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Manevra dün bitti. 
Neticede kırın ;··~ af kuvv tli ve 

hikim bir vaziyette idi. 

~idan sola mavi kuvvetler süngü hücumuna hazır, 

~nadolu manevra sahasında: 
ortada dün manevrayı tt1kibeden lcomııtanlarla misafirleri wıli, meb'ıular t1e gazeteciler ve müda/aa!Ja hazır bir ka'bflel 

Başbakan yarın lzmir' e 
hareket ediyor. Kırmızı tarafın yaptığı taarruz 

büyük ateş ortasında! ve 
Pazar akıamı burada bulunacak. Vekiller 
araaı11da tletiıiklik şayiaları kuvvetlendi. 

-- ·--~~--~----"~~ 
Tayyareler muharebeye iıtirak etti - Süngü eiqgiiye 

bir harp - Kanal taarruzu habralan. 
·~~~-~~~----.. ·~·~-------~~~~~-

Köy sokaklarında muharrir arlu:ulafımızın atlafbjı. tehlike. -
Silah sealeri aua1&ot _w boralar calnt0r: 

:_~!~!!!-'~~!~~~~~' 
fsmir mıoıakacında üç günden la'""'- Jefli).,. ki: 

lıeri devam eden bi y k ordu ma· ,,_ 
"'•ralan nihnyf't (lüu saat onil iyi 
ili geçe, ge ıiş biı ı,.-pbe Jabilinde 
'-hı iııkif8fını bulllu 'e harekatın 
ltafıJürü Orgeneral ;zzetıin, Tiirk 
lıtnıızıların sıkı tazyikleri ve t~ar· 
tııdarı, Turk mavilerin de fedski· 
"•ııe nıuka,·emctleri eecasınıla ma· 
~Vraı ıo son bulduğunu bildirdi. 

Şüpleeiz ki kırmızı ıaraf ro
lıırıo ornamq 'C" h!ıkimi) eti alımş
lır. F;knı ılüşnıum lt'm•il t'den 
'lilrk Dl»\i taraf ta aHlİ askı ri 
luılreıi göstermiş ve ay ~i talim ve 
ltrlıiycnin, ayni ) ükaek kumanda· 
'aırı wriıııli çalışmalarını fili saha· 
da i11b11t eımi~ıir. 

* * * Mersinli köyü kabvebaneeinin 
6ııtındeyiz. Orgeneral, manevranın 
Lıı eon f gününP. davet ettiği vali 
tadı Güleç'le Denizli eaylavı ve 
Latrnuharririmiz Haydar Rüştü Ôk· 
lem, Balıkeıir eaylavı Hacim Mu· 
lııiddin Çankh, Burdur meb'ueu Ha· 
lid, lzmir meb'usu Sadettin ve be· 
lediye reiai doktor Behçet Salih 'i 
lıekliyor. Muayyen ıaatte onlar da 
geldiler ve ot'>mobillerimiz, ilk 

-
General lzzet rn oali w me6'rı•lara izalıat w rir ve Nı· 

mulıarririmiz Denizli saglavı Hagdtu Rtfll Ôltt.n 
lıarelc.atı taldbederbn 

ışıklar içinde, yem·yeıil tepelere Geoİf bir cephede IYCI lı.obuıa 
doğru yol almata baıladı. Orge- açılmıı ve topçanun himaye ıtefİ 
neral; de baılamıı .. 

- Size biuat ben lulavuluk Dün akşam nziyet 'fQ idi: 

yapacağım! 

Bugün 

Diyerek valimizi~ bir otomo
bile binmit bulunuyor. Sabahın Bil· 

kdneti içinde top seslerinin bir 
başka akai oluyor. Yolumuzun 80• 

}undaki tepelerde, göziimflzle g6r· 
"'\ mediğimiz top namlulan, mari 

cepheye ateı açm•t·· 

Mavi kuvvetlet, karanlık ba· 
aınceya kadar KaracaaAaç, Demir· 
cik6y, YoJurtçular köylerini ve bu 
bat herindeki mevkileri tutmui· 
lar. Fakat mubYemet g6~Akleri 
için, brpkl tepelere 10kabma· 
mıtlar •• 

K.ırmısdar iee, geı idf'n tase 
k uvvet aldıklan itin bugln dıaba 
müuit bir vaziyete geçmiş ve fil• 
fakla beraber mavi tarafın bn g~· 

niı cephesi Clserinde m"kahil ıaz 

yik ve taarruza baılamı,lar.. . 

~eami geçidi görme
fe hazırlanınız! 

Manevrada bulunan kıt'alan· 

lhızın bugün Torbalı }Olunda ya· 
Pacaklan büyük gl'çit reımini, 

lıoıir'lilerin takip edebilmesi için 
... t 12,30 da Ahancak•ıan Cu· 
ltıaovasına hususi tren hareket 
tdecekıir. 

Yol kenanndaki fundabkta 
mavi tarafa menıup genç bir 16ba· 
ya raetgeliyoruz. Generale iulıat 
veriyor; 

- Düıma·ı avcılan tn araziye 
iniyor .. Diğer bir kol da ıu nrltar, 
parmağımla göelerdigim fundalık· 
lara girdi.. Biraz ,'aba ilerlemele
rini bekliyorum. 

·- Soura ne yapacakını? 
- Aıeı a•.a ·a~ım. Öuiimd 1..i 

ku\\'etim ancak ild manga. Fakat 
ben Lir tabur kadar kuvvet göster· 
mek isıiyorum. 

Ma.1mafih kırmısı taraf, mavı 

- Sona 3 ncü sayfada-

Yakında! 
A nadolu sütunların 
·ela okuyacalıaınız •• 

Biiyü:k Koraan 

Ordumuz 
En yiJ.kaelı ordular 
ıeviyeainde ol~a

tanu g~ıterdi 

Orıenera l l•Zllllln Çalışlar 
ma1UJt1ra lcelantla Orluua Rtılı· 

mi Gökçe'ge intiNlarır.ı 
anltdıgor, 

Manenayı mateakip Orgeneral 
İuettin Çalıtlar ile gene maaena 
eabamıda koa .. tum. Çok d91erli 
ve yOkeek iatibalanm ıu ccımle
lerle bana ifade ettiler: 

mmtak&1mda telkik.at yapmak flse· 
re yann sabah saat onda ,ehri· 
mizden hareket edecek ye Afyon· 
Burdur tarikile evvel& Nazilli'ye 
uğnyarak buradaki fabrikuyona Ye 
pamuk işlerini tetkik eyliye4'ek.lir. 

Bafbakanımıs, Nuilli'ie 1tirbç 
saatten fasla kalacağı için İsmir'• 
ancak paur günü akpmı l"Jmeai 
tnuhtemelclir. fmıet lnloa, hmir· 
de fazla kalmıyacalt Ye eneU KO· 

libare B~rma hait~ ~b 
Bahkesir Ye hnaliıioe de gicl .. 
cektir. • 

Başbakan ayın yirmieiade A "l• 
karaya döneceklir. Kamutayın açıl· 
ma günlerinin yakJatmaa mftnatL • 
betile nkiller arasında detifililik· 
ler yavılac"ğı hakk.ınd• yeaideo 
pyialar çıkmırıır. Re11mt makam· 
lann bu huuıta malftmab yoktur. 

BGJ6alcanı111ız l•tnet lnönii Haeta buluaap Ziraat Vekilinin dt• 
Anluıra 15 (B•utf) _ Batba· ı Ai~~gi de bu meyanda baba 

kan lmıet İn6nil, İzmir ve Ege venlıyor. 

lakenderun mea'elesinin Anka
rada konuıulması muhtemeldir 

Kardeşlerimiz büyük gü
nün doğmasını bekliyor. 
------- Ankara, 15 (Hueual) - Franea 

_ Bugibıkü aon ve kat'I hare· hükdmetinin, takenderan tallca&ı 
ketlerde her iki taraf çok yük.sek hakkındaki notamıza buganlerde 
bir aevk ve idare, gayet heveeli ve cevap verecqi tahmin oluamakta· 
canlı pyretler göttermitler ve or· dır. İskenderun mee'eleai ml:aak• 
domuz, hmir maaenalannda en relerinin Aabn'da cereyan etmeli 
yübek ordulana ee.ıyeainde bu· muhtemeldir. Franu'ma Ankara 
landupııu bir defa dalıa iıbat et· bilyiik elçisi M. Pom. a'flll 20aiad• 
miftir. Aak.erden, .abaylardan, ku· burada bulunacaktır. 
mandanlndan •e bOUln muharebe letanbul, 15 (Buıual) - S..-
t kilibmn &flbaylanndan duydu- Tfirk et . . . fWı 1 d caktan gelen haberlere göre, • 
gom çok denn bir ı ar a uy· ler bu heyecanlı günlerin neticeaini 

rJmı tamamlanm. 
· O. R. G. -Sona 6 ıncı sag/aıla-

Devlet demiryolları idareei, 
ltçit resmini herkerıin tak.ib ede· 
hilrneıi için, bilel fiatlerioi mfim· 
lttın oldu~u kadar ııcuz teebit et· 

llaittir. Gidip gelme birinci mevki 
eo, ikinci 57, ftçflncü 37 ku· 

""ttlll'. 

General İzzeıtin bu noktada 
valimize, meb'uslara ve Lise izahat 
lfttfediyor. 

1 Dürbinlerle karııki artlara 
1 
hakıyorus: 

j ~UD taraf, tumlU pçmif. 

Sy,mle 6ir ....kU..li tli/e'/ı., on.la G.neral izzettin laa.rekitı talciWiıor, 
•illa lcU'muıla laieıunda ----



•
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Belçika, Fransa'dar:ı ay-;I Gfü'nün Telgraf a er erı 
rllmağa kar~r verdı mı? ' - • ı:- . I" b 1 Münhal 
Bu karar, Avrupa'da bomba tesiri !aftı. Balkan ıttıf akı sa a et e meb'usluklar 

Kral Belcika'nın hicbir devletle ıttı- ' 

Brübel'tsa;:~y:lm~=~fı:.:is::~:~::: menli te- devam etmekte ve gittik- ---·····---Rauf'un namzedli· 
lın malum nutku hasebile M. sirler husule getirmiştir. Bu k d • 
Vanzeland kabinede bu nutuk beyanat Belçika'nın harici si- e k • f 1 . . e te ır 
hakkında halkın tenviri kara- ylı"ag"seetdine~el~di;.üyük bir değişik- çe ın ışa ey em . . 
rmı vermiştir. 

ğinden bahsediliyor· 
f stanbuJ, 15 (Hususi mu ha· 

birimizden) - Mün.hal meb'us· 
luklar )çin yakında namzedler 
gösterilecektir. Bu namzedler 
arasında banka müdürlerinden 
Veli Mecdet ile eski Başba· 
kan Rauf un müstakil sayla~ 
namzedi olarak bulunacakları 

Kralın nutku şudur: Berlin, 15 (Radyo) - Bel- ·- • -·d' _) h k f J k 
Tahta geldiğim vakit, usu- çika kralı Leopold'un nutku, Hariciye vekilimiz, Belgra aan are e eaer en 

lü veçbile memleketimin is· Alman gazeteleri tarafından b / d S f 
tikli) ve menafiini himaye et- dikkatle tetkik edilmektedir. gazetecilere mühim beyanatta u un u ve o ,)'a-
miş bulunuyorum. Kral bu nutkunda Belı;ika'nm / b b k ·ı Ü ddet konuşlu 

Belçika'nın milli müdafaası hiçbir devletle ittifakı olma- da Bu gar aş a anı l e uzun m • 
bir scnedenberi birçok endi- dığını söylemiştir. T - lstanbu1, l5.(Hususi muha- Tevfik Rüştü Aras, y.a.n.n İs- Mesajero l T blA Belgrad 15 (Radyo) - ür- k kb 1 Şeler husule getirmiştir. Bunun Ber iner age at: k birimizden) - Belgrad'da·bı.:- tanbul'a gelece ve ,ıstı a G f • 

K 1 b .. I . k kiye Dış işler Bakanı do tor aze eSl İ"'in fevkalade çalışmaktayız. - ra ın u soz erı, ya m- lunan Dış Bakanımız doktor edilecektir. • • • 

söyleniyor. ----
v l k .. k l d Tevfik Rüştü Aras, bugün Almanya'nın silahlanması Rus· da baş ıyaca muza ere er e F Bolşevik propagan• 

ya ve ltalya'nın da silahlan-c ke.ykmtı·re,tlid::ek~:~~r. teşkil ede- ~~:!~aı~~:::;nb:~::f:i.y::~ Almanlar, ransız- dası ic,in ne yazıyor· ma faaliyetlerinin artmasını 

mucib olmuştur. Bunlann Hol- Londra 15 (Radyo) - Bel- keri müzeyi gezmiştir. 1 Roma, 15 (Radyo) - Me· 

landa ve lsviçre'de de akis- çika kralının nutku bütün ka- Yugoslavya başbakanı M. lara çok kızıyor ar. sajero gazetesi neşrettiği bi~ 1 h d - ·· .. t·· Stoyadinoviç, Tevfik Rüştü, k ı d M k arı leri görülmüştür. bine eri ayrete uşurmuş ur. ma a e e os ova propag 
Hava kuvvetleri ve motörlü Cenevre e e çı a nın u ye- • • asın an a se ere un 'd B ı 'k • b Aras'ın şerefine mükellef bir d d b h d k b un 

silahlar üzerinde cihanm gör- ni siyaseti uluslar sosyetesi ziyafet vermiştir. Ziyafette, Ren mıntakasında ven iden tahkı- bilhassa Fransa için. b.üy.~k. 
1 h. 1~kk" d'l kt d" Romanya, Yunanistan ve Tür- b" hl'k ld ğ l ır medig"' i hummalı bir faaliyet ve a ey ıne te a ı e ı me e ır. k ·ıd • ır te ı e o u unu ı en st 

sür'at vardır. Belçika bu ha- Yalnız bu nutuk ile Bdçika kiye sefirleri, ateşemiliterleri mat yapmağa arar VeTl l. mektedir. 
L k k d ve daha birçok zevat hazır ) Al 'd G diseler ve vaziyetler önünde hükumeti o arno pa tını re · İstanbul 15 (Hususi muhabirimizden - manya a s~n azete: 

bo:ı duramaz. detmektedir. Ayni zamanda bulunmuşlardır. zamC\nlard~ Fransız'lara karşı bir asabiyet havası esmektcdır. Moskova'nın hergün şeklini 
Y k · k d Doktor Tevfik Rüştü Aras, ki b" t l t da Ren b d I Ren havzasının Alman'lar Fıansız - Belçi a mısa mı a Almanya hükumet erkanı son yaptı arı ır o.p. an 1 ., değiştiren u propagan a a· 

ı_ h b ·h · saat 8 de lstanbula hareket h "k d k d ve ı k tarafından işgal ve tahkimi feshetmede ve ar 
1 tıma· mınta~asına yeniden mü im mı tar a as er. gon ermege rına Fransa'nın nası arşı ge· 

tehlikeyi kapılarımıza daha lin e man- ransız u u a- u mınta a a a ıma yapma a · eceği uşunmıye eger d Al F h d ti etmiştir. Türkiye hariciye Ve- b k d t hk' t ğ karar verdıler 1 d · ·· · d ... bı'r 
· · · d dd t kili,· istasyonda Müsyü Stoya- A t k ' l d' D kt d' 

fazla yaklaştırmış ve endişe- ~:·~ted~;rantısını e re e - dinoviç, Türkiye, Romanya ve lskenderun ve n a ya- me~a:i:, ı~S (~:;yoe) ~ Mos· 
mizi arttırmıştır. Sosyetenin Yunanistan sefirlerile birçok 

zaafı, birçok mukavelelerin akdi fngiliz gazeteleri bu hususta dak•ı kardeşler·ım·ız. kova'dan yeni dönen Soyyet k _L dostları tarafından teşyi edil- H · · e bu endişemizi azami hadde mühim neşriyat yapma tauır- Londra sefiri dün ancıy 
Çıkarmıştır. lar. Gazetelere göre Belçika- miştir. k l dairesine giderek bir ziyarette 

b h k . . l ka Tevfik Rüştü Aras, gazete- F ·ı k d u··za ere ere b 1 Bir takım devletlerin dahili nm u are etı yenı o rno- ransa l e ya ın a m u unmuştur. 
kk 1 •· h'I d cilere beyanatında demiştir ki: S f" b · f ·ıiı ve içtimai ihtilafları da vardır. nun teşe ü ünu tes ı e c- 'dı b l kf e ır u zıyarette, ngı 

Bu vaziyet te manevi ıstırab· cektir. • donanmasının ransız ona • - Akvam cemiyeti mesaisi Ankara a aş anaca ır F d n 

lar doğurmaktadır. Bu cihet, Berin gazete erı u nu u fstanbul, 15 (Hususi muhabirimiz en - s en erun \.e ması ı e ır ı e orte ız s 
1 1 · b t k hakkında söyliyecek birşeyim d ) f k d ·1 b. ı·kt p k' a· 

milletler için en ağır ve leci üzerine henüz esaslı mütalea yoktur. Belgrad'a her zaman Antakya'nın yeni idare şekli için T?rkiye ve Frans·a· ~rasıncI:> hillerini abloka altına alarak 
bir ısbrab teşkil etmektedir. dermeyan etmemişlerdir. memnun geliyor ve memnun ·· ı.. .. ı e haslanmak icin . Fransa mn Ankara sefmnın Parıs- bitaraflıvın teminine hazır bu· 

Belçika'nın askeri siyaseti 1~ __ ,______ o)ar~k _.llV~l.ll.Y/)f,Vft\. 1 f)~1t/l.ffl ffi}JZ~'t.~"~~r Ue°~ı~fiıJVI. IV!t..dl\.CJC!CI ~ıu-.aaa ua JOjJHd\.:dK[lr. funmaSIOI istemİ:ı:Stİr. 
-~· Jl.UUJC:ll uır sıyasettır. Ankara'da göreceğimden se- Fı·ıı·stı·n'de grev tama- İngiliz gazetelerine göre, 
Yapmakta olduğumuz levka- Vapuru viniyorum. Müsyü Stoyadino- Lord Plimut bu teklifi red· ~ .. 
iade askeri hazırlıklar, harb viç'le konuşmalarımızda tam d d detmiş ve komitenin bu tek· İçin değil, harbı meniçindir. Marmara' da bir fikir mutabakatı vardır. men ur u. lifi müzakere için davet edile-

Vaziyetin 1914 vaziyetinin karaya oturdu. Balkan ittifakı, selabetle de- r'akat vahudı·'ıere karşı bo~vko• miyeccğini söylemiştir. 
1 

ayni olduğunu inkar ve sakla- fstanbul, 14 (A.A) _ Yunan vam etmekte ve gittikçe in- r ~ 6 ~ 'J ~ 
mak mümkün değildir. Bunun bandıralıPanaghisvapuruBra- kişal eylemektedir. tai devam ediyor. ,· Küc,ük HaberlerJ 
için askeri bir plan ile emni- il limanından Mancester'e 7 Belgrad, 15 (A.A) -Bütün 'J 

yetimizi temine mecburuz. bin 500 ton h"ububat hamu- gazeteler Tevfik Rüştü Aras'ın Kudüs, 15 (Radyo) - Arap komitesi reisleri, lngiltere'ye 
Şimdiye kadar bağlanmış !esile giderken evelki akşam Bdgradı ziyaretinden uzun karşı grevi reletmekle beraber Yahudi'lere boykotajı kaldır· Japonya ve deniz işleri 

olduğumuz taahhütler, fbun- Marmara'da Zincirbozan mev- uzadıya bahsetmekte ve Baş- mamıştır. Bazı haberlere göre lngiliz'ler Filistin'deki kuvvet- Londra, 15 (Radyo) - Roy· 
dan böyle artık hükümsüzdür. kiinde karaya oturmuştur. bakan Stoyadinoviç ile yap- !erinden bir kısmın. çekerek Basra körfezinde Küveyteke gön- ter Ajansına göre, Japonya 
Çünkü, çıkacak bir ihtilafın Kaza yerine Türk gemi kur- tığı mül.iikatın ehemmiyetini dcrmiştir. hükUmeti Londra sefirine tah· 
bizi nereye" sürükliyeceğini !arma anonim şirketinin Ça- tebarüz ettirmektedirler. telbahirler hakkındaki uzlaş· 
bilmiyoruz. Belçika, bu teh- nakkale' de istasyoner Alemdar Gazeteler keza Tevfik Rüştü Alman '/ar Bulgaristan 'da mayı imzalamasını emretmiştir. 
like anında ezilecektir. Çıka· kurtarma vapuru yetişmiş ve Aras'ın Naip Prens Pol tara- ı ı.. J b h lngiliz laggareleri 
cak bir harpte dostlanmızın azami mesaiyi yapmasına rağ· fından çok samimi bir surette m-l1stem1.e1Ce aar ei ükUmet Londra, 15 (Radyo) - in· 

men kendi - kendine kurtarma J h b 1 d b 
imkanı göremiyen kazazede zafer bulması ihtimal dahi- kabulü ve şerefine öğle ziya- ı·stemektedı.rler. teşebbu··su·· gi iz ar tayyare erin en eş 

!indedir. Fakat Belçika mah- feti verilmesi üzerinde de te- tanesi Singapur'a hareket et-i 1 k 
gemi kaptanı bu sabah kur- k'---f k d 1 • • • • • ...... • mişt:r. Bu tayyareler 9000 mil· vo muş o aca tır. tarma işini Alemdar tahlisiye- va ıw etme te ir er. B ı • • r f d B 

· · b d b'" ı M b R A ı unun ıc, ın geniş pro. r aJtist er i areyi elle l'k b' h l" k unun ıçın un an oy e sine vermiştir. at uat üştü ras i e ,. ı ır ava ceve anı yopaca · 
sade Belçika'yı alakadar eden Kurtarma işinin ehemmiyetli Stoyadinoviç'in sabah ve öğ- paganda yapıyorlar .. rine almak istediler.. tardır. 
bir Belçika siyaseti takibine bir derecede olmasından gemi leden ..,..,. iki mülikatta bu- Bertin, 14 (A.A) _ Havas fstanbul, 15 (Hususi muha- Amerika'da Allın satışı 
ve komşularımızla düşman ol- kurtarma şirketi ikinci bir lunarak umumi siyaset ve bil- Ajansından: birimizden) _ Sof ya' dan bil- Londra, 15 (Radyo) - Ame· 
maktan kaçın m ıya mecburuz. kurtarma gem isini yardıma hassa iki memleketi alakadar Bütün Almanya. da Alman- diriliyor: Bu J garistan' da eski rika' da ki altın satışları lia ti eri 

Siyasetimiz ancak sulh si- göndermek mecburiyetinde ka- eden mes'eleler hakkında bir .. 
1 

k başbakan Çankc.ıf'un bir hü- ilan edilmiyecektir. Bundan 
ya'nın mustem e at talebine 

yasetidir. Hollanda ve fsviçre lacag"' ı tahmin olunmaktadır. defa daha görüşlerini karşı- 11 k b kumet darbesi ile faşist ida- böyle İngiltere ve Fransa'ya 
mütea i geniş ir propaganda 

hükümetlerinin siyaseti bize !aştırmak imkanını buldukla- resini tesis etmek istediği bil- satılacak altın fiatleri de gizli 
güzel bir misaldir. Belçika'nın Türkiye" Brezilya nnı ve bu görüşlerin tamami- başlamıştır. diriliyor. Çankof, Bulgar fa- müzakerelerle tesbit edile· 
manevi vaziyeti de müstevli Ticaret anlaşması.. le birbirinin ayni olduğunu Berlin, 15 (Radyo) - Al- şistlerinin şefi olarak çalışı- cektir. 

manya' da yeniden büyük bir d B k"f J veya müdafiler arasında rol Paris, 15 (A.A) _Anadolu müşahede eylediklerini yaz- yor u. azı tev ı at yapı - /sveç veliahdı segahatta 
almasına saiktir. maktadır. müstemleke lüzumu propagan- mıştır. S kh 1 (A A) V Ajansının hususi muhabiri bil- dası başlamış, birçok risaleler to o m, 15 . - e· Yapacağımız askeri ıslahat, diriyor: Nihayet gazeteler Türkiye volonel Bek liahd ve zevcesi Fransa ve 

neşredilmiş, beyannameler bas· n 1 tamamen vatanidit; memlekete Tarife itibarile en ziyade Dış Bakanına Yugoslavya'nın Almanya dahilinde bir otomo· 
tırılmış ve Almanya'nın müs- Leon Blumla konuştu istiklalini ve emniyetini bah- mazhan müsaade esaslı eski hükUmet merkezinde daima bil gezisi yapmak üzere yol• Şedecektl·r.n T·· k' B ·ı . ·ı~r .. .. ·ı . A h ı· temlekelerini behemehal geri Par"ıs, 15 (Radyo) - Le- k lk ur ıye rezı ya ıtı a mm uç gosten en samımı ve araret ı çı mışlardır. inciteşrin baş· 
almak zaruretinde oldug"' u id- h" t h · · b k M B k Brüksel, 15 (Radyo)- Kra- ay temdididine dair anlaşma kabulün Yugoslavya' da yarat- dia edilmeğe başlanmıştır. ıs an arıcıye a anı · e langıcında prens ve zevcesi 

Ln ıukeri konferasından senra imzalanmıştır. tığı duygunun derin bir ifa- bugün de M. Blum ve M. uzun müddet kalmak üzere 
c:'. ı _, Delbos'la müzakeratta bulun-iradettiği nutukta ŞU beyanat Anlaşma 1 llkteşrinden mu- desi olduğunu kaydetmekte- r ransa ua grev Londra'ya hareket edecek· 

1 muştur. Bu müzakerelere Le-ta vardır: teber olub biray eve) haber direr. Paris, 15 (Radyo) - Şehir histan'ın Paris sefiri de işti- lerdir. 
"Belçika'nın hiçbir devletle vermek şartile feshedilebile- Sofya, 15 (Radyo) - Tür- ve liman nakliye vesaiti grevi rak etmiştir. Kilise içtima/arının /eslıi 

ittifakı yoktur. Hatti tedafüi cektir. kiye Hariciye Vekili T evlik devam etmektedir. Dün akşam Paris gazeteleri iki hükU- Berlin 14 (A.A) - Zabıta 
bir ittifakımız da yoktur: Bun- lnhiMır/ar ıımum miUliirlülii Rüştü Aras, Salyadan geçmiş vaziyet birdenbire müşkül bir met arasında takviye edilmekte doktor Dinler tarafından tesis 
dan böyle de siyasetimiz, sa- lstanbul, 15 (Hususi muha· ve istasyonda bulnnan Bulgar safhaya girmiş ve nehirler olan dostluktan ehemmiyetle edilmiş olan yeni Putierestlik 
dece Belçika siyaseti olacak, birimizden) - inhisarlar umum bafvekili Köse lvanof tarahn- üzerinde 600 küçük mavuna bahsetmektedirler. Bek'in bu hareketine iltihak etmiş olan 
hudutlan haricinde hiçbir dev- müdürlüğü, ikinci kanun be- dan karşılanmıştır. Köse lva- ile çü manga vücuda getiril- ziyaretleri, her iki devlet gene- Nüremberg ve Furth'deki Al· 
letle dişman olmıyacaktır.. şında Ankara'ya nakledile- nof, trende Tevfik Rüştü Aras- miştir. Maaınafih şimdilik bir rallerinin yaptıkları müzakere- man milli kilisesi cemaatlannı 

Kralın bu sözleri Londra' da lecektir. la uzun müddet konuşmuştur. biıdise çılcmıımıJtır. leri itmam edecektir. feshetmi~r. 
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Qirinci Fransova 
80YüK TAR/Hl TEFRİKA 

09 
v. 
h~a, harp ile beraber Fransa'da müt. 

1f bir surette hüküm sürüyordu. 

Çeviren: F. Şemseddin Benlioğla 

'Ah Vandum.: Kral has- - Eşekler.. Ben vebadan 
' lly:ıftır: şimdi benden korkll!am. Davullar çalsın. 

a e kardinal Turnon'u din- Haydi ileriye arş. t, 
- Monsinyor, hiçolmazsa 

~Şu halde içelim... Bun- ağızınızı şarapla yıkayınız! 
cto nutalım, ben kraliçenin - Ay ışığt var, bir teftiş 
ıırıe .• 

, ıçıyorum. yapacağım. 

, H~ngi kraliçe?. Vandum. - Allah sizi muhafaza bu-
~ıldiğiniz; Eleonor!!Kra- yursun Monsinyor. 

Rolgesi.. - Vandum, itimad edile-
' Yok O cek bir atım var. nı •• saytlmaz. Fran-

rı h k·k k - Bizimkiler de bizi yarı a ı i raliçesi küçük 
,_a~sa'iı, veliahdın zevcesi yolda bırakmazlar! 
<ctı - Siz burada kalınız. Gü-~ n dö Mediçidir. 
yqtl D zel dostlarım, size burada kal-ii.:- angolem biran ıçı11 

'llllld'• u, sonra: 

~' Doğru söylüyorsun azi
. Ded· 

ı. 

; ~adam Diyan, Katerin 
· irJ~ Ye mükemmel tathlar 

11 '· Deccalın ruhundan is-
e edildi. Cadoloz Diyan 

'h~ı· kad.ir değildir ki ... Böyle 
t~ 1Yetlı kadın çocuksuz öl
aıı Benim kanaatımca Di
ııı· Veliahdı adamakıllı ense-
ıştir 

Bu . 
sırada dışarıdan kıTıç 

1
1

~.ıları duyuldu. Eylulün gü
" ır gecesi başlamıştı. 
'1enç 

ttd prens çadmn kapı 
......_esin~ kaldırdı ve: 

•ya~ı I<ım var orad~?. İki 
bır 1 mı yoksa dört ayaklı 
D~ahfuk mu var?. 
N'Ye seslendi, 

Siny asıl arzu ederseniz Mon-
t~· Fakat bt!nİm kanaa
dort hem iki ayaklı . ht·m de 
a~llı. ayakl.ıyız. Yani ben ve 

......_ ·· Gelıyoruz. 
\'11 ... Ne?. Sen misin Engin?. 

"'il b• 
ır haber var mı? 

Çuk Mühim haber yok. Kü
nişı· kyler. Veba gittikçe ge
Ye 'Ybr. Askerleriniz dağılıyor. 
k~ U düşmanla harb müm
~a 'k olmadığını söylüyorlar. 
ti;ı başlamıştır. Diyebili-.. 
laq' Fakat onları durdurmak 
dır rn. Hemen trampetleri çal
llıe~ız. Veba, hiçbir iş gör-

en kaçanların olsun! 
ki~ Monsinyor .. Vaziyete ha
Yur değiliz... Bana itimad bu

Unuz. 

Ya......_ Şu halde ben onların 
nına koşuyorum. Hey .. Haydi. 
......_ Geldik, Monsinyor. 

ne':° Hemen atlara atlayınız. 
Ya~ı seven arkamdan gelsin. 
E~d·: Hele durunuz. 

y lerınde kılıç olduğu halde 
arıdu E . . on·· rn ve ngın prensın 
lınde durdular. 

di ~ ~ralm güzel oğlu.. Bizi 
ltı~ ~Y•niz, bizi çiğneyib geç
tuı Ytniz. Veba, kılıçla korku
n acak bir düşman değildir. 
tUu Öyle bir düşmandır ki gö
d/°1'.11ez.. nereden ve nasıl gel
İl ğ~ belli olmaz. Sizi bir adtm 
l!tı . 

• ...., gıtmeğe bırakmıyacağızl. 

mdnızı emrediyorum. 
Prens atını şiddetle mah

muzladı; at ileri doğru atıldı. 

Her taraftan davullar çalı
nıyordu. Asker ~rasında bir 
kaynaşma başladı. 

Az ileride bir kulübe önün
de vebadan ölmüş bir insan 
gördü. Hemen atından indi, ve: 

- Birşey değil.. Görüyor
suPuz ya. Hiçbir şey değil. 
Ölüm, ancak kaçanları yaka
lıyor. 

- Sonu var-

Yunanistan' da 
Ekonomik işler .. 

Atina, 14 (A.A) - Ethnes 
gazetesi Finans Bakanı ve Baş
bakan muavini Zavitsianos'un 
müstakbel korporati hakkm-

daki beyanatını neşretmekte

dir. Bakan ezcümle demiştir 
1.:-i· 

- Sosyal ve ekonomik mü-
nasebetlerde devletin mütema-
di müdahalesi sisteminin ifla
sından sonra ekonomik libe-

ralizm usulüne rüc~unda im
kansız olduğu anlaşıldığından 

mcnıle.ketin ekonomik hayatı
nın tedviri işinin alakadarlara 
yani mesleki ve istihsalci sı· 
mflara verilmesi lazımdır. Ba-
sit ekonomik birleşmeler şek· 
linde işe başlanacak ve ted
rıcı bir surette sendikalar 
kat'i şekline varılacaktır. 

Kadın tayyareci 
Sidney, 15 (Radyo) - Ta

yareci Mis Zvan Balen; bugün 
saat 18 de Yeni Zellanda'ya 
hareket etmiştir. Tayyaresinde 

telsiz olmadığı için yol üze
rinde bulunan bütün vapurlara 
dikkat tavsiyesinde bulunul-
mu~tur. 

Mısır' lılar ve Nahas paşa 
Kahire, 15 (Radyo)- Mısır 

gazeteleri Nahas paşanın av
deti münascbetile takdirkarane 
yazılar neşretmektedirler. 

M. Litvinof 
Varşova, 15 (Radyo)-Fran

sa'dan avdet ederken M. Lit
vinof burada biraz durmuş ve 
Sovyet sefirile görüşmuştür . 

W« w:s+ ... - ' •• 
Oğretmenler, öğrenci babaları 
~MED ETiMAM Kitap Evi 

ti elerlc orta ve ilk okul kiınplarınuı ı;atış ycriJir. 

A.lunet Etiman kitap evi 
J\, b' d J ·· .·· tı - · - 1·1. sa,·1u nıü•tcrilrriııiu aHık.ıl:ırım ~ • a ır zaıııan n uıus ııgu c , ) 

•ıanarak (lzmir)c yar:ışır hir şckilılc genişlcıilıııi~tir. 
Kültnr .BakanJııı-ıııın kitapları ile ı;ıkan e:<"rh·ri gi.inü güııüııe takip 

l!dl!.r 0 J L' • K'ı Ev· iz . '"• hütfın ıniifterilerine sunar. .\hnıc ülımuıı ı ııp ' 1 -
llıı ,. . . . l . - ' t 
l r ıu )eı;:iııe kitap ve kırtasiye deposutlıır. llnrıçten sıparış eı ura· 
c ,,~ d J "on erilir. 
Ztn;,. Hükumet caddesi No. 58 - 60 Telefon (2535) 

Anadolu manevra sahasında: 

Kırmızı tarafın yaptığı taarruz 
ateş ortasında! ve büyü}< 

-Başı 1 inci say/ada
kun·t:tlerin iki g!!_plii - harekette 
:ılılıklan neticeyi de lıesaplawı~. 

Gece yapılan ba:ıı bn;kınlıır, mavi 
gözcülerinin ateşi ile kurşıl:ınmış, 

Ciincş )İİkEı-lİ)Or. l'ırnıızı cep· 
!ıenin tayyare kıırar~iihınılan yük-
6• len tan arelcr bizjnı buluıııiultu· 
muz m;,:i ku..-vet ccpheı;;ine do~ru 
ytıkla;ıyorlar.. Pervam• o~ulıuhrı, 

top ntf'~İ, nıitrıılyüz, makineli, ma\
zrr gürfıhülcri iı;inde ilerliyoruz 
H' yolun Eol ı:ırafııııla, ta kıırşıya 

düşen sırtlarda kırmızı kuHctin 
tnurruzurıuıı arttığını ve ilıti) ot 
kııvyetleriıı de ileri saflardakilcri 

takip ettiklerini görüvoruz. . . 
Ye • bu arada, kuımzı taraf 

süvari kııvvetlcrinin sağ cenaht.ın 

Yoğurt~ular kö) ünün soluna du~ru 
inınclle ba~Ynılııtını ıla haber alı)·oruz . • b .. o 

Mavi taraf, derhal bundan ha· 
hcrdar olmu~, Uir gözcü nefer~ 

- Satımda ( ..•. ) bölüğümüz. 

Arkamda ( .... ) bölük. Kar~ımda 

düıman avcıları .. Solda düşman &Ü· 

varisi ( .... ) taburumuzun solun:ı 

iniyor. 
Diyor. Ta avvur ediniz, 1'ir 

nefe·. kendi celıhesine otid o\an bir 
\aziyeti, nıükemın l bir ihata ile 
anlatıyor .. 

\' c hiz yürüyoruz. 'Mevzu sa· 
ckcc ınıuıevra ,.c bugünkü lıarekiit: 

- Kırmızı tarafın taarruzu ııc 
ııctit·c n•recck? 

Demirci kö) ü ağ.ı:ında n ui 
kuvvetlere mcnsub hir zabit, Or. 
ı;cncralııı suallerine iz ılıat veriyor 
ve diyor ki: 

- 1kinci tabur ccblıctinde 
düşman var.. Öııüırıi;zdcki Karaca 
ağaç ki)yii şimdi du~nıaıı (Kırmızı 

ları:f) eline geçti. İkinı i tuLuru 

fazla yanaştılar, .Neıe le i~c, şu tar
lalara çıkncalı;.lor. .. . . ~ 

arruzlnrmın sol cenahtan inkişafa 
haşladığını gösteri) ordu. Demirci 

köy, mavilerin i~galinılc bir Linayı 
muhabere mcrkcıi iuilıaz etmişler. 
Onlu knrarg~lıı ise geri taraft ıki 
sırtlarda.. Yani, ıua\i tnı·afa ku· 

nıanda eden General Ua im, hare
katı hi7.İnı bulunduğumuz kö)ÜD 
arkasıua düşen sutlardaıı idare 

cıliyor. 

Biz ıle köye lıukim tepedeyiz 
ve buraılan harekatı takibcJiyoruz . 
Fnkal Lir shil giirilşü ile asker 
giirü~ii arasuıda ne ka<lar furk vur. 

Komutanlar, <lürlıünlcri elinde, 
ınüteuıadi) en; 

- İşte şuradan şuraya gcı;ti· 
ler. Sü' arilcr falan sırtın arka8).na 

geçtiler! 
Derken biz Je mütenıııdiycn 

ara~tınyoruz. 

Valimiz duramıyor, 
- Ben giin~ıııiyoruw, 
üiyor. General f ı.zettin cevnb 

wriyor: 
- Biz bile nlıştı~mıız lıalıle 

giirı.:ıııi) oruz. Uaşlarına birer funda 
dalı takınca orılan bulmak mrlu· 
, 1yor. Çünkil kıır~ki teJY!lerin kıs· 
uıı uzamisi fun<lalıl..tır. 

Diirhiiııiinii Yaliye \·eriyor ve 

şunları ilave ediyor: 
- Bu dürbün çok eskidir. 

~·ak.at benim için bir mazisi, bir 
hatıra \·e husmıiyeti vardır. Onu 
322 de Set'ınik.'tc, mektchJen er· 
kfuııharb yüzbaşıeı olarak çıkışım· 

Sajtlan sola General Rüştü eski silah arkaJaşı ile konuşuyor, General Rüştü 
telefonda, solda valimiz dürbünle hareklltı tak.ibederken 
da almı~tım. Dir türlü onu terke. rek uçuyorlar. Farazi olarak 
demiyorum. Bence kıymeti ı.;ok mavi taraf tayyare harekatını 
büyüktür. sindirmiş bulundukları ıçın 

Bir dürlıün, asker ve kuman· b d 1 F ser est hareket e iyor.ar. İ· 
<lan için ıne~er ne büyük bir lıoth 1oların kumandanı, yalnız ba
ra ve kıymet taşıyor? 

İçinde bulunduğumuz mavi or· 
dıı c.blıe.sl de, kırmızı tarafın ha· 

rek5tına gört>, bazı cebbe de!i~ildik· 
leri yapmağa ,.e yeni meYxiler tut· 
mağa ba\lnrlı. 

şına uçuyor ve telsizle emir· 
ler veriyor. 

Mavi alay kum1ndanınm gi-
rişrc!ğİ harekat hakkında bir 
kumandan bana şu iz:ıhatı ve-

Dün manevraya iştirak eden kırmızı taraf taygareleri 
Arkamızda bir ses duydum: riyor: 
- Çabuk. Düşman taarruz - Burası yakın muharebe 

edince bu tepeler takviye edi- sahası olmuştur. Belki köy 
lecektir. Kuvvetler dağılmasın. içinde ve bu tepede, süngü 

Bu emri veren bir alay ku- süngüye har\:ıolacaktır. Alay 
mandanıdtr. Anlıyoruz ki, mu· kumandanı fırka kumandanm-
harebenin civcivi, burada, şu dan bir emir alamazsa, ihtiyat 

kuvvetlerle hücum ederek kırbulunduğum uz toprak parçası 
üzerinde geçecektir. mızı kuvveti püskürtmeğe ça-

Yanıbaşımda ansızın bir lışacak. Çünkü geriden taze 
makineli tüfek ateşi başladı. kuvvet alabileceğini umuyor. 
Bunun, sc'l tarafta dere içine O vakte kadar hiçolmazsa 
doğru uzanan bir bölüğün pi- düşmanı oyalamağa çaltşacak. 
yade ateşi takibetti. Tayyarelerin faaliyeti art-

Kulaklarımızdaki uğultu faz- maktadır. Onlarda bomba ve 
lalaşıyor. Kırmızı tayyareler, makineli tüfek kullanarak ka-
düşman cephesi ~üzerinde ha- rakollarınm harekatına iştirak 
zen alçalarak, hazan yükselv etmektedirler. 

Bu aralık, ilerideki bir ağaç 
tepesinden, bir mavi kuvvet 
neferi bağırıyor: 

- Düşman ilerliyor. 
Tekrar dürbünlere aarıhyo· 

ruz ve General fzzeddin'in şu 
sözlerini işitiyoruz: 

- Hcriki taraf şimdi en 
hassas, en müşkül dakikalarını 
geçiriyorlar. 

Saat 10,10 .. Top, silah ses
leri. Keskin tırakalarla ortalığı 
karıştırıyor. Tayyareler ise, mavi 
tarafın muhtemel taarruzunu 
kırmak, idare yerlerini ve ku
manda karargahlarını, büyük 
top mevzilerini körletip par
çalamak için bütün kuvvetle
rile çalışıyorlar .. 

Artık, dün mevzuubahsettiğim 
kıyametin ilk alametleri gö
rünmüş bulunuyor. 

Kırmızı taraf topçu kuvvet
leri himaye ateşini arttırdılar 
ve piyadeler avcıya yaytlmtş 
olarak sür'atli bir şekilde bu-
&M•·--o - .- ,. • 

yorlar. 
Tayyarelerden bahsederken 

şu c;heti sevinç ve gururla 
tebarüz ettirmek laıımdır ki, 
Türk tayyarecileri bu son ma
nevrada havada uzun müddet 
kalmak ve çalışmak hususunda 
rekorlar kırmış ve çok parlak 
neticeler almışlardır .. Hava ve 
kara kuvvetleri arasında kuv
vetli bir çalışma ahenk ve 

birliği tahakkuk etmiş bulunu
yor. Makineye, beşeri kudret 
ve iradeye, harb tekniğine 
hakimiyet noktasından Türk 
tayyarecileri muasır milletlerin 
en kuvvetli tayyarecileri ile 
boy ölçüşebilecek bir seviyeye 
yakl~ışlardır. Fakat bu ça
lışmayı, tayyare kuvvetleri ile 
müvazi olarak arttırmak ta, 
Türk milleti için en mantıki, 
en emniyetli bir yoldur, yol 
değil, borç ve vazifedir. 

Saat 10t20. 
~~avi kuvvetlere gc,iden tak

yiye ktt'aları geliyor. Köylüler 
et.raf ımızı sarmış, kadın, çoluk 
ço~uk evlerden fırlamış ve 
h~rk( s bu harb muhitine ka
?işmış bulunuyor. 

Sinirlerimiz üzerinde böyle 
bir havanın tesirlerini hissedi
yoruz. Şimdi harb sahasında 
hayvanatın şaşkın ve korkak 
nazarlarla etrafa baktıklarını, 
bazılarının ürkerek kaçıştıkla
rını görüyoruz. Mavi taraf top
çuları, düşman taarruzuna karşı 
ateş püskürmektedir. 

Anlıyoruz ki; mavilP.r, bu 
cephede kuvvetli bir müdafaa 
vermek azmindedirler. Çünki 
bu cephenin yarılması onlar 
için tehlikeli .. 

Topçular faaligette:ve kırmızılk~vvetler süngü har:bına hazır. 

Demirci köyü' nün vaziyeti, 
- Sonu 6 ıncı sag/ada-
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Liberte gazetesi, italya'nın silah.~~~·~: ~·ö~:ın.~~ ;~ g ~; a rı ID SU utu, O şe-
l p ı• t • • • ? 228 Alyoti bira. 12 50 12 75 1 
~:~~<~~y~ '~eL~ '~:ı~ı.:~.::~::ı:~. ~i~ ~'.1~:~:~· ~~ ~~ ~~ 35 vik'lerin beynine indiri .. 

berte gazetesi, ltalya'nın si- nu işrap eylemiştir. lngiltere· 192 Beşikçi z. 10 75 13 
lahlanmnsından bahsederek: nin siyaseti ltalya'da büyük 

168 T. Erman ll 50 13 75 • b • d b ı kt 
ltalya'nın hava hazırlıkları bir merak uyandırmıştır. ~~ ~: ~luy~tair :~ so ~~ mış ır ar e o aca ır. 

bilhassa f nazarı dikkatı calip· ftalya'nın bundan böyle şarki 
tir; halen ltalya'nın hava kuv- Akdeniz'de serbestçe seyrüse- 32 S. Süleyma. 13 75 14 50 , 
veti ihmal edilmiyecek bir fer etmekte büyük bir men- 36 J. Kohen l5 18 635 l• 1l1 ı · tl • l• / C- ' tam bt 
kuvvettı'r. ltalya'da gençlı'k de f t d V 1 .1. k 35 2 T. S. Celar. 9 25 17 spanya ıyasyona lS ert, Spanyo r QS tna 
h ı k aa ı var ır; e ngı ız mer ez 31 B. S. Alazra. 9 25 10 25 h •• • k h d k • • • t tk •k dı~vOf 
avacı ı için iyi hazırlanmış- sıkletinin değişmesinden endişe 34 j. Taranto 7 275 8 urrıvef Verme USUSUn a l proıeyt e l e el 

tır. ltalya'nın 10,000 pilottan edilmektedir. fJ J · 
mürekkeb bir hava ordusu İtalya do tane Lir ,onloımıı ar-

26 S. Emin ~~ ;~ !~ 25 
Tanca, 15 (A.A) - lspan· büyük bir tacia doğurabile· ru ile tayyarede bulunan .~~; 

vardır. Habeşistan'a giden zu undadır. ller ne kadar böyle 24 Horasani 
14 14 

yol Naiyonalist generali Lano cektir. lspanya'daki dahili lspanyol sa~lavı derhal parı tiO 
1000 tayyare hesaba katılma- bir anla§ma şimdiye kadar ne ti· 22 K. A. Kaz. 

18 18 Sevil radyosunda söylediği harh, b. u be. d.baht memlekete hareke.t etm1ş ve b_u s_eya. h:h.ı 
fahcn ve ne de tahriren mevzuu· 19 Ş. Riza .. " 

mak üzere bugün ltalya' da habs olmamış ise de zannolundu· 18 P. Paci 8 8 50 bir nutukta lspanyol Fası sul- hasrcdılmelıdır. sebebı hakkında hıçbır ız 
yeni 2500 askeri tayyare var· ğuna garc tıalyn deniz kuvvetlerini 15 C Al l 15 15 tanının heyeti murahhasasını Biz lngiliz'ler, Rusya'nın verilmemiştir. 
d D k d . anya ı 1 l . 'k 1 dd k . --- d ır.,, eme te ir. ıırtıracıığını il6n ederken herhangi 10 F. z. Mehmet 6 7 25 selamladıktan sonra spanyo entırı a annı re etme teyız. B b ' 8 

Roma, 14 (A.A) - Havas bir müzakere sırasında iyi bir meY- 8 llya Galami. 13 13 25 Fasına tam bir muhtariyet.ve- Fakat bolşevizm, İspanya'daki om ay 
ajansı muhabirinden : kide bulunmak gayesini takip et· 3022 Esk'ı rilmesi projesinin tedkik edil· haileyi genişletmek istemekte • • ... sa -

1 mektedir. satış d d 1 k 1 d talya tarafından askeri sa- 262749 Eski ,. mekte olduğunu söylemiş ve e,·am e er erse, arşı arın a 
Şimdiki hnlde İogiltere'oin Ak· 1 d f h k l 

hada sarfedHmckte olan ve deniz donooması ile müsavat tesi· 265771 U. " ancak spanya'nın harici bir sa e aşist Ü umet eri yeni, 
nazırlar meclisi tarafından son sine kalkışmak mcvz,uobahs değil- incir sahşları: tecavüze karşı Fası müdafaa fakat nizam ve asayişi rejim 
tebliğle bildirilen mesai bil- <lir. ltnlyn'nın inşaat "tezgfihlannda Ç. Alıcı K. S. K. S. için askeri müdahalede bulun· ittihaz etmiş diğer memleket· 
hassa donanma ye tayyareci- otuz beşer hin ton istiabıoda iki 2395 Ş: Remzi 7 15 mak hakkını muhafaza edece· leri göreceklerdir... Demek· 
likte yapılmaktadır. Bu da zırhlısı vardır \•e faaliyet halinde 1272 Tütsü ile te 6 75 16 ğini bildirmiştir. tedir. 
gösteriyor ki ltalya'nm en zi- buluunn 25 ıer bin tonluk 4 zırh- 500 Rifat Baran 5 25 hurda Bu nutuk ayni radyoda Bertin, 15 (Radyo) - Nazi 

lısından yalnız ıkiei asrileştirilmiş- A 1 k k d'I k · · · v· 
yade alaka göstermekte ol- tir. Bunlur da Ciulio Cesare ile 300 F. z. İzzi 8 50 8 50 rapça o ara te rar e ı - partisi icra omıtesının ıs 
duğu nokta Akdeniz'dir. Conto Di Cavourdur. İngiltere bun· 72 J. Tara. ma. 8 75 8 75 miştir. Baden veya Berkez Baden' de 

Bu alakayı gösteren bir ha- Jara karşı 8 zırhlı çıkarabilir. Fa- 70 P. Paci 10 10 Berlin, 15 (Radyo) - Al- toplanacağı hakkındaki haber-
dise daha vardır. 1914 teki kat ftalya'nıo hafif filosu .Akde· 32 K. Kazım 10 50 11 man gazeteleri, bilhassa Bor- ler asılsızdır. Partinin merkezi 
beynelmilel sergi Ostiede"aç.ı· nizdeki İngiliz hafif filosuna çok 26 H. Şeşbeş 15 15 sen Çaytung, Rus notasından komitesi, icra komitesini top· 
lacak ve parolası Roma de- faiktir _ 14 A. Muhtar 8 50 8 50 bahsederek: lamak ihtiyacında değildir ve 
nize doğru olacaktır. Bu sergi Tu••rk dı•ıı• 4681 "Madrid'in sukutu, Bolşe- M. Hitler de her gün parti 

Müslümanlarla 
Mecusiler kavgası· 

Bombay, 15 ( Radyo ) ; 
Bom bay' da bir cami ci-varırı 
Müslümanlarla Hind'li Mec: 
siler arasında bir müsadeJllt· 
olmuş polis te müdahale e 
miştir. 

11
, 

Bu müsademede 3 kişi bB ç 
çerlenmiştir. Hadiseler bir~S-c 
def a tekerrür etmiştir. Şiınd1\ 
kadar 2 maktül ve 60 yarB,, 
sayılmıştır. 50 kadar da te' 
kifat yapılmıştır. Roma'nın denize doğru inki- 133255 viklerin beynine indirilmiş bir rüesasile temas halindedir. 

şafma yarayacaktır. Neşriyatını nasıl ta- 137936. darbe . olacaktır .• lspanya'~ın Esasen muayyen mes'elelerden T'hores 'ı·n nııtkO 
Kara kuvvetleri Avrupada k •b dı ğ. ? Zahıre sahşları: vaziyetı Moskova nın endışe· başka müzakere edilecek fev- ı ı 

Alp dağlarının teşkil etmekte ı e ece ız. Ç. Cinsi K. S. K. S. sini mucib olmaktadır. Bunun kalade bir mes'ele de yoktur. 
olduğu tabii hududa karşı .Ankara, 14 (A.A) - Tür~ 920 Buğday 4 75 6 iç.in Rusya bu manasız nota-: Burgos, 15 (Radyo) - Ge-
vukubulacak herhangi bir ta- !?.ıl kurumu genel sekreterlı- 50 Bakla 4 8125 4 8125 sını vcrmeğe mecbur kalmış· neral Franko gazetecilere: 

arruzu def için kafi addedil- gıı~~~~cü Dil kurultayına su· 15 Susam 1~ ~~ 1~ ~~ tır:uı~erı::,e~t;~~~oyoı _ 
1 

uy- "Nihai zafer, Madrid'in su-
!Jlektedir.J~~mı 'nH~:ı~\l iWx/! a·ır- - 1 

• - • 15ô Bu/ça•k 4 375 4 375 . . kutile bize teveccuh edecektir. 
- 0 ı ı bülteninin 15,16,17,18 mıs gazetesı: Bundan sonra ispanya Avrupa 
veti bilhassa ltalya 'nın bun- ve 19 uncu sayılan da çık- 163 B. pamuk 45 25 46 "Avrupa'nın hemen bütün k onserindeki mevkiini tekrar 
dan böyle Afrika'da hayati mıştır. Bunlardan 15 ci sayıda 5 H. " 45 25 46 matbuatı arasında faşizm ve ld d e e e ecektir. Siyasetimiz bü-
menfaatlara sahip olması iti- profesör Dr. Saim Ali Dilem- 4468 Ken. pala. 320 490 bolşevizm doktrini çarpışması tün devletlerle dostluktur; fa. 
barile kuvvetli bir donanmaya re.'.nin K, e.lt Keliae kökleriyle 9 K. ceviz 11 50 15 vardır. Vaziyet öyle bir vazi· T k k kat Rusya ve halk cephesi 
malik olmasını amirdir. ur çe nın arıştırılması hak· 4512 Kilo keçi d. 57 57 yettir ki küçük bir kıvılcım 

k d h 1 d 
rejimine tabi memleketlerle 

ltalyan sahillerini himaye ın a azır a ığı Fransızca -
edecek olan donanmanın ha- Türk A ve B harfleriyle baş- Sovyet Rusya'nın verdı•gv ,· dostluk yapamıyacağız." 

lıyan kısmı ile lndo Orepeen Demiştir. 
reketine istinatgah teşkil ey· eklerin Türkçe asliyetlerini t d 1 Burgos 15 (Radyo) - Pe-
liyecck yeni üssü bahriler gösteren bir yazısı vardır. no a a ne er var? naraes maden mıntakasının 
ihdası için yüz kırk milyon 16 cı sayıda 1936 kışının işgali, Madrid hükumetini mali· 
sarfedilecektir. sonlarında Türk Dil kurumu- İspanya işlerine karışmamak esasının, rukat tedpikinde müşkülata 

Donanma için sarfedilmesi nun çalışma durumu ceb kıla· D k h k düşürmüc:ttir. 
d · d'I J rorte iz ü um eti tarafından ihla"l ,. erpış e ı en mesai ngiltere- vuzları ve kitap taramaları / lspanyol komünistleri, milis 
nin Akdeniz'de yapmak iste- işleri hakkında malumat, Gü- edildiği iddia olunuyor. kıt'alarını kumanda eden za-

diği hazırlıklara da kısmen neş Dil teorisinin izahına ve Londra, 15 (Radyo) - Rus- ısrarı kabul etmez. Bunun bitleri tarassut altında bulun-
cevab teşkil etmektedir. bu metodla birçok analizlere I durmaktadırlar. 

d · ga t ı d k ya'nın verdiği notada şunlar için spanya i .. Jerinde ancak Halihazırda halyaa ordu aır ze e er e çı mış yazt· y 

1 ··h· b' k b 1 vardır: A 'd d · · t' Madrid'de yollar tutulmuş ve donanmasının mükemmeli· ann mu ım ır ısmı u un- vrupa a a aynı vazıye ın 
maktadır. '"7 teşrinievelde verdiğimiz çıkmasına mani olmak için ve yolların muhafazasına ya-

ycti dolayısile Malta adası B' d b 'k 1 k f hancı go"nu"llu"ler memur edı'l-
f ır ara ~ asılan 17, 18 ci notayı ı ma etmek üzere, çalışma tayız. ngiltere ilk an· 

muhasemat hainde talya'nın sayılarda Üçüncü Türk Dil bugün de şunları size bildir- dan itibaren Fransa'nın bita- miştir. Bütün erkekler ve me-
tehdidine maruz bulunmak· kurultayı toplanması hakkında mekle şeref duyuyorum: raflık teklifini kabul etmiştir. murlar da her gün iki saat 
tadır. Şarki Akdenizde iyi bildiri ile derleme dergisinin ispanya işlerinde ademi mü· Ayni zamanda bütün alaka- istihkamlarda çalışmağa mec-
üssübahriler yoktur. önsözü ve terim kolu çalış· dahale esasını Portekiz hükii- darları da bu bitaraflığa da- bur tutulmuşlardır. 

Sir Samuel Hoar İngiltere· malan olarak terim merkezin· meli ihlal etmekte ve Porte- vet ettik. Vakıa bu] iş betaet- Lizbon, 15 (Radyo) - Mad-
nin Maltn üssübahrisinin va· den çıkmış olan 6 bin kadar kiz askerleri general Franko· le yürümektedir. Bu da iki rid cephesinde asilerin vazi-
ziyetini daha uzak yani hal terimin Fransızca, Osmanlıca ya yardım etmektedir. tarafın işlerine bitaraflık had- yeti şöyledir: 
yadan daha uzak üssübahri· ve Türkçe'lerini gösterir lis- Bu vaziyete nihayet vermek terini aşacak şekilde müda- General Franko'nun kuv-

teler vardır. için, Portekiz kuvvetlerinin hale etmemek içindir. vetleri Madrid'e giden yollara 

-----
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve ha~yn.ı:gıını 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umumi neşri) nt ve ) azı işleri 

müdürü: llnnıdi Nüzhet 

İdıırelıane ': -
l:ımıir lkinci nc,ıer sokağı 

C. Halk parti i bina ı içinde 
'f dgraf: İzmir - Ai'IA DOtU 

Telefon: 2776 -Po ta kutu u 405 

ABONE ŞERAiTi 
Y ılJığı 1200, nltı il) lığı 700, üç 

nybğı 500 kunı,tur 
Ynhaııcı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır -
Her ) erde 5 kuru~tnr 

Bu terimler riyazi bilimler, kontrol altına alınmasını lazım Demiştir. hakimdir. 
hesap, cebir, hendesi müsel- görürüz. Bu kontrolü fngiliz Berlin 15 (Radyo) - Al- General Franko dün bir 
lesat, Otonoğrafya, kozmoğ· ve Fransız deniz kuvvetleri man gazeteleri, Rusya'nın ye- beyanname neşretmiş ve bun· 
rafya, jeoloji, botanik, zeoloji yapabilir; bu suretle gizliden niden verdiği notadan bahse- lan Madrid' e tayyarelerle at· 
tarih, psikoloji, edebiyat ve ve kaçak suretile yardım im- derek: tırmıştır. 
beden terbiyesi terimlerinden kanı kalmaz. Bunun için bu "Bolşevik rüesası, ispanya Govadalaraza cephesinde, 
19 cu sayıda Güneş Dil teo· teklifimizin ademi müdahale kmllarma sür'atle yardım lü· Sikoeniça ve Sen Marren'in 
risi üzerine yapılmış gazete· komitesinin bir içtimaında tet- zumuna~kani bulunmaktadırlar. işgalinden sonra, general Mo· 
lerde basılmış olan ottoUerin kiki lazımdır ve komitenin en Madrid, fspanya'daki bolşe- la'nın bir kısım kuvvetleri 
kalan büyük kısma toplanmış· yakın bir zamanda davetini vizm hareketinin en kuvvetli Miralay Eskame kuvvetlerine 
ttr. Bütün bu bültenler kuru- de rica ederiz.,, merkezidir. iltihak etmiştir. 
mun satış merkezi olan Türk Londra, 15 (Radyo) - İs· Fakat, Bolşevikler bilmeli· Arbnjues kasabası işgal 
kitapçılığı limitet şirketinde panya işlerinde lngiltere bi- dirler ki İtalya ve Portekiz' den edilmiştir, bu .suretle milislerin 
her sayısı 30 kuruş olarak taraflığını muhafaza edecektir. başka Almanya da kızılların bütün mukavemetleri kırıl-
satılmakta ve her on sayısı için M. Eden: Madrid'e yardımının önüne mıştır. General Tag Govada· 
300 kuruşa abone de yazıl- "fngiltere hükumeti, ananavi geçmiye hazırdır. larazar'a yaklaşmaktadır. 

Giinü geçmiş nü halıır 25 kuruştur. maktadır. siyaseti mucibince pürüzlü Mühlik ihtilatlara mani ol- Paris, 15 (A.A) - Madrid 
Üçüncü abone yılının so- mes' elelerde muslihane bir ta- mak için, Sovyetlerin bu ha- hükumetine mensup bir tay-

nuncusu olan 20 ci Türk Dili vassut rolü oynamaktır; siya- reketine mani olmak lazımdır. yare, tayyare istasyonuna in· 
bülteni de basılmıştır. setimiz bu rolde · ibram ve Demektedirler. miştir. Pilot ve radyo memu· 

Yakında 
Neşredilecek.. .. 

u· 
Pari~. 14 (A.A) - Koııt 

nist partisinin matbuat biir05ıı 
15 bin Alsas'lının önünde "~ 
komünist, Sosyalist, RadikB 
Sosyalist ve umumi iş k~nf;. 
derasyonu azasından ıniıre 

rı· kep halkçılar cephesi ıne 
suplarının alkışları arasırıdB 
M. Thores tarafından söY~· 
nen nutkun metni yakın 8 

neşredileceğini bildiriyor. 

M. Thorez 15 bin Alsas 'lı 

önünde komünist, sosyalist ve 
Radikal Sosyalisti Fransız de' 
mokrasisi içinde vahdete tef 
vik etmiştir. 

M. Hitler hakkında söıl~: 
rine gelince; hatip benim n~ 
cadelem ismindeki eserin e 
Fransız milletine karşı kullafl' 

··ı· 
mış olduğu tecavüzkarane so 
lere mukabele etmekten baş· 
ka birşey yapmamıştır. führer 
bu eserinde Fransız 1rkın10 

zenci ırkın tesirile piçleşfllİŞ 
olduğunu ve Fransa'yı n1nh· 
vetmek için onu tecrid eyle· 
mek lazımgelmekte bulundı.ı· 
ğunu söylemiştir. 

İngiliz 
• 

Erkanı harbiye reı-
sinin beyanatı. . 

l ·1ıı 
Londra, 15 (A.A) - ngı .1 erkanı harbiye reisi Sir o~rı. 

Derevele Schelidde söyledığı 
bir nutukta büyük bir dev· 
letin sulhun idame etmek içi~ 
kuvvetli olması lazım geldiğin' 
söylemiş ve demiştir ki: . 

T .. b .. t 'c::tir kı - ecru e gos ermı~ ·r· 
bir sulhun fikirlerini kabul ett;. 

mek için lazım olan ku""e 
1 

haiz olmazsa 0
1 sulhçunun te· 

siri daima az olur. lngilter.e· 
nin menfeatleri o kadar ge~ış· 
tir ki yeryüzüne çıkacak 0 ~~ 
her-hangi anlaşmazlıkları 
menfcatlerle alakadardır. 

iiç m 
dört 
diink" 
Su kJ 
~ığın 
1Çind 
edile 
etler 

ltıer 

hud 
&'ay 
bas 
kan 
§ek 
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Meşhud s çlar kanunu- ~~~~~~~~~~ 
nun mühim faideleri. Ş E H İ R 1-İ A B, E R ı:.-·E:. R 1 

• 

lımir C. müddeium7'misi Asım Tuncay, 
gazetemize kıymetli malumat verdi. 

ta ~e~hud suçlar kanununun 
tbıkı münasebetile Adliye 

Vekaletince lzmir Cumuriyet 
lllüddeiumumiliği kadrosunun 
~kviye edildiğini ve kadroya 

~~. nıüddeiumumi muavinliğile 
0rt katiplik ilave olunduğunu 

diink·· , 
8 

u sayımızda yazmıştık. 
I u kanunun tatbikine başlan

~1.ğındanberi geçen 15 gün 
of Çınde yapılan işler ve elde 

edilen mühim ve faydalı neti-
bir l ce er hakkında malUmat almak 

~Zere bir muharririmiz dün 
· müddeiumumisi Asım Tun· 

ca'yı · t t · ı· D v ı· zıyare e mış ır. eger ı 
ın··d U deiumumi Asım Tuncay 
~uharririmize şu beyanatta 
ulunmuştur. 

'11101936 tarihinden itibaren • 
ltıeriyet mevkiine geçen meş- /zmir C. müddeiumumisi 
hud suçlar kanunu büyük bir Asım Tuncay 

..,,, f ay~et ve çok teyekkuz ve muvasalatlarına intizar edil-
ds asıretle tatbik edilmekte ve mektedir. Kalem kadrosuna 

kanunun faydaları bariz bir tasarrufattan dört katip ilave 
Şekilde görülmektedir. olunmuştur. 

Birinci Teşrinin başlangı
cından 14 üncü günü akşa
llıına kadar müddeiumumiliğe 
telen cürüm evrakı 120 adettir. 
d u evrak içinde 25 suçlu var
it, Şimdiye kadar 120 dava-

dan 22 si asliyeceza ve 42 si 
&tılhceza mahkemelerine veril
Ilı. 

ış ve 56 sı da kısmen ade-
~i takip kararile ve kısmen de 
~lllnıe menfaatı görülmediğin
i' en hıfzcdilmiştir. Gerek as
'Yeceza ve gerek sulhceza 
~ahkemelerine. ver:ilen suçlu
arın muhakemelerinin çoğu 
~Yni günde bitirilmiş ve az bir 
~~ını, nihayet 24 ·ve 48 saat 

?ı i pek kısa müddetler içinde 

------
Komünist 
Maznunlar 
Hakkında takibat .. 

Evelce Ağırceza mahkeme
sinde muhakeme edilirken ad
liye koridorunda gürültü ya
pan ve jandarmalara karşı ge
len, ayni zamanda hükumetin 
manevi şahsiyetini tahkir edici 
sözler söyliyen komünist maz
nunlardan Hayri Tekin ile ar
kadaşlarının Asliyecezada de
vam etmekte olan muhakeme
leri son safhada bulunmakta-

ırıtaç edilmiştir. 
17 50 Senesinde evvela Lond- j 

ta'd . . t a Polıs mahkemesı namile 

dır. Yalnız hükumetin manevi 
şahsiyetini tahkir suçundan 
haklarında takibat yapmak 
için B. M. Meclisi riyasetin
den kanun mucibince müsaade 
istenmişti. Adliye Vekaletinden 
müsaade emri geldiğinden ko-b~k~il edilen bu kanunun tat

ed· 1 i~e birçok faydalar elde 
q·~lnıış ve nihayet İngiltere'nin 
t •ger kasaba ve şehirlerine de 
;şınil edilen ve sonraları 
v tansa, daha sonra Romanya 
tıe Yunanistan'da tatbik olu
b~n ıneşhud suçlar kanununun 
&'~Zde tatbikına başlandığı 
~ııden bugüne kadar geçen 
ttı·lllan zarfında istihsal ettiği
t ız netayiç yüzümüzü güldü
Cedcek kadar memnuniyet bahş 

er. 

Ilı.Adliyemizin ve hakimleri
al~Zin. gösterdiği gayret ve fa
~Yetın, kanun vaznnın düşün
~ Ve mülahazalarını kısa bir 
arnand . t. v • -b . a yerme ge ırecegı şup-
Csızd· ır. 

münist maznunlar hakkındaki 
tahkikata Birinci sorgu hakim
liğinde başlanmıştır. 

1 • 

ı Türkiye - ltalya 
Ve Yugoslavya .. 

Ankara Türkofis umumi 
merkezinden dün İzmir şube
sine gelen bir telgrafta Türk, 
İtalyan ticaret ve kilering an
laşmaiarının 1 Birinci Kanuna 
kadar: uzatılmasının takarrür 
ettiği bildirilmiştir. İcra Vekil
leri he)·eti tarafından tasdiki 
ayrıca bildirilecektir. Yeni an
laşma müzakereleri Roma' da 
cereyan edeceğinden murahhas 
heyetimiz Roma'ya hareket 

ltı Meşhud suçlar kanununun, Türkiye - Yuğoslavya ticaret 
te~~up sür'at ve faydalarını ve klering anlaşmaları müza· 

edecektir. 

k 1ncn ileride esaslı olarak kerelerine Ankara' da uaşlan-
ş~droya ilave edilmek kaydile mıştır. Mer'i anlaşmanın 5 

1 

~~dilik mülhakattan üç kaza İkinci T eşrine kadar temdidi 
tn Uddeiuınumisi selahiyetle, takarrür etmiştir. Vekiller he-
lll~~akkaten lzmir müddeiumu· yetince yakmda tasdik edile-

..:ak kadrosuna verilmiştir, cektir. 
r~~ ........ -...-~ .. a.ı.mliiiii~ ........... _ •• ~ 

t L HAMRA ~/,{;:1V!J -~~ 
13.. D U G Ü N , ,.: .t c:· 

da Utün hnyaıınızda gülıneJiğiuh kn· j V~ , 
!;il t" gOieccksiııiz. Zira, gülmek kasır- "/ • \ ly[ / 
hil :·. kıılıkaha tufanı giLi kcliıııclcriıı _ u..;_f • ....-·: ~;:;~;~ ~ 
Ilı .. c 1 fnı.leye kiif i gelnıecli~i müstesna _, ,,, 
L Usıc na bir ŞllfıCSCf olan YC ılünnı c· \. ~ 
..:otıtlk • !t. ';,,J 
l"öi;z~;:~~~;;; fi H~K 
liindistanda Filmind~,. bütün cihan sinema 

tak . severlermın pek haklı ola-
il· ta~dırlerini kazanan bu iki meşhur komi.k tatlı bir In
ıı şıvesile TÜRKÇE konuşarak harikalar yaratacaklardır. 

Körfezdeki lhracatçllanmızın zararı zABır A: 
Büyük k6pek balıkla tedkik ediliyor. 1300 lira 
rı ve kaplumbağalar ..... -- S clı k 

fzmir körfezindeki balıklar, 1 T k l •h . l an r tan 
her sene biraz daha azalmak- v e a et, ı racatçı arımızın satış nasıl çalınmış? 
tadır. Balıkçıların söyledikle- mukavelelerini tedkik edecek. Karşıyaka'da Turan'da 210 
rine göre bunun sebebi, kör- numaralı metruk tersanede ka-
fezde büyük köpek balıkla- Frank ve Çek kronunun bilmesi için bu ihbar tarihin- vas Hüseyin oğlu lsmail Hakkı 
rile deniz kaplumbağalarının kıymetlerinin düşmesi yüzün- den itibaren beş gün zarfında zabıtaya müracaatla tersane· 
çoğalmış olmasıdır. Küçük ba- den bazı ihracatctlarımız za- Türkofis şubelerine asıllarile deki barakasında bulunan san-
lıkları imha eden bu canavar- rar etmişlerdi. lktısat Vekaleti, beraber kopy:!lerinin, Türkofis dığı içinden 1300 lirasmm 
ların avlanması için lktısat bu tüccarlarımızın zararını tet- şubesi bulunmıyan yerlerde çalındığını bildirmiştir. Hasan 
V~kaletine bazı raporlar gön- kik etmektedir. Bunun için doğrudan doğruy3 Ankara'da oğlu Mahmud, lbrahim oğlu 
derilmişti. Şehrimizdeki ala- evvela düşük paralarla yapıl- lk Osman ve Reşad oğlu Reşid-

f tısad vekaletine - Bu muka-
kadarlara gelen son malumata mış, akat henüz sevkedilmemiş den şüphe edilmektedir. Ya-

v k"I b k.. k b velelerin kopyelerinin- gönde-
göre e a et, u ope a- olan satışların mukaveleleri pılan araştırmada bunlardan 

1 rilmesi lazımdır. 
lıklarının avlanması için ehem- ktısat Vekaletince tetkik edi- yalnız Mahmud'un evinde elli 
miyetli tedkikler yaptırmakta- lecektir. Vekalet, fzmir Türk- 2 - Bu tarihten sonra gön- lira para bulunmuş, diğerle- ' 
dır. ikinci beş yıllık sanayi ofisinden ihracatçıların satış derilecek mukaveleler; lktısad rinde birşey bulunmamıştır, 
planına göre sahillerimizin mukavelelerini telgrafla iste· Vekaletince! yapılacak tetkike zabıtaca tahkıkata devam edil 
çok balık yetişen yerlerinde miştir. Bu telgrafta denili- esas teşkil edemiyecektir. mektedir. 
balık konserve fabrikaları ku- yor ki: 3 - Mukavelelerin asılları Rırsızlık 
rulacaktır. lzmir' de de bir ı o·· ··k 1 ı· ile kopyaları karşılaştırıldıktan K k 'd H balık konserve fabrikası ku- - uşu para ar a ya- arşıya a a atem solca-

pılmış v~ henüz sevkedilme· sonra asıl lan tu··ccara ı"ade edı" · ğında M ğl 15 rulacağından küçük balıkları oreno o u yaşın· 
telef eden ve lzmiya adı ve- miş olan mallara aid satış lecektir. Kopyaları Vekalete l da Jako ve Yako oğlu 17 ya-
rilen büyük köpek balıkları- mukavelelerinin tetkik edile- gönderilecektir. j şında Şemoel; ayni yerde 
nın ve deniz kaplumbağala- 1 k A • Bergama'lı · Osman'ın evinin 
rının imhası ve bunun için s an u m u m m u· d u·· j bahçesinden bir tulumba ko-
geniş mikyasta avlama teşki- lu ile yarım metre uzunluğun-

latı yapılması muvafık görül- ru·· ted kı· kat yaptı. da kurşun çaldıklarından tu-
müştür. Yaz mevsiminde bu tulmuşlardır. 
avlama işine başlanacağı kuv- Kumar oynamak 

dl d ._. ·---vetle tahmin e i mckte ir. Yeni Sipahi pazarında Ra-
Körfezde bulunan köpek ba- .Busene vilayetimizde 1043 muhacir iskan mazan oğlu lbrahim ve Ah-

lıklarının deri ve yağlarından edilecektir. Bütün hazırlıklar tamamlandı1 
med kumar oynarken tutul-

da istifade mümkün olacağın- muşlardır. 
d b 1 l k · Sahil sıhhiye mu""du··- b k d 1 • • h"·k· an un arı av ama , aynı za- umum u ar eş erımıze u umet Elektirik hırsızlığı 

d b k l k rü Osman ve iskan umum tarafınd 1 t la k man a ir azanç o aca tır. an ev er yap ırı ca • Karantina'da Nazimiye so· 
müdür muavini Hilmi Bcılcı tır. Tesis edilecek yeni mo- kağında oturan Kadri oğlu 

Kültürpark 
Geniş mikyasta 
T ami~ edilecek .. 

Kültürpark'ın, Fuar sahası 
dışında kalan kısmının da tan
zimine başlanmışbr. Park işle
rini tetkik etmek üzere Bele· 
diyece Atina ve Selaniğ' e 
gönderilmiş olan Belediye park 
mütehassısı Bedri şehrimize 
dönmüştür. Kültürpark'ın, bu 
sene park haline getirilecek 
kısmı için bir plan hazırla
mıştır. 

Fuar kataloğu 
Fuar komitesi azasından 

Türkofis üs raportörü Rahmi 
tarafından hazırlanmakta olan 
Fuar kataloğu çok zengindir. 
bugünlerde toplanacak olan 
komitede son olarak tetkik 
edilerek bastırılmak üzere mat
baaya verilecektir. Kataloğ, 
fuar büroşürile birlikte dağı· 
tılacaktır. 

El ve ev işleri sergisine 
yeniden es~r gönderildi .. 

29 Birincitcşrinde- Ankara 
sergi evinde kurulacak olan 
El ve ve işleri sergisine İzmir 
san' atkarları taraf mdan (590) 
parça eşya gönderildiğini yaz
mıştık. 

Bazı san'atkarlar, son defa 
hazırlamış oldukları eserleri 
dün ticaret odasına vermiş

lerdir. Bu eserler de Ankara 
sergisine gönderilmiştir. 

Mahkumiyet 
Albayrak ticarethanesi sa· 

hibi Ali'nin incir mağazasında 
hamalbaşı Abdullah'ın sandı
ğının .kilidini açarak eşyasını 

ç.alıp götürürken tutulan Ali· 
nin Asliye ceza mahkemesin
de üç sene, bir buçuk ay 
hapsine karar verilmiştir. 

Yaralamak 
Karataş tramvay caddesinde 

fuad'ın evinde Hasan adında 
birile kavga olmuş, Hasan, 
Fuad'ı ba ından yaralamıştır. 

Ankara' dan şehrimize gelerek dern köylerin şimdiden yerleri Naci, yoldaki elektirik tesisa-
yakında Romanya ve Bulga- ve planları hazırlanmaktadır. tından ceryan çaldığından tu-
ristan 'dan vilayetimiz dahi- Bu inşaat malzemesi de te- tulmuştur. 
linde iskan edilmek üzere iz- min edilmek üzeredir. Bu sene Garib bir hırsızlık 
mir'e getirileceK olan muha- muhacirlere yemeklik buğday Çorakkapı'da Üsküb ote-
cirlerin iskan hazırlıklarını tet· tevzi olunacaktır. Bunun için linde yatan Mehmed oğlu 
kik etmişler ve fstanbul'a git- Konya' dan Ziraat Bankası na- Ahmed, Numan oğlu Selimle 
mişlerdir. mına 300 küsur bin kilo huğ- bir miktar şarab içmişlerdi. 

Valimiz Fazlı Güleç'in, ya- day gelmiş ve şimdiden mü- Kahvede oturdukları sırada 
kında gelecek olan muhacir- retteb yerlerine gönderilmiştir. Ahmed'in caket ve kasketi 
ferin iskan ve iaşe işlerine Muhacir kardeşlerimiz için yük- çalınmıştır. Mehmed adında 
fevkalade ehemmiyet atfetme· sek bir şefkat gösterilecektir. l birinden şüphe edilmektedir. 
lcri sayesinde bütün hazırlıklar Emniyet müdürü polis talim- Tahkikata devam ediliyor. 
ikmal edilmiştir. Varna'dan Zerini tıe/tiş etti Hırsızlık 
muhacirlerin vapurlara bindi- Emniyet müdürü Selahiddin M. Jiro'nun üzüm mağaza-
rilmesine başlanmıştır. Bu sene Aslan Korkud, namzed polis sında çalışan Salih oğlu Mus-
vilayetimiz dahilinde 1043 aile memurlarının Alsancak'ta Halk tafa'nın ceketini çalan amele 
muhacir edilecektir. Ayrıca sahasında devam etmekte olan Müslim oğlu Halil tutulmuştur. 
132 aile muhacir de Söke'ye talim ve terbiye, hareketlerini· Yankesicilik 
gönderilecek ve orada iskan dün teftiş etmiştir. Keçeciler' de sabıkalılardan 
olunacaktır. - Melek oğlu Yusuf yoldan gc· 

Muhacirlerin ihraç iskelesi, Dövmek ve ölümle tehdit çen Ahmed'in 40 kuruşunu 
Urla' daki tahaffüzhanedir. O· lkiçeşmelikte Mal dere soka- çalarken ve sabıkalı Boz Bekir 
rada ilk temizlik ve sağlık ğında Şerife'nin 12 yaşında de Armutlu' köyü halkından 
muayeneleri yapılacak ve is- oğlu Ahmed ile Ali oğlu Şev- Abdullah'ın paralarını çalmak 
kan edilecekleri yere sevke- ket topaç oynarken kavga et- üzere iken tutulmuşlardır. 
dilinccye kadar iaşeleri Kızılay mişler, Rahmi karıst Şevkiye Kadın dövmek 
kurumu tarafından yapılacak· ve kızı Şerife ve Nahide kav- Kemer' de Sürmeli sokağın-
tır. Tahaffüzhanede her türlü gaya karışarak Şevket'i döv- da Hasan oğlu Şerif, •umum-
hazırlıklar tamamlanmıştır. Mu- müşler ve Arif kızı Havva'yı haneci Melek'i dövdüğünden 
hacirlerin gelmeleri bekleniyor. ölümle tehdit etmişlerdir. Vak'a bıçağile yakalanmıştır. 
Muhacirlerin beraberlerinde failleri tutulmuşlardır. Demirle yaralamak 
getirecekleri hayvanları için 20 Hakaret Gaziler caddesinde ahçı 
bin kilo ot alınmıştır. Muha- Doktor Mustafabey bulva- Şuayip oğlu Haşim ile Ali 
cirlerin hıhhi vaziyetlerini ta- rında İsak kızı Süzan, Ahmed oğlu Ramazan arasında kavga 
kip için lazım gelen ilaçlarda oğlu Şükrü'ye hakaret ettiğin- çıkmış, Ramazan demirle Ha-
alınmıştır. den tutulmuştur. şim'i başmdan yaraladığından 

250 aile Çandarlı'da, 435 Suç isnad etmek tutulmuştur. 
aile Torbalıda, 100 aile Me- Kemer' de Sürmeli sokağında Masa hırsızlığı 
nemende, 36 aile Foça' da, 30 Safiye'nin umumi evinde sar- Kemerde pazar yerinde Nu-
aile Kuşadası'nda, 17 aile hoş olan ve Safiye ' ile para ri oğlu Hasan, Ahmed oğlu 
Bergama' da, 54 aile Karabu- mes' elesinden kavga eden Se- Süleymana ait bir masayı ça· 
runda, 10 aile Kemalpaşa'da, lim oğlu Emin, vak'aya mü· )arken tutulmuştur. 
100 aile de Çeşme kazasında dahale eden polise: Saat çalmak 
iskan edileceklerdir. Bu mu- - Bunlarla ortaksınız. Çorakkapı'da bamyacı so-
hacirlere derhal arazi tevzi Demek suretile suç İsnad kağında oturan Mehmed kızı 
olunacaktır. Bu arazi şimdi- ettiğinden tutulmuştur. Yaşar'ın evini kiralamak için 
den tesbit edilmiş ve köylü- Para ve eşya çalmış görmeğe giden Ali oğlu Mus· 
ler tarafından imece suretile Halkapmar'da oturan ltal· tafanın ceb saati çalınmıştır. 
sürdürülmelerine başlanmıştır. yan ha~tanesinde çalışan Filip Kadın kavgası 
Kazdarda muhacirlerin bu kızı An uvan'ın evinden 160 Şamlı sokağında Fahri ka-
kışı geçirmek üzere iskan edi- kuruş para ile bazı eşya çalan rısı Zehra ve Rüştü kızı Emine, 
leceklüri evler de şimdiden sabıkalılardan Abdullah oğlu Ziya karısı Necmiye'yi döv-
tesbit olunmuştur. İlkbaharda Sabit tutulmuştur. düklerinden tutulmuşlardır. 



Sayfa 6 -~-----------....... IJ!lllllll~llll!!lll!l--ANADOLU-----------------~--111111!11116 /10/ 936 .... 

Anadolu manevra yerinde •. Lord Eden mühim Kral Karoı 
Bu ayın sonunda 

taarruz ve müdafaa bakımın· 
dan çok mühim, General Ke-
ramettin: 

- Esasen -diyor• böyle bir 
Jllıntnkada böyle bir yamaçta 
bulunaçak her köy, bir harb 
takdirinde mahkumdur. 

General izzettin ilave edi. 
yor: 

- Ya tepedekiler, onlar da 
öyle değil mi?. 

Bu sırada şu haber alınıyor: 
- Kırmızılar yandan, kuşa· 

tıcı bir şekilde Kuşcuburun'a 
doğru akıyorlar ve bazı ta· 
burlar da, Demirciköyü üzerine 
yapılan taarruzu takviye et
mektedirler. Onları gayet ya
kından görüyoruz. 

General izzettin, bugünkü 
harb teknik ve usulleri etra
fında yüksek ihtisas ve mallı· 
matlarile bizi tenvir ediyor. 
Bunlardan şöyle bir hüküm 
çıkarmak mümkündür: 

"Bugünkü muharebelerde ar
tık bütün :maksadın çarçabuk 
tahakkuk ettiril~esi ve herşe
yin sür'atle halli bir esas ol
muştur. Devletlerde bu siyasi 
maksadlarını istihsal etmek 
hususunda bunu muvafık gör
mektedirler. " 

Dürbinin adesesinden vazi
yeti tedkik ediyor ve başımı 
çeviriyorum ve 
Kırmızılar köye girmek üzere. 
Diye söyleniyorum. Bir nevi 

hayret ve sersemlik içindeyim. 
Bu aralık ben ve Son Posta 

muhabiri Adnan, köy kahve
hanesine gidiyor ve bir kah
ve almak yanlışlığına düşüyo
ruz. Bu yanlışlık, her ikimi
zin hayatında epiyce heyecanlı 
ve korkulu bir hadise olarak 
uzun yıllar yaşıyacaktır, diye
bilirim. 

Kahv'!hane dönüşünde, sün
gü takmış bir müfreze, sür'atli 
ve heyecanlı bir şekilde tar
lalardan uzanıp gelen bir yol
dan köy içine rdaldı. Dikkat 
e.ttim: 

Kırmızı taraf müfrezeleri! 
Neferlerin hepsi kıpkırmızı 

ve asabi. Günlerdenberi ge
celi gündüzlü çalışmış olma
larına rağmen hiç te yorulma
mışlar ... Yokuşu sür'atle ve 
tam bir zindegi içinde tırma
nıyorlar.. iki meslektaş, bu 
müfrezenin arasında kaldık. 
Tam bu sırada karşıdan· ses
ler gelmeğe başladı: 

- Geri, yakanzl 
Ve bunu "Allah Allah" 

avazcleri takibetti. Müfreze 
durdu ve kırmızı neferler der
hal geriye fırlayarak dar yo
lun kıvrımlarında ve köşele
rinde mevzi aldılar. 

- Ne oluyoruz? 
Derneğe vakit kalmadan iki 

taraflı bir ateş arasında kal
dık. Manevra kurşununun 
50-100 metre içinde bir insanı 
öldürebileceğini bildiğimiz için 
iki meslektaş, hatırı sayılır bir 
endişe ile bocaladık ve evvela 
bir gübreliğe atıldık, sonra 
bir kağnının tekerlekleri arka
sına sığındık. Bereket versin ki, 
ateş kesilmişti.. Arkadaşımın 
yüzü sap-sarı idi. Geniş bir 
nefes alarak gene tepeye tır· 
mandık. 

Artık silah seslerine, _asker 
naraları da karışmağa başla
mıştı. Yakından seyrediyorduk: 

Maviler şiddetli bir muka
vemete başladılar. Fakat kır
mızı kuvvet taarruzunu artı

rıyor ve ateş artmış bulunu
yor. Aradaki mesafe azaldıkça 
azaldı. Mavi ce he 

-yavaş yarılıyor. Köy içinde 
ilk defa püskürtülmüş olan 
kırmızılar, ikinci bir hücumda 
köy sokaklannda ve bulun
duğumuz tepedejüngü süngüye 
geliyorlar. 

Bunda öyle ciddi ve hınçlı 
bir vaziyet var ki, sı~ındığımız 
yerden heyecanla seyrt'diyoruı. 
Tepe, nihayet kırmızılara düştü 
ve şimdi sırtın öbür tarafına 
dokru akın başladı; kırmızı 
taraftan bir tabur kumandanı 
bağın yor: 

- Hedef, karşıki tepeler. 
Marş marş! 

Ve kırmızılar ilerliyor. Sol 
tarafımızda makineliler, mav
zerler mütemadiyen işliyor, 

mavi cephe topçuları da kır
mızıları ateşleri altına almağa 

çalışıyorlar .. 
Bir aralık görüyoruz ki, bu

lunduğumuz tepede mavi ta
raf telefon tesisatını kırmızı

nın tesisatı istihlaf ediyor: 
Ne sür'at, ne intizam!. 
Köyün diğer bir cephesinde 

tarla ve bahçeler içinde sıkı 
bir müsademeden sonra mavi 
taraf silahları susuyor .. Fakat 
sol tarafımızda ateş devamda .. 

Saat 12,2 .. 
Orgeneral fzzeddin. Kera

meddin ve diğer komutanlar 
vaziyeti tetkik ediyorlar ve 
kırmızı tarafın tehdid ve taz
yiki esasını kabul ederek ma
nevrayı bitiriyorlar. Emir ve
rilince silahlar susuyor ve ara
zinin muhtelif yerlerinden bo
ru sesleri işitilmeğe başlıyor .. 

Boru sesi, böyle bir silah 
velvelesi, böyle bir heyecan 
fırtınası ve bu kadar ciddi tu
tulmuş bir manevra havası 
içinde ne derin bir akis ya
pıyor, tasavvur edemezsiniz .. 

Güzide komutanlarımıza, de
ğerli sübaylara ve kahraman 
Mehmetçik'lere bakıyorum: 

Hepsi de neş'eli, hepsi de 
zinde, hepsi de arslan gibi .. 

Kendi kendime mırıldanı-
yorum: 

- Ne mutlu Türk'üm, di
yene! 

Orhan Rahmi Gökçe 
• * • 

Bilhassa eskimek şartile, 
askerlik hatıralarının ne tatlı 

köşeleri ve hiç beklenmiyen 
ne umulmaz tesadüfleri varpır: 

Dün Demirci köyünde ha
rekatı takib ederken bir köylü 
yaklaşarak, ordu, erkanı har
biye reisi General Rüştü'nün 
elini öptü ve biz yaklaşıncıya 
kadar, General onun arkasını 
sıvazladı, ona bir sigara uzattı 
ve sonra, çok eski dostlar 
gibi konuşmağa başladılar. 

Bu köylü Halil oğlu İbra
him çavuştur ve 1396 tevellüt
hidür. Umumi harbın ilk gün
lerinde onuncu fırkada nefer 
olarak Süveyş kanalı taarru· 
zuna iştirak etmiş ve o tarihte 
de General Riif'ıl, fırkanın 
erkanı harbiye reisi imiş .. Yir· 
mi dört sene sonra, tesadüf, 
kendilerini bu köy içinde kar
şılaştırıyor. 

Köylü hatıralarını tazeliyor. 
Trommer Paşadan bahsediyor 
ve şöyle diyor: 

- Bir baş çavuşla ben otu
ruyorduk. Düşman Şap deni· 
zinden bize bir gülle salladı. 
Trommer Paşa; 

- Çekilin be oradan! 
Dedi. Biz aldırmadık. Ar

kasından bir gülle daha.. Ni
hayet çekildik .. 

Köylü dayıya sordum : 
imdi hala ö le misin? 

Yüzüme baktı : 
- lht~arladım amma -dedi

memleket ve millet isterse, 
Allah yüzümü kara çıkarmaz, 
hazırım.! Elim de tutar, aya· 
ğım da, biz Türk'üz ham· 
dolsunJ 

Ve ihtiyar köylü bunları 
ıöylerken belini doğrulttu, ha· 
.Şını kaldırdı, dinçleşti, genç
leşti ve ben de, hürmet ve 
heyecanla onu selamladım. 

O. R. G. 

Ziyafet 
Büyük ordunun son manev

ra ve geçid resmi münasebe
tile sevinç ve heyecanı artan 
şehir halkı namına ve ordu 
şerefine bu akşam Kültürpark 
gazinosunda Belediye tarafın
dan bir. ziyafet verilecektir. 
Şehrimizdeki Komutanlarla Va· 
limiz, Meb'uslar, Parti ve Mat
buat erkanı hazır bulunacaktır. 

Kardeşlerimiz 
büyük günün 
doğmasını bekliyor. 
-Başı 1 inci salıifede

s:ılnrsızlılcla beklemektedir. Halk, 
Antakya ve 1ek.enderun'da Türk~e 
olarak inti~ar eden gazetelerin ida· 
rehanelcri önünde toplanmakta ve 
bu gazetelerin Saocagm mukadde
ratı hakkında en son aldıklan ha-
berleri merakla Leklcmektedir. 
Gazeteler günde iki ü~ tabı yap· 
maktadır. 

Antakya'da çıkan Yeni Gün 
gazetesi, son nüehaaındaır.:i bir ma· 

· kalesinde, halka eül..un ıaveiye et· 
mekte ve: 

Davamızı çürüte<'ek her hangi 
yanlış bir hareketlen çekinmemiz 
llizımdır. 

Bütün Türk.lede birlikte, Er
meniler de 'fürk mandamnı iste
mektedirler. 

' Sancak'lı]ar, anavatandalr.i ırk-
daşlan ı;ihi, şapka giymektedir. 
Hatt:i Alcvi'leri.n bir kıı;mı da fes-

lerini atarak §aplı.a giymiılerıJir. 

Saneak'ta ilk ıapka giyenler eoför
ler olmu§tur. Birçok. tacirler, şapka 
sipariş etmişlerdir. Bu da iebat 
ediyor ki, Sancak: halkının ekseri
yeti Türk'tür,· demektedir. 

Halep "ten gelen bir habere 
söre, ora gazetelerine, Türkiye. Su
riye munasebatı etrafındaki müna
ka,aların derhal kapalllması bildi· 
rilmiştir. 

l taubul, 15 (Husust) - Fran· 
sa 'nın uriye fevkalade komiseri 
Kont Di> Martel, lskenderun Türk 
gazetelerine beyanatta bulunmu§ 
ve demiotir ki: 

- İskenderun halkının huku· 
ku mahfuzdur. Heyecanla hareket 
ederek anasır araeında ihtilaflar 
çıkarmak, akeülameller tevlit ede
bilir ve bu <la Sancak Türk'leri 
lehine hayırlı neticeler vermez. 
Fransa taahhütlerini ifa edecektir. 

FevJı.:n.lade Jı..omieerio bu be
yanatı, halk üzerinde iyi tesir bı

rakmı~tır. -... ---------... lzmir İcra Tetkik Mercili-
ğinde~ı: 

lzmir' de Azizler sokak 40 
No. lu evde oturan Luna 
tarafına: 

28/7 /936 tarihli itirazmızın 
bilmürafaa tetkiki için tayin 
edilen günlerde hazır bulun
maklığınız için adresinize çı.: 
kanlan davetiyeler Paris' e git
tiğiniz ve orada adresinizin 
meçhul bulunduğu beyanile 
mübaşir tarafından bila tebliğ 
iade edildiğinden davetiyenin 
ilanen tebliğine ve duruşmanın 
3/111936 tarih Salı günü saat 
10 a talikine karar verilmiştir. 

Muayyen gün ve saatte iz
mir icrası Tetkik Merciliğinde 
hazır bulunmanız veya bir ve· 
kil göndermeniz aksi halde 
muameleye gıyabınızda devam 
olunacağı lüzumu davetiye ma
kamına kaim olmak üzere ila
nen tebliv olunur. 

bir Söylev Verdi. Prag'a gidiyor 
Bükreş, 15 (Radyo) - Kral 

Avrupa'nın bugünkü karışık vaziyeti, in .. Karol, bu ayın sonundaPrağ'a 
1 ·ı · ' l • • r • k • f • b • • gidecek ve Cumurreisi M. Be· 
gı ız an ane erının ın ışo ını ıca ettırıyor nes'e misafir olacaktır. 

l.,ondra 15 (A.A) - Sche- iilahlanma anlaşmaları yapıl- Kral, Prağ'daki eski kral 
fild'de yapılan bıçakçılar bay· masını tercih ettik. Fakat ya· sarayına misafir olacaktır. Sa· 
ramında söz alan M. Eden şadığımız alem içinde geniş rayda iki büyük resmikabul 
dış siyasasını mevzuubahiede· mikyasta yeniden silahlanmak 1 ·ıı~ b' 'f k ı yapılacak ve kral Karol Mi o· . rek ezcümle demiştir ki: mı ı ır vazı e ve açını ması 

' kA b' d' B" ')Ah viç kampındaki askeri resmı --. Şimdi Avrupa'yı sarsan ım ansız ırşey ır. ız sı a - l 
1 b t d b. geçitte hazır bulunacaktır. Kra 

karışıklıklardan bir ders çı- anınızın u ar masın an ır 

ı tecavüz siyasası takibetmek Brüno ve Bratislava' gide· 
karmak lazım gelirse bu n-

suretile istifade etmiyeceğiz. cektir. 
giliz milletinin ananelerini in- ---------=============:::---------
kişaf ettirmesi icabettiğini gös· Memleket haberleri 

Söke, Cumhuriyet bayra 
mında suya kavuşuyor. 

terir. Bunu isterken Avrupa 
işlerine karşı bir infirad siya
seti güdülmesini tavsiye ede
cek değilim. Böyle bir hare
ket tarzının imkanı yoktur. 
ispanya hadiseleri yalnız bu 
bedbaht memlekete acılar gös- Akköy nahiyesine yerleştirilecek göçmen-
termiş değildir. Bu hadiselerin fer için hazırlıklar yapılıyor. 
sonu birçok memleketler için Aydın, (Hususi muhabiri- sthhi ve temiz su verilecektir. 
tehlikeli olabilecektir. Bu iti- mizden) _ flbayımız Özde- Söke urayı iyi bir elektrik ve 
barla lngiliz hükumeti iyi bir mir Günday, yanında sıhhat fenni mezbahadan sonra su 
Avrupa'lı olduğunu isbat eden ve içtimai muavenet direktö- işini d~ halletmiş oluyor. 
Fransız başbakanının teşeb- rü olduğu halde dün Söke'ye Elektrik ucuzladı 
büsünü selamlamaktadır. Bu gitmişlerdir. İlbay Söke' de Söke urayı, elektrik tesisa· 
Fransız teşebbüsüne yardım Akköy kamununa gelecek göç- tını su işinden ötürü müteah· 
etmek için elimizden geleni menlerin yerleştirilecekleri böl- hitten satın alamamış, fakat 
yaptık. Ve bu meyanda müş- gede yapılan hazır!ıkları ince- mukaveleyi değiştirmiştir. Ye· 
kül müzakerelerden sonra Lond- liyecektir. ni mukaveleye göre müteah· 
rada beynelmilel bir komite- Söke suya kavuşuyor hit uraya beher kilovatım 200 
nin teşekkülünü mümkün kı- f l 
lan bir ademi müdahale an-

Söke ilçesi yıllardır bekle- kilovata kadar 12, daha az a 

laşması meydana getirdik. 
dig~ i temiz ve sıhhi suya, bu olursa 11 kuruştan vermekte· 

Bu anlaşmada tenkit edile- ay sonunda kavuşuyor. Dün dir. Gelecek ytl bu işin de 

cek ne olduğunu pek iyi bili- Söke' de ·boruların döşenme kökünden halledileceğine şüp· 
yorum, hatta bu anlaşmayı ve son hazırlıkların bitirilme- he edilmez. 
feshetmenin zamanı geldiği sine büyük bir gayretle çalışıl- Hava kurumu faaliyette 
bile iddia ediliyor. Bu fikirde dığını gördüm. Söke' de çok çalıkan bir ha· 
olmıyan lngiliz hükumeti ademi Söke belediyesi, belediye- va kurumu var. Kurum aı 
müdahale prensibine sadık ler bankasından 40 bin lira rr.asrafla çok gelir elde etme· 
bir taraftar olarak kalmakta ödünç alarak su işini başar· yi başhca bir prensip edine· 
ve bütün kuvvetile bu noktai mış bulunuyor. Su, Söke'ye rek çalışmaktadır. Bu yıl 
nazarında ısrar etmektedir. Kuşadası ilçesi sınırlarından arpa ve Buğday mahsulü ol· 
Taahhüdlerimizi yerine getir- 6 kilometre uzaktan getiril· mamasına rağmen, 9 bin lira 
mek ve bu anlaşma mucibince mektedir. Şehre gelecek su, muhammen gelir 12 bin lirayı 
alman tedbirlerin sayılması üç membadan toplanmaktadır. geçecektir. Bu rakkama tü· 
için temin etmek kararındayız. Her membada fenni toplanma tünden alınacak 4 bin lira dıı 

Böyle bir tarzı hareket Is- yerleri yapılmış. Bunlar filitre eklenirse, Söke çiftçileri bu 
panya'daki vaziyetten doğ- binasında toplandıktan sonra yıl kuruma 16 bin lira vere· 
ması muhtemel ehemmi- şehre iniyor ve şehrin altından cekler demektir. 
yetli karışıklıkların önüne ge- geçerek şimalindeki dağıtma Gönül, çok sönük bir halde 
Çilmesi için en iyi yol oldugv u havuz a gel"yor Buradan 

un 1 
• olan Söke Kızılay, çocuk esir· 

kanaatındayız. tak · 1 S 30 sım 0 unuyor. uyun geme kurumlarının da hava 
Son para siyaseti bakımın- metre irtifaında bir tazyiki k k d l k 

d b · b k urumunu en i erine örne an ütiın üyü devletleri olacaktır. Şehrin bugünkü nü-
iş birliğinde bulunmıya ve fusu 11 bindir. Fakat proje yapmalarını istiyor. 
dünyanın ekonomik vaziyetini 25 bin nüfus üzerinden ve Söke Halkevi Kitapsarayı~ 
düzeltmiye davet eden M. her bir nüfusa günde 6 tene- nın Söke'nin en işlek bir yer• 
Eden şunları ilave etmiştir : ke su verilmesi dikkate alına- olan Parti kurağının altına 

Silahlanma hakkında da bir rak yapılmıştır. nakletmiştir. Kitapsaray git-
kaç söz söyliyeyim. Kara, de- Şehir kurulunun kararile bu tikçe zengileşmekte ve Söke 
niz ve havada çok mühim bir ayın 25 şinde ilk tecrübe ya- gençlerini toplamaktadır. rt' 
silahlanma programı meydana pılacak, Cumuriyet bayran-ı:ıda -, ____ 111111

_,_ __ J_ ... 
getirmekle meşgulüz. Gerçi açılma resmi yapılarak Söke'ye zmir belediyesinaefl 
----------------------- Belediyeye 49 lira aylıklı 

mu .. cellı·t Alı· Rıza bir varidat memuru alınacak· 

Yeni Kavaflar çarşısı No. 34 

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya halıkyağlanoın en haliıitlir. Şerbet gibi içilir, 2 defa eüzülmüşıür 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Ila§durak Büyük Salep~ioğlu ham karşımula 

tır. Ortamektepten mezun ve 
askerlik hizmetini bitirmiş ol· 
mak şarttır. Bu evsafı haiz 
olanların imtihan günü olarak 
tesbit edilen 21/10/936 çar· 
şamba günü öğleye kadar el· 
lerindeki vesaik ile birlikte 
muhasebeciliğe müracaatlar• 
ilan olunur. (846) 

"ZINGAL,, Parkeleri 
En modern ve en son sistem usulle fırınlanmış ve kurutul
muş, içinde haşerat yaşatmaz, şeklini kat'iyyen değiştir

mez, çok uzun müddet en modern konf örü temin eder. 
-~---.·~· ...... ·~~~-

EVLERİNİZİN TABANLARINI 

ZINGAL Parkelerinden 
YAPTIRINIZ 

Hilal kereste fabrikası keresteciler. 

' , 
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~ •• lzmir Komutanlığı ilanları ' ' 

, 'ı•ıektep Kitapları Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: Yusuf Rıza Okulu 
1 - Muhtelif yerlerde yaptırılacak 14 yeraltı benzin tankı 

b • kapalı zarfla eksiltmey konmuştur. 
~VUZ Kitapevinden: 2 - Tahmin edilen bedeli 144,956 lira 76 kuruş olup ilk 

- ilk teminat parası 8487 lira 80 kuruştur. 

1 24 senedir lzmir ve hinterl3ndm1n kitap 3 - ihalesi 2 /12/ 936 çarşamba günü saat 15 tedir. 
ihtiyacım temin etmeği şerefli bir vazife 4 - Eksiltmeye girecekler evvela ehliyet vesikalarını havi 
bilen müessesemiz busene : inşaat şubesine ğösterdikten sonra oradan alacakları 

Devlet Kitaplarının - vesikayı M. M. v. satın alma komisyonuna göstererek 
şartnamesini 750 kuruş mukabilinde alabilirler. Evelce dahi satıcıhğım üzerine almıştır. 

ilk ve orta mektepler ile liselerde oku- inşaat şubesinden vesika almıyanlar eksiltmeye gire-
tulacak bütün kitapların emirlerine ama- mezler. 
de olduğunu sayın öğretmenler ile taşra 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
bayilerine arzederim. üçüncü maddelerinde yazılı be1gelerle birlikte Bayın-

Adres : yavuz kitab evi dırlık Bakanlığından fenni ehliyetnamclerile birlikte 
idari şartnamede istenen ve behemehal verlmesi mec-

F ahri Kitapçı huri olan vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını 
'~ _.. Numara 56 Kemeraltı.._, ihale gününden enaz.bir saat evveline kadar M. M. V. 

satın alma komisyonuna vermeleri 

Kültür LiSeSi Müstahkem mevki sa~! alm~ kom~:yonu:~an: 845 

ı Kız ve Erkekler için gece dersleri 1 - Ankara garnizonu hayvanatının ihtiyacırıa sarfedilmek 

- En değerli öğretmenler tarafından Fransızca, lngilizce, üzere kapalı zarfla münakasaya konan 780840 kilo 

2 
Almanca dersleri verilir. yulafa eksiltme günü talip çıkmadığından pazarlıkla 

- Orta mektep ve Lise talebesi yoklama sınavlarına ha- alınacaktır. 

3 
zırlanır. 2 - İlk pazarlığı 21 1101 936 çarşamba günü saat 15tedir. 

- Orta mektep ve Lise şahadetnamesi almak istiyenlere 3 - Yulafın tutarı 27329 lira 40 kuruş olup muvakkat 

4 
tabi olacakları imtihanların dersleri öğretilir. teminatı 2049 lira 70 kuruştur. 

- Bu derslere kız ve erkek mektepli ve mektepsiz her· 4 - Şartnamesi pazarlığın yapılacağı Levazım amirliği 
S kes devam edebilir. satın alma komisyonunda 137 kuruş mukabilinde ve-

- Fazla tafsilat almak ve kaydolunmak istiyenlerin her rilir. 
gün saat (17) den (20) e kadar Beyler sokağındaki 5 isteklilerin kanunun iki ve üçüncü maddelerindeki 

"-....., Kültür Lisesine müracaatları. 5 D. vesaikle ve teminat makbuzlarile beraber belli gün ve 

Milas Belediyesinden: saatte komisyona müracaatları 804 
'\7 Mst. Mv. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 eni İD~a edilecek mezba• 1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla ( 253000) 

9$ kilo yulaf satın alınacaktır. 
hanın ilanı 2 - Yulafın beher kilosuna (5,50) kuruştan ( 13915 ) lira 

1 E fiat biçilmiştir. 
_ - . ksitmiye konan iş Milas Belediyesine ait 6427 ,20 t 
2 

lıra keşif bedelli fenni mezbahadır. 3 - halesi 28/10/936 tarih Çarşamba günü saat (15) de 
A. - Bu işe ait şartnameler ve evraklar şunlardır. Çanakkale'de Mst Mv. satın alma komisyonunda ya-
b - Eksiltme şartnamesi pılacaktır. 
~ - Planlar 4 - İstekliler ihaleden bir saat evel teminat akçaları olan 
'- K (1044) lirayı ve ihale kanunun iki ve üçüncü madde-
{) - eşifli cedve 

3 
- Fenni şartname lerindeki vesaikle bir saat evel komisyona müracaat 

- Eksiltme 2/ 10/936 tarihinden itibaren yirmi gün müd- etmeleri. 13 16 21 26 803 
detle münakasaya konulmuş olup ihale 22/10/936 Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
Perşembe günü saat 15 de Milas Belediye dairesinde 1 - Mst, Mv. kıtaat hayvanatınm 461760 kilo saman ih-

4 yapılacaktır. tiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
5 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 2 - ihalesi 19 /Birinci teşrin/ 936 pazartesi günü saat 

- Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 482 lira muvak- 16 da izmir'de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyo-
6 kat teminat vermesi lazımdır. · nunda yapılacaktır. 

- istekliler evrakı Milas Belediyesinde görebilecekleri 
'b b l d 3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 6926 lira 40 kuruştur. 

7 gı i istiyenlere de birer sureti bila ede gön erilir. 
- Eksiltme 2490 sayılı kanunun hükümlerine aöre yapı- 4 - Beher kilosunun tahmin edilen fiatı bir kuruş elli 

8 lacaktır. santimdir. 
- Teklif mektuplarının üçüncü maddede yazılı saatten 5 - Teminatı muvakkate akçt:si 519 lira 48 kuruştur. 

bir saat cveline kadar Milas Belediye encümenine 6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
"-...., verilmiş veya gönderilmiş olması lazımdır. · 7 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

6 9 13 16 697 vesika göstermek mecburiyetindedirler. 

Devlet Demiryollarından: 8 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
M YJ! üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-

İst uhammen üç senelik kira bedeli 360 lira olan Alsancak kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
k~sYonunda hol içindeki A. 59 harita numaralı satıcı bara- en az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 
8 i 

1 ~~1101936 cumartesi günü saat 10 da fzmir Alsancak · 1 6 11 16 635 
tayncı ışletme komisyonunda pazarlık suretile üç sene için ki
Yat a Verilecektir. isteklilerin 2700 kuruşluk muvakkat teminat 
da·ıtnıaları ve işe girmeğe mani kanuni bir halleri olmadığına 
krı it. beyannameler ve aranılan vesikalarla muayyen vakitte 
da~ısyona müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyon-
A.ş Parasız alınır. 16 20 843 
Sarı~tdaki gayri menkuller 23/ 10/936 günü saat 15 de İzmir Al 
ay11 .. sekizinci işletme komisyonunda pazarlık suretile ve ayrı 
sıııdUÇer sene kiraya verilecektir.fsteklilerin gayri menkuller hiza 
ltıeğ a Yazılan miktarda muvakat teminat vermeleri ve işe gir
'Vc e lllani kanuni bir halleri olmadığına dair beyannameler 
tac aranılan vesikalarla muayyen vakıtta komisyona mü
İst aat etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyondan ve ortaklar 
~SYon yazıhanesinden parasız alınır. 

dek" - Ortaklar istasyonunda 3 harita No. lu büfe ve önü· 
llıi ı bahçe muhammen kira bedeli 450 lira ve muvakkat te

nat 337 
2 5 kuruştur. 

ôrı(j - lzmir Kemer istasyonunda 8 harita No. lu ve büfe 
~at ndeki bahçe muhammen kira bedeli 1200 lira ve muvak-
~nıinat 9000 kuruştur. 10 16 776 

~ir ili daimi encümeninden; 
S~ndnsı Adet Muhammen fiat Tutan 
y ~ alye 170 Düzinesi 11 Liradır 155 85 
D 1 masası 1 12 11 12 00 

Osya dolabı "Etejer" 2 18 " 36 00 

1 203 85 
ıs l~it lık okulları için yukarıda cins ve miktarı yazılı eşya 
del gu~ müddetle açık eksiltmeye konmuştur. Muhammen be
tıl: R0 re 15 lira 50 kuruşluk teminatın Hususi ıdareye yab
tcsj as~ l~zımdır. ihale 2/11/936 tarihine:{ tesadüf eden pazar· 
!{es· &unu saat 11 de lzmir ili daimi encümeninde yapılacaktır. 
ıu11

1

~ .. n~.mune ve hususi şartnamelerini görmek üzere her 
l'\Ultur direktörlüğüne başvurmaları ilan olunur. 

16 21 25 30 823 

Müstahkem Mevki satın alma komisyonondan: 
1 - Müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarfla 

220000 kilo arpa satın alınacaktır. 
2 - Arpanın beher kilosuna 5 kuruş 11000 fiat biçilmiştir. 
3 - ihalesi 24/10/936 tarih cumartesi günü saat 11 de 

Çanakkale' de Müstahkem mevki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 istekliler ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 
825 lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü madde
lerindeki v,esikalarla teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermiş bu-
lunacaklardır. 8 10 13 16 721 

Müstahkem· mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için açık eksiltme ile 57200 

kilo arpa satın alınacaktır. 
2 - Arpanın beher kilosuna 5 kuruş fiat biçilmiştir. 
3 - ihale günü 27 1101 936 salı günü saat 15 te Çanak· 

kale'de Müstahkem mevki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

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

10 14 16 20 722 

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla ( 259000 ) 

kilo yulaf satın alınacaktır. 
2 - Yulafın beher kilosuna (5,50) kuruştan ( 14245 ) lira 

fiat biçilmiştir. 
3 -- ihalesi 28/10/936 tarih Çarşamba günü saat 10 da 

Çanakkalede Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya-
pılacaktır. 

4 - isteklilerin ihaleden bir saat evel teminat akçaları 
olan (1069) lirayı ve ihale kanunun iki ve üçüncü 
maddelerindeki vesaik ile bir saat evel komisyona 
müracaat etmeleri. . 13 16 21 26 802 

ES K 1 

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

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

OKUL, en yeni usullerle çocukları hayata ve O R TA 
okul tahsiline hazırlar. 

Fransızca dili 1 L K kısmın ikinci sı.ııfından başlar. 
Her 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 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden; 

Küçük Y ozgatta dekovil 
hattı yapılacaktır .. 

Keşif bedeli 13080 lira 36 kuruş olan yukarıda yazılı inşa· 
at ve tesisat Askeri fabrikalar umum müdürlüğü sahn alma 
komisyonunca 3/12/936 tarihinde perşembe günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 33 kuruş mukabi
linde komisyondan verilir. taliplerin muvakkat teminatı olan 
S ı lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e 
k lar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kc mun 2 ve 3 üncü maefdelerinde yazılı vesaikle muayyen 

ve saatta komisyona müracaatları. 16-18-20-22 790 

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 türlü 
kolaylıkları göstermekle şöhret. alan (Milyonlar gişesi) 
ikinci keşide biletlerini de satışa çıkardığını ve biletle
rini biran evvel almalarını sayın müşterilerine bildirir. 
(Milyonlar gişesi), taşradan talep edilecek olan bilet· 
leri 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 Lise ve Orta okulları sa
tın alma komisyonu başkan · 
lığından; 

c:: :.;: ~-
c E .~ t: ~ ~ 
·- cu- C'CS ~ c ı.. ..c ..... cıs·-

CIJ :::ı c:: :::ı > E "11ev f- :::ı., 
Cinsi Miktarı co E ~ .:: 

L. K. L. K. L. K. 
Maden kumu (istanbul 60 ton 10 00 600 00 45 00 
Kağıthane malından 

Haki ketenden dahili 205 takım 4 25 871 25 65 35 
elbise takım yeleksizdir 

" -_ ... 
ccs ns 

..c ~ -
saat dak. 

15 00 

15 15 

Siyah reçine iş elbise 205 takım 4 50 922 50 69 19 15 30 
si takım yeleksizdir 
Uskar siyah iskarpin 205 çift 4 75 973 75 73 04 15 45 
Sarı ve çivisiz postal 205 çift 3 75 768 75 57 66 16 00 

Bölge San'at oku]u ihtiyacı için mevcut nümunelerine göre 
alınacak olan yukarıda nicelikleri yazılı beş kalem ihtiyacın 
311111936 salı günü fzmir hükumet konağında Kültür direk
törlüğü dairesinde yukarıda gösterilerı ihale S{latlarında açık 
eksiltme ile ayrı ayrı üsterilecektir. istekliler nümunulerle şart
nameleri görmek üzere tatil günlerinden başka hergün saat 
12 ye kadar Kültür direktörlüğüne, ihale gün ve saatında da 
muvakkat teminat alıtları ile Kültür direktörlüğünde toplana-
cak komisyona müracaatları. 16 21 25 31 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden; 

240 ton Toleol 
Tahmin edilen bedeli 66000 lira olan yukarda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 4112/936 tarihinde cuma günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 3 lira 30 kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 4550 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 
14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 üncü maddel; rindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları . 16-18-20-22 789 



Sa~as , ............................................... __ ANADOLU ............................................. __ 

F t il• S W f ff VAN YORK'a hareket edecektir. =--1119!0~01!11kt•or--•• ,----a1iiiiliiil--İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ ___ _..., 
ra e 1 perCO • • • • "EXETER,, transatlantik va- 1 

Vapur Acentası Der ZEE & co. l'Uru 6 son teşrinde PiRE- Ziya Gökşin 
den BOSTON ve NEVYORK'a Kulak, Burun, Boğaz 

ROY AL NEERLANDAIS V. N. hareket edecektir. mütehassısı 
KUMPANYASI DEUTSCHE LEVANTE LlNlE Sefer müddeti: Merkez hastanesi kulak şefi 

"UL YSSES,, papuru 16/teş· "GERA,, Vapuru 15 ilk PiRE - BOSTON 16 gün ikinci Beyler sokağı ha-
rinevvelde gelip yükünü tah- tesrinde bekleniyor, 20 ilk PiRE - NEVYORK 18 gün marn karşısı No. 41 
liyeden sonra BURGAS, VAR- teşrine kadar ANVERS, ROT- DEN NORSKE MİDDELHAVS Muayenehane Tele.: 3686 
NA ve KôSTENCE. liman· TERDAM, ·HAMBURG ve LİNJEN _ OSLO Ev " : 2505 

"BOSPHORUS,, motörü lan için yük alacaktır. BREMEN ı'çı'n yu''klı'yecektı'r. Hergu"n 3 - 6 a kadar has- ı 
"Posidon,, vapuru 21/teşrin- "ATHEN,, vapuru 26 ilk 24 ilk teşrinde bekleniyor, talarını kab~l ede·r· ... -

cvvelden 25/teşrinevvele ka- teşrinde bekleniyor, 3 son D 1 EP P E, DUNKERK, ve Olivier VE Şürekası 
dar ROTTERDAM, AMS- teşrine kadar ROTTERDAM, NORVEÇ l' l ··k 
TERDAM ve HAMBURG li- HAMBURG ve BREMEN içiıı alacaktır. 

., ıman arına yu · Limited 

manları için yük alacaktır. yükliyecektir. "SARDiNIA" motörii 16 Vapur Acentası 
"UL YSSES,, vapuru 4/ teş· "MİLOS,, vapuru 29 ilk son teşrinde bekleniyor, Dİ· Birinci kordon Rees binası 

rinsaniden 9/teşrinsaniye kadar teşrinde bekleniyor, HAM· EPPE ve NORVEÇ limanla· Tel 2443 
AMSTERDAM, ROTTER- BURG ve ANVES'ten yük çı· rına yük alacaktır. LONDRA HATTI 
DAM ve HAMBURG liman- kacaktır. JOHSTON WARREN LINE .. "LESBIAN,, vapuru 9 bi· 
ları için yiik alacaktır. "MANISSA., vapuru 11 son LTD LİVERPOL rinci teşrine kadar Londra ve 
"ORESTES,, vapuru 16/ikin- teşrinde bekleniyor, 15 son "DROMORE, , vapuru 24 ilk Hul için yük alacaktır. 

citeşrinden 21 /ikinciteşrine ka- teşrine kadar ROTTERDAM, teşrinde olup ayni gün BUR- · "MARONlAN,, vapuru 19 
dar AMSTERDAM, ROTSER· HAMBURG ve BREMEN için CAS, VARNA, KôSTENCE, birinci leşrine kadar Londra 
DAM ve HAMBURG liman· yükliyecektir. SUL1NA, GALAÇ ve BRAİ- ve Lcit l ı için yük alacaktır. 
lan için yük alacaktır. ARMEMEN_T_H-.-S-CHULDT· LA'ya gidecektir. LIVERPOOL HATTI 

"DRAGO., vapuru 7 bi-
SVENSKA ORIENT LiNiEN HAMBURG S. t\. ROYALE HONGRO· rinci teşr i n i! kadar Liverpool 

"VlKiNGLAND" motörü "MARİTZA,, vapuru 22 ilk iSE DE NAVİGATİON ve Glasgov için yük alacaktır. 
30/birinciteşrinde beklenmekte teşrinde bekleniyor, ROTTER- DANUBJENNE-MARİTİME "EGYPTIAN,, vapuru 15 
olup ROTTERDAM, HAM· DAM ve HAMBURG için yük "DUNBAUAPEEST

8 
·ık birinci teşrinde Liverpool ve 

BURG, BREMEN, COPEN- alacaktır. ,, vapuru 1 ı teş- s . d ı · ·· k k . d b ki . BELGRAD wansea an gc ıp yu çı a-
HAGE, ve ISKANDİNAV· "AUGUST LEONHARDT,. r.n e e enıyor, , racaktır. 
YA limanları için yük alacaktır. vapuru l 1 son teşrinde bek- NOVİSAD, B~DAPEŞT, BRA- DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
HOLLAND AUSTRALIA leniyor, ROTTERDAM ve TISLA VA, ViY ANA ve LINZ "HERAKLEA,. vapuru bi· 

LINE HAMBURG için yük ala· için yük alacaktır. rinci teşrin ortasında Hamburg 
"ALHENA,, vapuru 6/ikin· caktır. "SZEGED" motörü ilk 20 Bremen ve Anverst\!n gelip 

citeşrinde beklenmekte olup AMERiKAN EXPORT LINES teşrinde bekleniyor, BELGRAD yük çıkaıacaktır. 
PRINSIPALLE AUSTRALYA NOVISAD, BUDAPEŞTE, Tarih ve navlunlardaki de· 

"EXMOOR,, vapuru 17 BRETISLAVA, ViYANA ve ğişikliklerden acenta mes'u· 
ve YENi ZELAND için yük ilk teşrinde bekleniyor, NEV- 1 ı k b ı L NZ için yük alacaktır. iyet a u etmez. 
alacaktır. YORK ve BOSTON için yük SERViCE MARITIME 

SERViCE MARITIME alacaktır. ROUMAIN BUCAREST 
ROUMAIN "EXMİNSTER,, vapuru 30 "DUROSTOR,, vapuru 28 

"SUÇEA VA,, vapuru 20 iik teşrinde bekleniyor, NEY· ilk teşrinde bekleniyor, KÔS-
birinci teşrinde gelip 1/21inci YORK ve BOSTON için TENCE, SULINA ve GALAÇ 
teşrinde PiRE, MAL TA, MAR- yük alacaktır. ve GALAÇ aktarması olarak 
SILY A ve CEZAIR için yük "EXPRESS,, vapuru 30 ilk BELGRAD, NOVISAD, BU-
alacaktır. teşrinde bekleniyor, NEV· DAPEŞTE, BRA TISLA VA, 

11ALBA JULIA,, vapuru YORK için yük alacaktır. VlYENA ve LiNZ için yük 
19 / 2 inciteşrinde MALTA, . "EXAMİNER,, vapuru 14 alacaktır. 
MARSlLYA ve CECAIR li- ilk kanunda bekleniyor, NEV- Vapurların isimleri gelme 
manları için yük alacaktır. YORK için yük alacaktır. tarihleri ve navlun tarifeleri 

ZEGLUGA POLSKA "EXAMELfA,, vapuru 26 ilk hakında bir taahhüde girişi-
.. LEWANT,, motörü 1/ikin- teşrinde bekleniyor, NEV- lemez. Telefon No. 2008 2008 

citeşrinde beklenmekte olup YORK için yük alacaktır. ---------•-
ANVERS <Doğru) DANTztG AMERicAN ExRoRr LINEs Kiralık Ev 1 

ve GDYNIA için yük ala- PiRE T ARIKILE SERi 
caktır. SEEERLER 

lıandaki hareket tarihlerile "EXCALIBUR,, transatlan-
navlunlardaki değişikliklerden tik vapuru 23 ilk teşrinde Pl
acenta mes'uliyet kabul etmez. RE' den BOSTON ve NEV
Daha fazla tafsilat için FRA
TELLI SPERCO acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 200412005/2663 ..... ____ .. _ .. __ 
Hellic en Lines 

Limited 

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

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

No. : 55 
Telefon : 3479 

Deri ve T enasüJ Hasta
lıkları Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunus 

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

# 

Adres: Kemeraltı Şamlı 
sokak No. 19 ........... ______ . 

Tatlı 

Misket 

...................................... -
Fiatı: 55 - 70 

iNHiSAR : AR lDAllE 

lllllllllUI 1111111111111 llllhı. Doktor ,111111111111111111n111111111 

;;;; A. Kemal Tonay 
-Bakteriyolog w bulaşık, salgın hastalıkları mütahassıs 
- Basmahane istasyonu karşıeındaki dibek sokak hıışındıı 30 eay>· 
E lı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akşam saat 6 a kaJat 
E hastalarını kabul eder. 
- .Müracaat eden hastalara yapılması lfizımgelen sair tnlılilat ft = mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cerı' 
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