayıcı sokak 3 3 

80 720 Tepecik sakızlar sokak 38 
40 724 " hilal sokak 12 

oda 

oda 
dükkan 
arsa 
ev 

40 738 ikinci süleymaniye m. deş· bila no arsa 
40 tiban s. 
40 741 il 

il kamilpaşa s. " 
35 742 
30 743 
30 744 

745 
100 746 

40 747 
70 748 

70 
550 749 
100 751 

6 752 
28 753 
8 755 

757 
12 761 

8 
766 

254 
26 

200 
600 

120 
540 

781 
782 
783 
810 

818 
848 

40 860 
873 

il 

il 

" 
il 

es. 110 
bila no. 

il " " il 

" il " .. 
" " " es. 150 
" .. " 120 
" " eşrefpaşa ki- bila no. 

remitçi sokak 
" " 

" " çorak sokak il 

fi " " 
il .ı " " 
u " şeyh ahmet s. " 
11 

" aziz ağa s. 11 

ikinci süleymaniye m. eşref- bila no. 
paşa şeyh ahmed sokak 
Ahmed ağa m. limoncular 
sokak 
Karataş duygu sokak 
Üçüncü karataş duygu sokak 

u '' u 

Hasan hoca m. kara osman
oğlu hanında 
Karantina mısırlı caddesi 
Karataş şetaret sokak 
Mersinli Burnava caddesi es. 
Şehitler m. mukaddes me-

11 

47 
55 43 
65,53 63 
26/41 

318/320 
10-10/ 1 
14 
96-98-100 

arsa 
il 

.. 
" 
il 

ev 
arsa 

" 

" 
" 
il 

arsa 

dükkan 

ev 
ev 
arsa 
oda 

arsa 
ev 
kahve 
mağaza 

Port-Sait ve lskenderiye li
manları için "VELOS,, vapu
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha-

394 Hasanhoca mah. mırabıt çarşısı 25/25 " 60 zar s. 
401 Karataş halil rifat paşa çaddesi 243 arsa 24 972 Mangaltepe sokak 26 arsa 
403 " mahmut hayati sokak 2/3 ev 48 975 Kasap hızır m. kuyumcular - 41 dükkan 
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reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

404 il " " " 4 " 60 çarşısı 8 
410 " orhaniye sokak 17 ıı 60 976 " 

11 

" - 43 dükkan , 
Fazla tafsilat için Pasaport 

yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz Acentahğı 

Limited 

411 " " " 19 " 60 Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri ~6 
417 Birinci karataş yıldıztepe ve 2612-26 arsa 19 şin veya taksitle ödenmek üzere pazarlıkla satışları 23·10·9 1 

. gönül sokak. cuma günü saat onda ihale edilmek kaydile açık artırJ119Y 
582Üçüncü karataş islahane arkası 8 ev 51 konulmuştur. 9• 

583 " " " caddesi 111 " 130 istekli olanların hizalarında yazılı depozitoyu veznemize Y 
acentasına müracaat olunması. 597 Toraman mah. bodur ali so. 10 12 " 340 tırarak artırmaya girmeleri ve yanlarında birer fotoğraf ge 

til" 

Telefon : 3171 599 Burnava yıkık minare sokak 28 " 400 meleri ilan olunur. 7 15 ,ti 

Pu•• rıien Şahap Tesiri tabii, eşıiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6b' 
' rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 
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