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1 a Çalışlarıo ku- danına, kuvvet~er getirilmek- T d• F f. · p ·ı P · 
0
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~•tı d• .. ltında muharebe orez ıye ransız se ırı onso 1 e arıs se ırimiz uzun 
te olduğu ve muavenet etti· ~. un geceden itiba- ği görülmektedir. b v d J uzadıya görüştüler 

1ıı,,. llıış bulunuyor. Bü- Dün gece başlıya• manev- agır 1 ar . ---
1tıtı ·~?•nlarımızın yük- ralara tekaddüm eden OD - · •• ~- Fransa ile veni ıiıüzakereleri~ 
tt,1~ •dareleri altındaki f gün içinde yapılau ordugah « Fransız sosyalistleri b°'it·ı~"'·· büyiik mu- ve garnizon tatbikatının Rusların oyuncağı Ankarada yaoılması muhtemel 
l~ e devam ediyor. fevkalade mükemmel neti- mıdır?» Jstanbul 13 (Özel) - Su-
' '•~tetide9' hazırlanan celer verdiği bilhassa naza- . .d . 1 d . 1• """ ... rıye ı aresı a tın a ın ıyen 

t: lllızı k 't 
1 

rı dikkati celbetmiştir. Talim ·•, sab ı a arın hare- kareşlerimizin ezeli derdinin 
~ .. h aha karşı hakiki ve terbiyenin verdiği güzel halledilecegvi günler yaklac-

.. areb neticelere ilaveten tam bir " ~·L· e meyda d , mış gibidir. Fransız bü
1

. i'ı-
'- ır fek· nın a sefer zahmet, meşekkat ve 
~ l>td ılde belermişt r. şartları altında yapılan tat- metinin Ankara sefiri M. 
~ u taaruza geçmiş - bikatın sonunda askerin zin- Ponso ile Paris sefirimh: 

ti t"t"f . . .. k'l l k l B deligvi normalin üstünde de- Suad Davas arasında bu 
.. .. muş ı ata arşı aşmıştır. u-'ııda11 n ı lerı kıt'alan na mukab ı kırmızı tarafın nilecek bir şekilde görül- işin kökünden halledilmesi 
~aren büyük her cihetten muharebe mey- - Sonu 4 üncüde için müzakereler cereyan 

etmektedir. 

anlarla ltalyanlar, Ruslarla karşı kar
i~ şıYa kalıyorlar .• Vaziyet fec~dir .. 

~il Rusyanın Jtarşısında .yılmış değildir 

~ M. TOREZ 
lstanbul 12 (Özel) - Fran· 

sız sosyalistleri büyük teza
hürat yapmaktadırlar. Başve
kil Blum ve komünist partisi 
reisi Torez birer nutuk söy
lemişlerdir. 

Blum, amele meselesinin 
muhakkak surette halledi-

- Sonu 4 üncüde -

· Piyango 
1 Son Ç;kilen 

ı.;.~~~ - -
~~ 'i. ~l~' !bit fi birdenbire çok 
l~ t•tı, lııanzara göster· 
~ ~ •tb ~ttar. f spanyada 

'- lııı,, •şladıği günden 
~~l~I la. it hükumetçilere, 
;~~ ttt alyanlar da isi 

'l Pa b~o~ 'it ra, zabit, tay· 
lıtı 11" kcıni yardımın· 

"Orlard 

Son defa Eki taraf da bir
birini lspanyollara yardım 
yapmakla itham etmeğe baş
ladılar. Hatta ispanya sula
rına harp genıisi göndere-

.. ceği bile söyleniyor. Bu va
:;ıiyette ispanya dolayısile 

Avrupa işler~nin ne kadar 
nezaket kesbedeceği muhak
kakbr. Bu vaziyet duğrudan 
doğruya Almadya ile ltalya
nın Rusyaya karşı cephe 
alması demektir. Rusyaya ~ ı. 

~~~ .. ~\ter paşanın casusu ,, e;1g~;;··p;;ş·~i idi. 

la.rın ~ 
tııı11 k kendisini pohpohlamalarından çok mem-

alınış Almanlara adeta aşık olmuştu 

~.apolyon olmak 

~I e;~~;I~ fetphioi ~Şa 
ı.ı,tıl 

arla b b T·· k. · d A h b f l era er ur ıyeyı e umumı ar 
t iket uçurumuna atmıştır. Fakat: 

~,:"' ~ Enver paşa 
• nı, b lllabl d "~· Q\ltı\l ~r. a Almanlardan kuşkulanmağa başla-
t ~~1Hi. n ıç1n mahir bir casusunu Almanyaya gön-

tfti{ttrıı b .. 
' ~-ı~ d gunü " Halkın Sesi 11 size bu macerayı 

n e Vetmeğe başhyacaktır. 

yardım etmesi kuvvetle muh· 
temeldir. 

lstanbul 13 (Özel) - ıtal
ya büyük harp hazırlıkları 
yapmaktadır. 1200 silah ve? 
cephane fabrikası haftada 
altmış saat üzerinden harıl 

harıl çalışmaktadır. Dün ge-
- Sonu 4 üncüde -

• 
lzmirlilerin 
devlet kuşu 
lzmirlilerin başına·~ ikide 

bir de bir devlet kuşu kon· 
durarak onları en beklenil
miyen bir zamanda büyük 
servet ve saadetlere kavuş· 
turan bir hayırlı ve uğurlu 
D'Üessese vardır. 

Bu hayırlı ve uğurlu mü· 
essesede herkes öğrenmiş
tir ki Çorakkapıda bay 
Hasan tahsinin sanki lzmir
lileri mes'ud etmek için 
vücuda getirilmiş ( Saadet ) 
kişesidir. 

işte bu saadet kişesi dün 
de ilavemizde ' yazdığımız 

gibi bir vatandaşımızı (200000) 
lira kazandırmak suretile 
mes'd ve bahtiyar etmiştir. 

Bay Hasan Tahsini can ve 
gönülden kutlularız. 

numaralar --oo--
14741 No. ya 

200,000 
J.,ira düştü 
30,000 Lira 
9461 No. ya 
12.000 Lira 

21039 No. ya 
2000.Lira 

8032 No. ya 
1500 LiRA 

KAZANANLAR 
5471 12381 11630 18203 

23409 
1000 LIAR 

KAZANANLAR 
1273 4996 5592 14910 

24304 29645 
13375 29459 27043 2638 
24776 24296 12296 2856 

500 LiRA . 
KAZANANLA 

210 951 863 988 
1116 1633 3153 5719 
5944 7837 7304 7084 
8539 10387 11780 11775 

11977 11972 11317 11081 
14363 15405 15653 16435 
16772 17772 17167 20888 
21864 21981 21760 ~1471 

- Sonu !1 tındüde -

Bu müzakerelerde Fran· 
saya verdiğimiz nota muh· 
tevi atı esas tutmaktadır. 

Yakında Aokarada Fransa 
- Arkası 4 üncüde - .. 

FRANSANIN ANKARA 
SEFlRl M. PONSO 

----------~'~~~~~C!J!~--------------------

Filistindeki Arab- Y ahudi•{bo-
iuşması bitecek mi? 

2643 Arab ve 346 Yahudi tevkif edildi 16~6 
Arab mahkum oldu 

Londra'da çıkan 
Daily Telegraph ga-
zetesioded: " 

logiltere 'nin Filis
tin yüksek komiseri 
Sir Artbur V aucho
pe bundan böyle tam 
salahiyete sahih ola
cak ve örfi idareyi 
ilan edebilecektir. 

Filistinio'in esaa 
teşkilat kanunun yük· 
eek komiserin lngil
tere hükumetinin mu 
vafakati olmadan e· 
mirler verilmiyeceğini 
amirdi. Fakat lngiliz 
hükumeti komisere 
bu selahiyeti veren 
kararlar almıştır. KUDÜSTEN BiR MANZARA 

Şimdilik örfi idare ancak l lecekse de icabında bltb 
bazı mıntakalarda ilin edi· -:- Sonu 4 üncüde -

P:l' * R g 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
0000~~~---~~---

Mekteb haricindeki talebe 
Bir kariimiz şunu anlattı : 
" Geçen gün trende giderken bir hidise ile karşılqbm .• 

Trende başlar1nda mekteb kasketi taşıyan bir çok çocuklar 
vardı. Bu çocuklardan bir kaçı aralaranda kavğaya baılaclı· 
lar. Küçük bir çocuk feci bir şekilde dayak yiyordu. 

Dayanamadım.. Mndahale ettim arkadaşlarının yumrali •• 
tekmeleri altında inleyen zavallıyı ku'rtarmak istedim. Fakat 
az kalsın ben de dayak yiyecektim. Bu hidiıe hayretimi 
mucib oldu. Başlarında mekteb kasketi taşıyan bu çocuk· 
lara biraz daha vekarb ve onurlu olmaları tamin edilemu 
mi?,, 

Biz bu çocukların başlarında taşıdıkları kaıketlerin sahte 
oldugunu, yahud da aile terbiyiıi nokıan bir kaç ıokak ço
cuğu olduğu zannediliyor. 

Mekteb talebelerine mekteb haricinde biraz daha faila 
disiplin .. verilmesi lüzumu kat'idir. Cumurıyet maarifinin Ye 
mekteblinin şerefini korumak için bunu yapmıya mecbarus. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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MORFiNLE 
ÇILDIRAN 

Yazan: KARANT•NALI ADAM 
-39-

Sanşın kadın göisümde kum
ral koluinda yatıyordu 

hk itim illi çalup garaonu ı yordum. Artık kenelimden 
çam~k .ada.. iyiden iyiye geçmiıim .. B~yle 
- GUaon bize viski ıetir.. 11zanıız .• Kaç 11at sızdıgımı 
Bit~.iliir dalıa bir dalla... bilmiyorum .. 

Oç vİl~e ilden ıoara ka· Uyandıiim .zaman gendimi 
fam biraz yerine ıelir fibi şark divanının üzerinde bul· 
olmuıtu. Bir #et morfin dum. Sarııın ~dın göğsü· 
aldırdım.. mün üzerinde sızmışb. Kum· 

o gel kelfim ael... ral kadın ıağ kolumda yab-
K&rarımı vermiıtim.. Son yordu. · 

çektiğim müıkiJattan ve Bu vaziyetten gayri ihti-
ııdıraptan ıoara artık ıerse· yari büyük bir gurur duy-
riliğe bir ailiaJ.et ıYerecektim. dum.. Santın göğsümde kum-
Morfinide, kokainide, içkiyi· ral kolumda yatıyor .. 
de aültacakbm.. - Hey yarabbim buna 

Bir ıaat kadar içtikten bana çokmu g5receksin .. 
ıonra maıadan kalkbm.. Yoksa bir danede esmer 
Kadıalana g6deri iyiden ihsan edecekmisin ... Dedim .. 
iyiye mahmurlaımııtar. Sonr.1da düşündüm.. Es-

N merde dizlerimin üstünde - ereye •• 
Dediı.r.. ıızudı.. Ne iyi olurdu... Bu 

- Bir N•t k•dar itim 
Yar .• Biraz aoara geleceğim .. 

Oteli terkettim. Bacağım· 
da yara fena halde sancı

yordu. Dotru doktora koı
tum. Doktor pansiman J.•pb. 
Bol t•tirtiyot baatı. Yara• 
mı iyid• IJİJ.• aardı. 

Sonra Oıtde dönelim. Ak· 
.. ma kaör otelin Oduıa· 
da Jraldtm. Kadınlarla baı 

ba .. ~u~~Mı.Dıllk 
ıtlldtıll. 

Blttba ııb'911 ........... 
acımaı çıkarmak iatiyordum •• 
latiyor•• am~. Ea ıe•kli 
•• cotkn, en çılrın i ...... 

mmcla bile paraıızhk razı . 

mtla lnlae ıeli7orda. Ôyle 
1• f11 ceW..Mki Wrkaç Jlz 
lira cla lıılttiktea aoua u 
laaltedecektlm.. Ba •caia 
kar mi da1uırdı.. itte ba 
dlfhce blth ze•kimi bir
dea kaçınyorda. 
Kadıalu benim ba aeı'e-

lizlifimi ıaydllkçe beni neı'e· 
ludirmek ıçın ellerinden 
ıeleai ya,..aja çalıf1JOrlar· 
eh. K•ltkalaalan ba117orlar, 
ciJyefi CilYeli cilveli boynama 
unhyarlu, apja kalkıp 
OJlllJOtfar, flbek abyorlar, 
kı•rıyorlarclı. Bir •• için ba 
cuip .. .,aralar kar11ıında 

readi ..... pPJOf COfDJOr, 
aeı'leniıorda.,;. Fakat birden· 
bire kua imkbalm rene 
rlzlmh &n8ne dikiliyordu. 
Bakbm olacak fibi dejil. 
Bifladım çekmiye.. Arbk 
deli ribi • ·,~ 
lılltemwı•• .. .,,. ijaeıi 

yapıyor.. Kokain toza çeki· 

keyf anımda gene feci vazi · 
yeti babrladım .. Eğer babam
dan külliyetli mıktarda para 
bulub buradan ı .. tanbula 
kapağı atamazsam dalim ha
ra b olacaktı .. 

( Arkası var) ---oo---
Vaktinde cevab ver-
miyen memurlar ceza 

görecekler 
Maliye vek&leti bazı mal 

memurlannın vakiletteıı so· 
nilaa bulualara vaktinde ce· 
vab •Yermemeleri yüzilnden 
telgrafla tekib yapılmasına 
ie~ebiyet verdiklerinden bu 
fibi memurludan birinci de
faımda o muhaberenin iıtil
zam ettiii telgraf ücretinin 
almacajmı ve tekerrlr ünde 
laaldannda inzibati ceza tat· 
bik olunacağı,m kararlatbr· 
mıı Ye teıkilibna tamim et
mittir. 

Bir karı koca-
ya vıldınm 

çarotı 
sq.& - Ak köyllnden 

Salih ile karıaı, havıının bu· 
lutlu bir giia6nde tarlaların
da çahıırlarken gök gürle
meleri Ye timıek çakmaları 
b,tlamış, kan koca yağmur
dan eYvel köye varmak için 
yola çıkbkları zaman, bulun· 
duklan yere yıldırım tltııe· 
rek Salihi hemen kömlb ha
line getir.mit. karaıı uzun 
ılren bir baygınhk geçirmek 
suretile kazadan kurtulmuıtur. 

KaraCleniz Kıyılannda 
Soytari Oğlunun 

Bir Macerası 
- · is - YAZAN:** 

z ;meas LE z 

Ha!At• baştan başa macera olan bir adam 
Baliidakca ka~ Ru or· 

.talarmm umumi llarqte Trab
IOll •• Püdhaaeyi itialdea 
.-ra iİarchklan Hartit ~e
nliaı. b,..__ki k-u 
idi. DereaİD bakim tepeleri· 
•• 7.rleftirillilif Çar ordua 
topl•, ba kauha•• 1an· 
c1u h• ... r•k• •• 1ık-
•lf idi. .. .... ~ .Wiıi 
pek .. 111;. 

GWecek kala•eai bir, ahı 
......, ~·rı .... 

bet dlkkln idi. 
Kaymakam, bikim jantiar· 

ma kumandanı yabancı, mü-. 
teulli memurlar hep yerli 
idiler; bUDlardu on bet, 
yirmiyi .. çmeıcli. 

Bir flD mahkemei ıeriye 
bqkitibi: 

- Bu~ i.ı Soytarı oğlu 
r ll••il buraya aelecek Topal . 

011Du .ı• ile kaymakamı 
myaret edecektir 1 Dedi. 
•• MJlll ltir fınattl, 

( llalkm S..I J 13 Birinci T~ 

Çok çocuklu 
analara yauı
lan yardım 
Halen Sovyetler Birliğinde 

çok çocuklu analar devlet 
tarafından büyük yardımlara 
mazhar olmaktad1r. Bu yıl 
yaz ortalar1nda çıkarılan ye· 
ni kanun mucibince, yedinci 
çocuklarını doğuran analar, 
bu •on çocuğun doğumu gü
nünde itibaren beş yıl zar· 

1 

fında yılda iki bin ruble 
almak1adırlar Onbirinci ço· 
cuklarını doğuran analara ise 
derhal beş bin ruble veril· 
mekte ve ayrıca dört yıl 
müddetle yılda üç bin ruble 
de maaş bağlanmaktadır. 

Bugün yalnız Moskova 
mıot;ıkasında bu kanun mu· 
cibince Devlet yardımına 

istihkak kesbetmiş olan 4.100 
ana alakadar makamlara 
müracaatta bulunmuştur. 

Moskova mıntakasında bu 
hususta şimdiye kadar iki 
milyon rube dağıtılmışhr. 
Orta Volgada Kuybişev mın
takasında ise dağlhlan pa
raların mikdarı, üç milyonu 
geçmiştir 

Sov yeti er Birliğinin her 
tarafında çok çecuklu ana· 
tarın yazılmasına devam o
lunmaktadır. 

Yeni Altın 
Madenleri 

•• 
Ucretli mütekaidler vergiden DUNYADA 
s!~~!! .. !!!'!!ti t'!!!!~~Dc~~!.~~.!cin- . NEOLLEU~YOtl 

olarak çalışan mütekaid me- de) 20 liradan ibaret tekaiit rr- : · 
murlardan 1890 numaralı ka- maaşı tamamen buhran ver- oeı' 
nunda iktisadi buhran vergi· gisinden istisna edildikten Yedi lisanda söyl~·r. 
si almmaması kararlaşmıştı. edildikten sonra 30 liralık nutukta kiınsed 1 

Bu kanbnun muafiyet büküm· muaffiyet haddinin bakiyesi şey anlama 1 a.ı; 
leri oazı vilayetlerde yanlaş olan 10 lirası da, 70 liralık --' "' 

f d d d l]I apahgv •D JDlf'P te sir e il iğin en, maliye ve- ücretinin kazanc tevkifabn- d katibi var ır. ..,., 
kileti vaziyeti aydınlatmak dan bakiye kala kısmından Bu zat dünyada k~ 
maksadiyle şu izahı teşkili· tenzil edilecek ve geri kalan· lan bütün lisanlar• -, 
tına tamim etmiştir: dan buhran vergisi kesile- hemen bilirmiş. Ptf8t~, 

"Eski tekaüt kanuna göre cektir. lisanlara vikıf old ~· 
kendilerine maaş bağlanmış Yeni tekaüd kanununa bir içtimada hiç lüzuıD0 ~ 
olanlar ayrıca bir ücreti va· göre tahsis edilmiş tekaüd ken ispata kalkıtlDlf·"" ~ 
zife kabul ettikleri zaman te· maaşı almakta bulunanların him bir nutka evveli 1~~ 
kaüt maaşı, 1890 numaralı ka· ücretle istihdamları halinde ca başlamı~, sonra .1 ~ tJlll , 
nunun 2 inci maddesinin D tekaüd maaşiyle diğer cihet· Fransızca devam . e ı,ebç' 
fıkrasında yazılı muaffiyet ten olan istihkakı yekun lngilizceye çevirıııış, ) t; 
haddinden fazla ise tekaut edilecek ve muafiyet haddi konuşmuş, Almanca ao ·~ 
maaşının tamamı bu kanunun bu yekün üzerinden tenzil Nihayet iki saat devalllp~ 
ayn maddesmin A fıkrası mu· olunacaktır. Meseli 60 lira nutkunun son kısının• • ,ır 

kizce söyledikten ıo~r ~f' 
cibince iktisadi buhran ver- tekaüd maaşı ve 80 lira üc- f ..... 

lerini Latince bitirııll ·~~ ..... 
gisinden istisna edifecek fa· reti olan bir mütekaidin (60 tice itibarile bu ou_...,t 
kat diğer cihetten olan istih- liralık tekaüd maaşından da kimse bir şey aolı....-
kaki, muafııyet tenzilitına ta· 30 lirahk buhran muafiyeti tır. f11İŞ 
bi tutulmaksn ın vergisi tev· tenzil edildikten sonra geri La vrens istese?',rıll~ 
kifatındao geriye kalan mik- kalan tekaüd maaşı üzerin· Napolyon olabth 

0 
~ 

darı üzerinden buhran \ ergi · den buhran vergisi kesilecek ~:-uıı . '"lilıPooD Jı. 
si kesilecektir. ve 80 liralık ücret de mua- L' ıu ivre .. nsı_? 0 

.. ıeb'~ 
fiyet t -:~zilatına tabi tutul- •u dgnumu muo• ıoıil' 

Mesela eski tekaiit kanu· bir heykel dikildi vfdı· .., 
nuna göre 45 lira tekaüt ma- mıyacaktır.,, terede merasim yapı b•,bi' 
aşı alan ve ayrıca 80 lira BİR KATİL münasebetle söz ala~jff"" 
ücretle müstahdem bulunan y.. nazırı Çurçil . 
bir mükellefin (Ankara bari- u•• Ç kardeşi• ardı hakkında demiştir kı=.~ 
cinde) 45 liradan ibaret ma- - Livreos yalnız 10J;, ·~ 
aşı tamamen bu vergiden is- ardına o .. ldu·· rdü! için çalışan biı ad•; ;~ 
tisna ediledek ve 80 liralık rabistanda fevkali e011 ~ 
ücretin kazanç vergisi tevki- Giresonda çok feci ve tüy- kazanmıştı. O oü!~'00,,ıııt" 
fatıodan geriue kalan mikdarı ler ürpertici bir faia olmuş- bir zaman ken ı edl 

Sverdlovs mıntıkasında son " ş· 1 l M h d h b · fmal etı:P nzerinden buhran vergisi tur: ıran ı oğ u e me esa ına ıs ı .__1 
zamanlarda müdeaddit yeni d d b' kö 1.. gw bo .. yle birite .,.. kesilecektir. a m a ır y u uzun za- e er 
ve zengin altın madenleri bu· mandaoberi ayni köyden dı bütlln Araplıl'I 
lunmuştur. Tagil civarında 'f ekaüd maaşı iktisadi Dursun ile kavga:ı ımış.. tophyarak evveli .''':Sı 
fazla altın mikdarıoı havi bir ' buhran vergisi kanununda Katil Dursunu öldürmeğe paratorluğunu teıı• 
kum sahası keıfoluomuş. yazılı muafiyet haddinden karar vermiş ve gec~ Dur· sonra da o iaı~ ::-~ 
"Stalin,, altın madenlerinin aşağı olanların ücreti bir va- önüne Is atarak iıti. bit fP 

"f d d 1 1 h l" sunun evine girmiştir. lar, dünyada ikı.·acı 
yanında da yeni "Zengin al· zı e e e ça ışma arı a m· Katil, ' Dursunun 21 yaşın- bT d J•.,. 
tın madeni damarları keşfol- de, tekalid maaşiyle diğer k polyon ola ı ır ı. bV 
unmuıtur. cihetten olan istih '< akı ye· daki oğlu Mahmutla arşı· Bir Çinli kadıdoıtat 

d 30 r l k f laşmıştır. Mehmed çocuğun na 20000 o p 
Bulunan bu yeni' altın ma· kanun an ıra ı mua ıyet üzerine saldırmış, zavalhyı 

denleri biribirlerine oldu"ça haddi tenzil edildikten sonra 'lı"yor -~ 
cansız yere sermiştir. Dur:şu- verı ~ 

Yakın bulunduklarından, bun geri kalan üzerinden buhran k d lar k 
nun 13 yaşındaki kızını, ma- I~ inli a ıa e 

ların işletilm~si çok kolay ola· vergisi kesilecektir. sum bir 
4 

halde yatağında ~ tarafında• 6·~~:~ Caktır Yakında l"cıletı'lme Meseli 20 lira tekaut ma· d h ı· ta ......,.~ 
' Y uyuyan S yaşındak oğlanı da bakımın an ay 1 • 1 ~ ameliyesine başlanacaktır. aşı ve 70 lira üçreti olan bir s ıra ile öldürmüştür. Onların erkeklel'I tieti'; 

w m • Azılı katil birkaç saat paha biçilmez kaylll:clei'~ 
Izml·r Bayındırlık Direktör- sonra yakalanmıştır. dar. Kadın Çinde. ~ eşyası tellkki eddili~k 

1.. ·· d Bordo' da renbaha bir ger • ugvun en: 1 xr1 ~ 
On delikanlı hadıtn muGame,.eenelegrude '·ArtJ8~ ~--1 - idareyi hususiyeye ait lzmir Ağamemnun ılıcal a r1nda .,. .. 

yeniden yapılacak asri ve fenni bina ve tesisatın lzmir oldu ! . . zetelerinin birinde f ,,,,..,,( 
Bayınd1rhk direkUSrlüğünde mevcut şartname ve krokide Fransız gazetelerinde bil- görülmüştiir: tilll· ~f 
gösterildiği Ozere projesinin tanzimi müsabakaya konulmuştur. dirıldiğine göre, Bordo'da "Karımı kaybıd!t..- _.f' 

rikaya gitmiş o ...... ~ 2 - istekliler krokisi ve şartnameye göre tanzim ede- on delikanlı şehir hastane- .. • g6r.,.... ,.._ 
cekleri plin ve projeyi 30-H -936 tarihinde lzmir Bayın- sinin baş doktoruna müra- liyorlar, kendısıDI ukaft1 ~ 

sa 20000 dolar 111 J yeJ-1; 
d1rhk direktörlüğüne teslim edecektir. ı caat ederek kendilerini ha- ririm. Şunu da 16)' İ,iıa r 

3 - Iıtenilen şerait dairesind"" tanzim olunacak proje- dım yapmalarmı istemişler- bütün serveti~ 21 )1 
lerden Nafia direktörlüğünce intibah kılınacak ve Nafia dir. · la. dan ibar~ttır... .... 
bakanlığınca da lastik ve kabul edilecek proje sahibine Hastane heyeti bu garib Bu ilanlar diiıl~:IJ 
(500) lira mükafat verilecektir. teşebbüsün sebebini bir türlü tarafında tekrar j)i ..,.-

4 - Fazla izahat almak isteyenlerin lzmir Bayınd rhk anlaymamışlardır. Delikanlılar de Çinli kadını b 
direktörlüğüne müracaat etmeleri. (634) 1 hadım yapılmışlardır. olmamışbr. .,,. .. 

çerler ve tab••~.,.b"' Soytarı oğlunu görmek bir 
daha ele geçmez bir fırsat 
demekti. Herif, Osman ağa· 
ıan delaleti ile teslim olmuş 
idi. 

Ne olursa olsun, S ytarı 
oğlunu yaktodan görecektim. 
Bunun İçin bir feye behane 
ederek kaymakamın yanına 
gittim. 

Kazanın kaymak mı ile 
aram çok iyi idi. Yanında 

Abzıas~er şubesi reisi de 
vardı. Zeki bir adam olan 
kaymakam, benim ziyareti· 
min hakiki sebebini anla
makta hiç geç kalmadı. 

- Haberiniz vardır inıa
allak, dedi. Soytarı oğlu 
lsmail bugü buraya geliyor ! 

- Gelebilir.. ilk ıakiıiai 
.,armeğe hevelim yok. 

- Ağız yapmayınız. Ha
yatı baştan başa macera 
olan bir adamı sizin gibi bir 
zatın görmeğe merak etme
mesi mümkün değildir. Hele 
kahnız .. Memnun olac .. ğınızı 
temin ederim. 
Kaymakamın yanında kal

dım. Birkaç hoşbeşten sonra, 
Osman ağa geldi; arkasın· 
dan da Laz elb' sesi denilen 
sarıklı, çepkenh elbiselerle 
içeri yedi kişi daha girdi. 

Osman ağa sivil giyinmişti. 
vaziyet! ciddtn şayanı dik
kattı. Eğer bu. adam sağ 
kalsaydı, hiç şüphe yok, 
Puntusluların yapmak istedi· 
ğini kendi hesabına ve Ka· 
v•lalı Mehmed Ali usulünce 
Gireson yapacak ve istiklil 
ilin etmeje kalkııacakb ! 

Mühlete rağmen m üsaid 
bir zamanda cesareti ile elde 
ettiği neticelerin kendisini 
bir Kavalalı Mehmed Ali 
[yani Mısır valisi) gibi Sam· 
sona vali ve Hidiv yapmağa 
kafi geleceğine inanmıştı. 
Cehalet, nihayet bunu icab 
ettirir. Bu adamın Türk ca· 
measında artık rolü bitmiş 
idi. Fakat o, Ruıyadan ge· 
tirdiği mühendislerle yarım 
milyon lira sarfederek Gire
son rıhtımını yaptırmağa te
şebbüs ediyor, kardeti Mus
tafa efendi de büyük ve çok 
masraflı bir cami yaptırı-

yordu. 
Ne ise makıad bu değil 1 
içeriye girenlerin her biri· 

nin elinde yepyeni ve çok 
iyi bakılmıt birer mavzer, 
belleiiiDde İ)'i itleamit laaa-

ikişer aded de ~ 
vardır. v 1ıeocli J 

Osman aga, . . 
0 

SoY:11 
kolaylaştırınak ıç~ i tel""' 

•-ııetı• 
oğlunun va• ·ıdi'' 
etmiş idi. caiı det,11· 

Buna füpbe artı1' ~· 
Soytarı oglud~, ol,_ f~,o! 
sında yer etınıf af~-~ 
vetten bir tDrl~u bald'• ;J'. 
ve teslim oldug t ,,r 
ve bombalarıncl~f i°' t*' 
edilemiyordu. ~e d•JI 
sat ve lüzu111ud• M 

'd' f L;t, 
meğe hazır ı ı eoif ~ _.;; 

Haydudlar g 15r-..J 
olan ve kapıoıo ..,~,,,;.. 

kaoı•• düşen kayını ,.ı 
sağ ve soluad• d""'-~ 
sandalyelere ":~ 



amra Tel. 
2573 

Sa " ~ve mer'a 
lzmir Gizt•Pt ~ere• mevkiiade mlkemmel bir bai 

kulesi clamlan ile beraber ubl.br. 
Bu kalenin balaadafa mevkide hir parça olmak lzere on 

dönüm arazi, bu arazi içinde mahsiillerile beraber ( 30 ) 
Zeytin ağacı, üç d6nllm ıebze bahçesi, iki d&aiim bin kak 
Enginar, !İki cl&ailm Razakı tizlzm baj1 ve OD ufak ve bil· 
y&k Kayısı, OD ağaç Er.ik, üç incir, OD iriditli Nar, bahçe 
içinde hayvanla itlfl' dolabh kuyu ve bu araziye sınır aynca 
on bet dön&m mv' çok ucuz fiatle .. blacakbr. 

Talibler Baı~ köm6rciiler iç4ıde. ( 4) aumaıada 
Kepekci Ali Karablibere müracaat edebilirler. 

Y ogartcu bay Haıaa Arabclereai 

~~~a 
.. A. Kemal Tonay ~ 

ib ~ Bakteriyolog ve bulaşık, salğın )t 

~ birinci Frau11z lllper filmi a.;. •tkı.. Ru I hastalıklar mütehassısı 
aı tkrkıları.. Mllkemmel Ru K•fkaı Çigan Basmahaae istasyona kartıımdaki Dibek ıokak baııa-
ıa raıyedici m111ikileıile dola ve Çarhk da 30 •yılı ev ve muayenehanesinde ıabab ıaat 8 den 

'~ llltltbit ıultlmleriai bitin teferrmtile canlaacb- tt akpm uat 6 ya kadar butalarıaı kabal eder. 
,, 111ade bi r ıaheser. ,. Milracaat eden lıutalara yapılması lizımgelea sair 

J~ LGA MAHKUMLARI 1 tahlilit ve miboıkopik muayeneleri ile veremli hasta• 
t.. » lara yapılmasına cevaz g6ri.Jen Pnomotoraks muayene- ,. 

• Plerre Blancbar - Charles Vaael • Vera Konme,. ıiade muDtazaman yapılır. Telefon: 4115 ~ 
3. ~ 1: .q.mJuı 9,15 de Cumartesi teazilitlı}} <tC ~~: 

lllahaesı ,e Pazar günii umuma l de ba,Iar ,. 1ıC .. ... ... ... .. .. .. .. .. .. ~ .. 
"r;~~·~· 
Birinci Sıoıf Mutabaaıı 

Dr. Demir Ali 
KAMÇI OüLU 

Cilt ve -rena~ ii ı hasta
, lıklart ve elektrik 

teda,·isi 
lzmir - Birinci beyler so
llağı Elbaaıra Sineması 
arkasında No. : SS 

Telefon: 3479 

otel 

13 Birinci Ttepia 

as1._QllA11.-=ııaıı=.._~~~· .. ....,....,.~sa:...-stw._ 

H0SE iN KAYIN 
Zarif, temiz, ucuz mobily~ evi 

Yemek ve yatak odalan fevkallde kurulaamıı 
kerestelerden yapılır 

Muhtelif alçü iize+te~iparifier kabul edilir. 
Şekerclle numara 26 

mikroakop,gösterir ki 

1 

l: 

GÖZLERİN MUHAFAZASI ANCAK 
cc PERFA PµNKTUELL ,, • , 

Gödiik camlarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
gözlllk çerçiveleri ve gOaeı gözlükleri lzmir kemeralb 
Meserret oteli albnda Nafiz Gözgöı:dilreD saat Ye gözlllk 
erinde bulununuz. 

eaaa•ee&a•ea•A•I eaeeat1A•Aaa• 
1 DOKTOR S 
~ .M. Şeııki Ugurf 
• BIRINÇI SINIF it 
! Dahili hastalı~lar mütehassısı t 
• AlmaDyanı• Ham~tg il•ivetsitesinde oku .. u1- ijut•· • 
• lf.11111 her Nbah saat el~ :uaza kadar ve öiledea ıonra it 
~ mr4'• itibaren feceJeri d.bi muayene Ye tedavi eder. • 
1 M•Jen .. eıi : Beyler sokağı bay Memdubwa labo· it 
• ratatarı kar"ııada 36 numaralı muayeaehaaesiada. it 
• [ Akciiu~ karacijer, k~ hastaJıklan kanmhk, aa· • 

D k • yiflik;:; kalb l,aıtalılda.-., mide, barsak böbrek baıtallldan• be~::.!'e;!,:;;i.!"':;~; Güzin O tor ••••••••••••.,••••••il••••••• 
litlı 40 odalı (76) numaralı Bovahanesi SaibSaffet Kaşıkçıoğlu TERZ. I mehmet 1'okı· 
Manita otdi ucuz fiatla kira• Jı Ôğlea saat 12-14 ve ak· 4'~ 
ya •erilecektir. Kıt ve bayram geliyor di • ıam oa yediden sonra her 

lstiJealer S.ımaaet!e Ma· ye merak etmeyin on iki ıe· zaman haıtalanaı kabul eder. Kemeraltında Hükümet karş.sında numara 24: 
ganb .ok-tmcla 7 •aaaara,a •edir muhterem m&tterileri· ikinci Beyler ıolcak fırın tt• b. d bes. oktur 

n.- t _ ... L:•ı 1 1 10 k ·ıc- ı· d N 64 ıç ır yer e şu ı y muracaa .a•a• t •· - miıdea g&rdOtGm6z tll ran ı .... a ıa e o. ------... ı----:-ARI borcuna makabil fiatlerde ve iılim"""A """-bo ......... A ...... yw~"""'y.......,ap~ıl ...... ır ........ """ 1 
~ TEf! K T APL tenzllit yapılmıthr. Ynnltı, Aclrea; lldııci Beyler ıoka· lzmir Yün Mensucab 

~ ..... -~\'uz Kı•tapewrı·nden : ipekli her tllrlli kumaı .elbi~e tıuda 61 No. GOzin boyaha- yn.-k A. sır· ketinı·n 
k~ ,. ve ppka buharla temızlenır nesi. .... 

TAYYARE sineması ~~pN 
Bu hafta aeaeaia en bllyllk mllzikli filmi 

AşkRuyası 
Frau Liat'ia bayab, aıkı Ye muıikilini m111aYver bl· 
ylk film oymyaalar: Olga Tıcb'ekova - Fraaz Hertariclı 

AYRICA:-

Miki (Canlı karikatürler) ve Paramunt 
dünya ,havadisleri 

SEANS SAA TLARI 
Seaaı aaatleri : Her,aa 15 - 17 - 19 - 21,15. Camar

tai ve puar fthaleri 13 te illve ıeau 

• 
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Türkkuşunda-
ki İzmirli 
gençler 

lnönü kampına iştirak e
den 26 lzmirJi genç büyük 
muvaffakiyetlerden sonra 
şehrimize dönmüşlerdir. iz· 
mirli oyuncular ın hepsi cum
huriyet bayramı için Anka· 
raya davet edilmiılerdir. 
Bu hençlerden Salibittin, Su
at, Hikmet Yay, Cemil Gür· 
gen muallim olarak seçilmiş· 
ler ve Ankaraya gönderil
mişlerdirr. 

Zengin 
• • • 

gışesının 

Zengin ~e mes'ut 
ettiği vatandaş 

Zengin fgişesinden aldığı 
bilet ile (20000) lira kazan
dığını yazdığımız talihli va· 
tandaı diln mezkür vkişedeo 
bittamam paraları çekerken 
klşe •ahibine öz yürekten 
teşekkür etmiştir. Biz de 
alanı ve ıatanı kutluları7.. 

Feci bir kaza-
•• •• 

nın onune 
geçildi 

Habibe muhakak bir 
ölümden kurtultu 
Dün gece saat yedi bu

çukta Hilil ile Basmane ara-
ıında feci bir tren kazası 
olmuı ve bir kadın muhak
kak surette bir ölümden 
kurtarıluuıtır. Hidis~ şöyle 
olmuıtur: 

Makinist Hasan idaresin
deki 3351 no h lokomotif le 
manevra yaparken ani olarak 
karııaına bir kadın çıkmiştır. 
makiaa derhal fren yapmıı 
iıe de zavallı kadın makina· 
nın altına girmiıtir. Eyi bir 
tesadüf neticesi olarak iki 
rayın arasında bulunduğu için 
parçalanmaktan kurtulmuştur. 
yalnız yüzü. gözü kol veba
cakları yaralanmış ve makine 
altında hareketsiz bir halde 
kalmııtır. 

Uu esnada yetişen polis
lerle bir arkadaşımız kadını 
tıen n altından ç1karılmiş, 

lokomotifJe Basmahaneye ge
tirilmiş ve sıhhi imdad oto-
mobilile hastaneye kaldırıl
mıştır. Kadın, Eşrefpaşada 

oturduğu ve adının Habibe 
olduğunu sediyede mırıldan
mışlar. 

• 
istifade ediniz 

Dünyanın her tarafmda 
pek büyük bir rağbet kaza
nan VIVITZ podrasını İzmi
rin aayın bayanlarına tanıt

mak maksadile Piver fabri 
kası on beş gün devam 
etmek üzere büyük bir 
tenzilat yapmıştır. 

Bu ucuzlukta Piver fab
rikasının lzmir acentesi 
Şemsi HakiKat ucuzluk ser
gisinde yapılmakta olup 
yalnız on beş gün 55 kuruş · 
tan ıatılacağından bu mühim 
tenzilattan istifade ve acele 
ediniz. 

(flafba s..ı ) 

Rus - Japon çarpışma
sında 4 Japon öldü 

lstanbul 13 (Özel) - Rus - Japon hududunea kanlı bir hadis olmuştur. Japon ve Rus 
ileri kıt'aları birbirlerine ateş açmışlar dört Japon ölmüş beşi de yaralanmıştır. Ayrıca 50 
kişilik bir Japon müfrezesiyle Ruş müfrezeleri arasında bir çarpışma olmuştur. 

---------- ---00 .. 00----- -------
Dişbakanımız Belgrada ~idivor 

Belg;ad (Radyo) - Balkan antantının devre başkanı ve 
Türkiye dış işleri bakanı doktor Tevfik Rüştü Araı bu 
hafta Belgradı ziyaret edecekler Te .., fik Rüştü Belgradda 
24 saat kalacak ve Yoguslav başvekilinin:misafiri olacaklar. 

Kamutav 1 ikinciteşrinde 
açılacaktır 

Aankara {Özel) - Kamutay 1 ikinciteşrinde açılacaktır. 

Fransada 
gürültüler 

-B•ştarafı 1 incide

leceğini amele ile köylüyü 
çarpıştırmanın daima fena 
netice vereceğini, patronluk 
hakimiyetinin yıkıldığını söy
lemiştir. 

Torez de, para düşürme 
siyasetine muarız olduğunu 

- söyledikten sonra Hitlere 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCDOCX:O-IOC>ODO~<l:X<lXlO-IOC>ODG~<l:X<IX:>OCJIO-OOOD4G:X<IXlO-IOC>ODG~<l:X-C>G-OO dehşetle hücum et mittir. iki 

Pivanıro İnliven ~'Oj l ' faıiıt mebus da "Kabrolıun 

Saylavlar şehrimize gelmeğe başlamışlardır. Kamutay mera
simle açılacak ve bu merasimde bütün ecnebi sefirleri de 
hazır bulunacaktır. 

-·--- · • Torez,, diye bagırmıılardır. 
- Baş tarafı 1 incide - Kardeşler Büyük gUrültüler ve nüma-

21157 22616 00 Y•tlar devam etmektedir. Di-
25791 25081 26811 26278 -Baı tarafı 1 İnci sayfada - fer taraftan Alman gazete-
26562 26912 26084 hükumeti ile müzakerelere leri Franıız ıosyaliıtlerini 
3705 3111 3323 3415 başlanması ıhtimali çok •Sovyet Rusyanın oyuncafın 
4743 5020 5043 8794 kuvvetlidir. cliye tasnif etmektedirler. 

8837 8831 8651 8930 fstanbul • 3 (Ôzel) - An· 1'•---.-.-----. 
9089 10101 11035 11205 tat. yadaki kardeflerimiz biran Askere davet 

12806 13539 14790 14382 evvel ana vatana kaYUfmak 
14646 17644 17868 18440 ıçın büyük ıab11a1shklar 
18574 18606 19009 20993 göstermektedirler. San~k-
20076 23547 23290 23903 taki 300 bin Türkten başka 
24723 - 25637 24714 25637 Aleviler' de "1 ürkiye manda-
25544 sıuı istemektedirler. Ermini· 
26052 26126 27Al3 27218 lerde ayni kararı vermişlerdir. r 
27387 27416 28279 
28164 28750 28261 28379 Antakya hava'isinde büyük 
29330 29642 29872 299~9 tazyiklerle karşilaşan Tü k 
20126 köylüleri kaçışmakta ve şe

hirlere iltica etmaktedirler. 
İkiyüz lira kazananlar 
13670 25632 10432 26483 
5670 29625 22123 481 
8649 20481 5527 2589 

13095 892 2002 569 
13727 18371 25438 22328 
15690 2400 29910 6031 
6820 24209 2032 10714 
9854 13823 21902 19275 

16766 25596 
10880 21603 28715 27040 
19490 19425 14313 8030 
15610 1981 9949 6076 
28970 1697 24215 2652 
26805 25<'8 22557 17664 
16551 9543 27293 21 ı3 

016 12651 16541 1633 
10587 18169 24310 29829 
28608 17106 11665 26205 
25815 

70 lira kazananlar 
8314 24067 23187 5911 

16646 11040 1253 2165 
25235 29408 14355 15880 
7998 8442 23135 16976 

28093 3839 16881 13422 
16093 16420 5220 24617 
24691 896 5226 14401 
13019 10255 18369 17331 . 
20554 18736 26572 25331 
28640 24593 616 23201 
12865 22827 24602 21901 
9846 21983 23877 24716 

26066 24050 19493 21896 
1047 17931 17989 2723 
9398 17478 14021 3933 

15450 16588 27159 21543 
16127 10154 13074 10041 

Bütün Sancaktaki fürklerin 
hepsi feslerini atmışlar ve 

şapka kiymege başlamışlar
dır. Bu suretle Türkiyeye 
bağlılıklarıoı göstermişlerdir. 

· ~......,,...,,_""'""'"'"'~~ 
28193 

Elli bin liralık mükafat 
50 bin liralık büyfik mü- · 

kifat en son olarak çekilen 
eüz bilet arasında taksim 
edilmiştir' Numaralar şun
lardır: 

11935 
28339 
21471 
26124 
16772 
23160 
10487 

1116 
7539 

29126 
17167 

947 
27218 
26052 
23547 
21864 
18574 
21981 
29,,39 
25637 
14790 
10710 
2632 

11276 
951 

20888 17644 
8651 24714 

16435 18867 
25081 21157 
23903 14646 
24723 28750 
11972 11417 
11081 8237 
5944 988 

28261 23290 
983 7304 

21508 5719 
7084 13539 

19009 879t 
3111 9989 

26272 17772 
26562 ~6912 
15655 217ti0 
29642 11977 
20076 26084 
28279 184~0 

210 7837 
22616 11070 
1367 1137 
3153 26811 

25791 
4743 
3415 

11205 
14364 
26387 
3323 

27416 
22128 

8831 
263 

29872 
25544 
28164 
29929 
20993 
14382 
3805 
5043 

18606 
15405 
27613 
23832 
12806 
5020 

~816-330 Doğumlular 

sev kediliyor 
lzmir askerlik şubesin

den: 
Yoklama kaçaklığından 

ele geçerek muayeneleri 
askeri hastane veya as
kerlik meclislerinde yapı · 
larak sınıfları kor ko
mutanlığı veya askerlik 
meclislerince tayin edilmiş 
olan veya askere davet 
edildiği halde gelmiyerek 
bakayada kalmış veya sıhhi 
ve başka sebeplerden ötü
rü sevkleri geriye bırakıl-

1~ mış olan topçu, süvari, 
1
• istihkam, nakliye, ölçme, 
ışıldak, muhabere, hava, 
muzika sınıflarına mensup 
şimdiye kadar askere sev
kedilmemiş 316 doğumun
dan 330 doğumuna kadar 
( 330 doğumlular da dahil
dir ) eratla 316 ili 328 
doğumuna kadar (328 do
ğumlu lar da dahildi) gayri 
İslam eratın 21-10-936 gü· 
nünde sevklerine başlanı
larak 24-10 930 gününde 
bitirilmiş olacağından çağ
rılan bu eratın tayin edi
len genler içinde şubeye 
gelmeleri bu günlerde gel
meyenlerin askerlik kanu
nunun 86 ıncı maddesini 
diğiştirmiş olan 2850 sa
yılı _kanuo hükmüne göre 
hapis cezasile cezalandm
lacakları. 

Askerlik hizmetlerine 
karşı bedel vermek iste
yenlerin 20 1 O 936 günü 
akşamına kadar beheme
hal bedellerini vermeleri 
ve bu güne kadar bedel 
vermiyenle ı in bugünden 
sonra bedellerinin alınmı-
yacağı ilin olunur. 

Şehir hal'ı 
vauılıvor 

Belediyemiz Kemeraltında 
bir şehir hal'ı yapmağa karar 
vermiştir. Bunun için küçük 
ve büyük Salepçioğlu han· 
larile Barut hanının yakında 
istimlakini yaparak inşaata 
başlıyacaktır. Bu hal'in bir 
tarafı Kemeraltı caddesi, 
diğer taraf Salepcioğlu cad· 
dasi, Şamlı sokağı ve bir 
tarafta Emirler çarşııı o1a
caktır. 

Elektrik 
KUova t ücretleri 

indirildi 
Elektrik tarifesi için top

lanan komisyon elektrik ki
lovabnın 19 kuruştan 18 bu
çuk kuruşa indirilmesine ka
rar vermiştir. Tarife tetkık 
edilmek üzere Nafia lveki
letine elektrik komsiyonunun 
verdiği kararı kabul etmiş
tir. --------

Manevralar 
- Baştarafı 1 incide -

müştür. Şanlı kıt'alarımız bu 
zi..deginin verdiği kudret ve 
t~tbikatm muvaffakiyetlerin· 
den doğan büyük bir neş'e 
içinde manevraya başlamış
lardır. 

Bu yuı da şimdiye kadar 
bin bir zafer kazandıran 
kahramanlıkta ve vakan se
verllkte ·bütün dünyaya ör
nek olan yılmaz ordumuz bu 
manevralardan sonra muaz
zam bir geçit resmi yapıla• 

calltır. Bu geçit resmine ma· 
nevralara iştirak eden bütün 
kıtalarımız iştirak edecektir. 

BÜYÜK GECİT RESMi 

ıfhracad 
larımız ok "' 

ihracat işlerile meı~_,,..
ların bebembanhal ru~ 
me almalan lazım geldi dl' 
den 14 birinci kanun• k• tS 
ruhsatname almıya~ 
birinci kanunda tat oı' 
başlanacak olan 3018 D • 

ralı ihracatın kontrollil ~ 
nu mucibince İf yap~ • 'fi• 
iktisad vekileti ıebruoi' bil" 
caret ve Sanayi odaııDI 
dirmiıtir. 

---oo 
Muila 

savlavlal'I ~ 
Muğla saylavı HD•01~ 

tapçı, doktor Hüseyin b .ıfl 
_!le ıwa 

sabahleyin Aydın trePJJ 
laya gitmişlerdir. 

---- - -oo- , 
Aran vabudi 
Boğuşması~ 

-Baş tarafı 1 inci sayfada~· 
. dile'' mıntakaya teşmıl e 

tir. ~ 
Bu tedbirler arab .

00 ttl 
ları üzerinde büyOk bil 

ya pmıttır. ~ 

19 nisandan 20 ~ 
kadar Filiatinde 2643 •f Jt. 
ve 346 yabudinin te•k~ 
miş olduğu bildiriJ•• 

Bu milrtardan ı"6 4t 

mahkim ılmuf ·ye 7~ 
raet etm!ıtir, yab Ji 
218 i mahkümiyel '9 
beraet karan 
Daha 287 arab ye S7 
di mahllemeleriDİ 
tedirler. 

--·-·.....,...._... ~ 
Ordumuzu manevralardan 

sonra Cum!' günü saat 14 te 
Cumaovaıı nahiyesinin Kısık 
köyü civarında yapacağı bü
yük geçit resmi çok parlak 
olacaktır. Kahraman ordu-

Avruua 
tehlike içiııd~ S 

·de fal.~ 
- Baştarafı 1 jocı ~ ~'t 

M l. · · riy•,. .Jt \ı_,"fl ce uso ınının bi-' pr ~ 
ltalyan kabioe•i aıli P."*' • 

muzun ge-id resmini görmek içtima yapmıştır. ıtalY' ..,.,.ı- ~,._ 
üzere bütün halk devletidir. d' 1 • kart ,r ~ 

yanın teb ıt erı k · 
Halkı götürmek Cuma günü .. terllle ~ 

yılm. adığını gos .. .J 
saat 10 da Alsancak istasyon- ,JI"' 

k d J 
miııdedir. .., .. ,,o ..J• 

nundau bir tren tabri e i e- iYi" ,, .. 

1 k d Roma 12 - f ıi•tl . 
ece ve gecit resmin en son- dün öğleden sonra 8 bOI.,-, 
ra halk, bu trenle İzmir 'e d• !' 

büyük tezahüratın • .,de 
dönecektir. Bütün fzmir'Jiler, 1111 ~ 

1 muştur. Geçid re5 
gecid resmine davetlidir er. d 0 1a0 ·ti' 

Büyük manevralvın her ile 21 yaşların a. ı1b1 ,ı 
günkü vaziyet ve neticelerini fqistlerci en 15 biJI .J. ,it 
karilerimize günü gününe bir milyondan fa / 

bildireceğiz. =~a.~~ 
~ '~ - -.....-- --------

Mil vonlara doğru 
Evet milyonlar:!sözü 
artık yalnız roman
larda ve masallar
da geçiyor. Fakat 
bu peri hikayele
riniu,iç 0 nde dolaşan 

milyonların bu za
manda da bir ha
kikat olması müm · 
kün olabiliyor. işte 

Geçecilerde ki (M ı l· 
yonlar gişesi) daha 
dün bir vatandaı. -
mıza (200000) lira 
kazandırmakla hali 
bir rüy.ıyı tatlı]bi r . 
hakikate kalbetmiıtir. aodeıili'd, 

Hariçten sipariş vukuunda biletler sür'atle : 1111oı''' 
Keçeciler cadddesinde b3Lt:I' 

1 
bay HAYRI AKD ,~ 
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