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enei-al İzzeddin Çalışlar dün veciz bir nutuk söyliyerek 
ordumuzun yüksek kıymetini anlattı ve dedi ki: 

----------- .. o .. -----------

ll yüksek kahramanlığın en· beliğ 
"1isali ve ·kaynağı Atatürktür .. 
dilttn Mehmedçik ireçerkenhaik kendinden geçiyor "Yaşa!" 
. Ye haykırıyor ve müthiş bir alkış tufanı kopuyordu 

1111 111111111111il111111ili111111111111111111111111 ·= 
~ Oreeneral ~ 
: İzzeddin ~' 
= söyliyor: : 
: Orgeneral lzzeddin Ça- § 
~ hşlar, manevralardan son· ~ 
E ra demiştir ki : _ 
; - On alh gün süren ~ 
~ harp tatbikah \ e dört gün ~ 
§ süren manevradan sonra : 
§ ordunun çelik gibi gecişi § 
ğ Türklerden başka hiçbir ğ 
E milletin ordusunda görül- ~ 
§ memiştir § 
111111111111111111111111111111111111111111111111• = 

Dün akşam Kültürpark 
gazinosunda manevra kuman
da ve ümera erkicı ıerefine 
belediye tarafınean yüz kişi
lik mükeUef bir ziyafet ve· 
rilaıiştir. Ziyafette başta 
sayın Orgeneral lzzeddin Ça-

·-

a..:.' ---. . .....::__:;_.=_:;:._.;m..-ı~~~C~~.. lışlar olmak üzere değerli 
\'et kumanda heyetinden sekiz 

General, ilbay Fazlı GOleç 
şehrimizde bulunmakta olan 
saylavlar, belediye reisi dok· 
tor Behçet Uz, manevraya 
iıtirak eden yüksek rütbeli 

- Sonu 4 nncnde 
\ ~ell beri devam Çelik bir kale halinde iter- ~--------------!'im-------. 
~ lb ~ Dıanevralar bitti liyen Mehmetciklerin muhte· MEHMEDCIK 
\..~ ~•zzını bir geçid şem ve heybetli yürüyüşleri 
\"\._ dı. Hususi trenle, büyük kalabalığı çoşturuyor 
\._ ~tonaobillerle gelen kendinden geçiyor "yaıa,, 
~ d~e kiıi manevra sesleri alkıılara karıııyordu. 
~' S: sabahtan dol- Piyadeleri ordunun diğer 
~ t..,_ ~ •t ikide büyük k . d 
~~. piyade yürüyü- kısımları ta ip etti ve geçı 
~'il resmi geç vakite kadar 

~ ._ •11beri devam eden devam ~tti. 
~ ~laevralarda canla Onbinlerce halk, ordunun 

imanın kuvvetli göğsün çelikten 
Sav•ılar yolunda koşan Mehmedcik 
O şanlı silibı atma elinden 
Kütügü beline kuşan Mehmedcik 

O silib senindir, o silah sensin 
Ateş ol Mehmedcik, ateş Mehmedcik 
Postalın altında bin can ezilsin 
Ufkunda biç batmaz gl\neş Mehmedc\k 

-~, büyük feda kir· azameti ve intizamı karşısın· 
!'-...C d h ı k d Çünkü bu güneş ki o, Atatürk'tür 

1
_ eren kahraman a ayranı uyuyor, )'Ur-
~ d O sana heryerde yakın Mehmedcik 

~- , ._ . Gnkn geç.id res- dun e.bedi bekç.ilerini bu ka-:''L ""«llld L Herkes de biliyor o ne büyüktür 
, "'t • • '" yürüyor, bü- dar zınde ve mükemmel bul- . 

.a llatizı- h b ti d • . . h ki b" Başlasın oraya... akın Mehmedcık 
"'·· ... ve ey e e ~gu .•çın a ı ır gurur , A. F. TUGSEVEN 
~ hıssedıyordu. U ......_o ___ .. _ ...... _ .. ___ .... ___ .. ____ .................... .. 

Gnyanın kana boyanacağı müt 
~i, ve leci günler yaklaşmıştır 

. 
çika kralı açıktan açığa Rus 
Alman ve Istalyan teblikeıi 

,,... Soau 4 laclde --

Bir Fransız eazetesi ,, hüku
metler barut depolarını 
bilerek bilmiyerek ateş

liveceklerdir '' divor. • 

ANTAKYA 
Fransızlarla yakında 

n1üzakerelere 
başlıyoruz 

Istanbul 16 - Antakya 
ve lskenderun etrafında 
Fransa ile müzak•rel~re ayın 
yirmi ikisine doğru Ankara· 
da başlanaaajı kuvvetle söy
leniyor. 

Pariste buluna" Fransanın 
An'•ara sefiri Ponso, ayın 19 
unda vazifesi başına dönmllt 
bulunacaktır. Fransanın Pon
soyu hükumetimizle iptidai 
müzakerelere memur ettiği 
söyleniyor. 

Umumiyetle mevcud ka
naate göre, Fransız siyasi 
mehafili Türk noktai naza
ranın diirüstlüğüne ve hak
kaniyete uygunluğuna inan
mış bulunmaktadır. Biuaeua
lryb, müzakerelerin fazla 
müşkülata tesadüf etmeden 
Sancağın bütün haklarıDl 

koruyacak neticelere vara
cağı umulmaktadır. --·-.. ·---

Başvekil 
Bugün yahud yarın 

İzmiri şereflendireckler 
PAMUK MÜTAHASSIS
LARıNIN IÇTIMAINA 

RiYASET EDECEKLEq 

Nazilll 16 (Özel) - Baıveki
limiz ismet lnönünlin yann 
( bugün ) sabah şehrimizi 
ıeı eflendirmeleri bekleniyor . 
Şehir baştan başa donanmıt· 

- Sonu 4 üncüde -

Sigorta nara11· 
na tamaan ko· 
casını öldürdü 

Macariıtanın Bebruea ka· 
sahasında oturaa Kareal 
çiftliğinde ki klfklade ili 
olarak bulanmaıtar. 

Çiftlik sahibinin ••hl• 
ölümii ıüpheli riSrlldljibul• 
çiftlik kahyaıı bldiaeyi •hl· 
taya haber vermiıtir. 

Ciaayet mllddei umumiwla 
talebi üzerine ye •bıta 
doktorunun yapbia otopahle 
Kuronfnin ph damarma 
sokulan zehirli bir ijaeabt 
tesirile öldüii anlqdllllfbr. 

Maktulün yirmi bet ,..ı.
rında genç kanamua TUtJetl 
tüpheye davet etaaif Ye 

nezaret altına almmtfbr. 

Glizel Marta fa._.... --
ıının sigortadaki paruma 
almak bıraile kocuuu lltllr
düğünll itiraf etmiftir. 8a 
cinayetin mabkemeliae ,.. 
kında batlanacakbr. 

••• 1 

Kabinede 
Değiıiklik 
Olmıyacak 

Ankara 16 - Biiylk MUlet 
Mediıi açılınca kabblede 
bazı değifiklikler olacail 
ıayiası alikadar mabafiW• 
teyid edilmemiıtir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
---------------0000---------------
V ahabı gücendirdik ve 

kaybettik 
" lzmirin ve Milli takımın kıymetli oyuncusu Vôap 11111 

takım Berlin olimpiyadı hazırlıklarına b•tladıt• ıaralaria 
memleketten ayrılarak Fransaya gitmiıti. 

Evvelce de Pariıte Raaing kulilpte bir mllddet fatbol ,,. 
namış olan Vahap gene eıki kllibiae mllracaat •bait ft 
memnuniyetle bu mftracaab kabul edilmitti. 

Geçen hafta Londranın büyftk klüplerinden Çelıi ile ... 
yapan Raaingin son golllnll Vahap atmıı, bu suretle ldllll
ne büyük bir zafer kazandırmıştır. 

Kendi çocuğumuz baıka topraklarda muvaffakıyet tll
terir ve takdir edilirken biz ' limizdekini çıkarmap ..... 
yardım ediyoruz. 

Fransız gazeteleri Vahaptan ve oyunundan ıitayifle bah
setmektedirler.,, 

Bu satırları sir lstanbul gazetesinden naklettik. E•et ,.. 
bancı memleketlerde büyük muvaffakıyetler rlıterea ba 
çocuğumuzu gücendirerek elimizden kaçırdık. 

- Çok yazık ... 
Halk böyle söylüyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
• 



...... , 
o 

MORFiNLE 
ÇILDIRAN 

Yazan: KAR
4
tN2'•NALI ADAM 

Ellerimden kan damlıyor •• 
Mütemadiyen bıçaklıyorum 

babam bana yalvarıyor •• 
Evet bir mucize lizımdı •. 

Benim bu çakmaıdan kurtulmua 
imklnı yek'ta •. Fakat ben fU 
uda Lir mucize yaratmak 
ı&yle dursun en buit ıeyleri 
hiı.. •ekten acizdim .. 

Ç pktim.. içtim iç-
tim.. ~ keadimden geç
miftl• Gl,a lattlmli batı
mı d&zelttim... 8dnu hatırlı
yorum.. Sonra yıkıla yıkıla 

otelin merdivenlerinden in
dim, bunu da hatırlıyorum. 

Otelin alt kat ulonunda 
oıü";a.... nrhoıluğu kestir
mek · çiıı bir iki tutam koka
in dalla çektim. Bunu;da ga
yet iyi habrlıyorum.. Daha 
aonra ayata kalkhm. Titre
yen bacaklarım göğdemi ta· 
11y...,acak bir halde idi. 
O kadar kudretsiz kalmııtı. 
Banu da hissediyordum. De
mek daha kendimi kaybet
me~. Az sonra kapıya 

dotru ilerledim. Oradaki ay
naya r&züm ilitti yüzüm gö
züm birbirine karıımış köz ka-
pakluım ıiımişti. Bukadar feci 
nrbot olmama rağmen .kendi 
kenai111den korktum.. Soma 
bqım dandü.. Gözlerim 
karardı. Bir iki saniye içinde 
kenclımi topladım.. Otelin 
lnlljaden geçen bir araliacıyı 
çevlhıtm .. A;•baya atladım .. 
Aratiacıya ne s&yleClim? Ne
reye jldtyorum? Ne yapa
caktım.. Bilmiyorum.. Hiç 
bir teY hatırlamıyordum. 
Arblt kltik gibi ol~tum.. 
Hi9 lbç bir py babrla!Qlyo· 
ram.. Gözlerimin önüpde 
hayaller, \ıayaletler gelib 
ıeçiyordu.. Ne oluyordum. 
Deliriyor auydum ? Çıld1rı
yor muyitum 1 

lıte ~unda lir adam 
var.. O adamı mütemadiyen 
bıça"llJoram... Ellerim kolla· 
nm kan içinde... Eyvah ben 
cani mi oldum.. Elleri de-n 
kan damlıyor.. Bu bir ki-
buitu malıakkak .. Ah babam 
itte h;na yaltinyor.. Oğium 
kıyma bana diyor.. Fakat 
ben ahlırmıyoram.. . Basıyo
rum bıçağı... Bütün bunlar 
gözlerimin ön6nden geçiyor, 
kulaklar1m uğuldayor. Hiç, 
hiç bir,ey habrlamıyorum .. 

Bütün bua1ar hakikat mı 
riya mı farkında değildim . 

*** 
ağrıyor. 

Tatlı tatlı geriniyordum. Bir 
kabustan uyanar gibi uyanı

yordum. 
Of ... bayatta bu kadar 

ağır bir uykudan ilk defa 
uyanıyorum. işte uğraşıyorum 

uğraşıyorum fakat göz ka
paklarımı bir türlü açamıyo· 
rum .. 

Nihayet gözlerim açıldı .. 
Sinirlerim çok bozulmuş .. 
Kafam zonkluyor .. Gözlerim
den yaılar boşanmağa baş
lıyor.. Ve yüksek sesle 
hüngür hüngür ağlamağa 

başhyordum.. Ne var? Ne 
oldu niye ağlıyorum.. Bilmi
yorum. Muhakkak surette 
bir şey varsa, bili ne yap· 
tığımın farkında değilim .. 

Aman eyvah ... Bu kan ne .. 
Ellerim kollanın kan içinde .. 
Bu kan ne.. Gayri ihtiyari 
göz kapaklarımı uğuşturdum .. 
Hali mı uyuyordum?. Hali 
mı kabus devam ediyordu? 
Hayır uyumıyordum.. Peki 
öyle ise bu kan ne?!. .. EH e
rim kollarım neden kan için· 
de ? Kendime inanmadım .. 
Elimi ağzıma götürdüm par
mağımı ısırdım.. lıte hisse
diyordum.. Demek •uyumu
yorum Demek ıu anda feci 
hakikatle karıı karşıya idim .. 
Ellerimdeki kan muhakkaktı ... 
Demek ben bir adam öldür
müştüm.. Fakat bu iı nasıl 
olmuıtu? Kimi öldürmüştüm .. 

Daba yüksek sesle ağla
mağa baıladım. Sinirleı im 
boşanmıf.. Kendimi tutamı
yordum .. Mütemadiyen ağlı
yordum. Etrafıma b~kındım. 
Ben bir hapishane odasında 
idim. Muhakkak bir cinayet 
itlemiJtim. Biraz sonra kapı 
açıldı içeriye bir polis girdi: 

- Alçak katil dedi. 
- Kim katil.. 
- Alçak katil ağla baka· 

hm. Kime numara yapıyorsun. 
( Arkası var) ---oo---

Mihracenin 
sadakası 

Bir Fransız gazetesinin 
yazd ğına göre Hindistanın 
Candalah Mibracesinin sene· 
idevriyesi yapılmış ve Hind 
adeti üzerine Mihracenin 
ağırhğı kadar alhn.fukaraya 
daiıblmıtbr. 

Enver paşa-
nın casusu 
-3- YAZAN: ** 

Enver paşayı kuşkulandıran sebebJer 
Enver paşanın ne bahaya ve muahedelere kıymet ver-

olur1a olsun ve Almanlar memesinden düıtüğü çirkin 
lehine Umumi Harbe girme- vaziyet idi. 
;e karar verdiği a1rada, in- Almanlar muahedelere hiç 
ıı liz ıazeteleri de Almanya 1 bir zaman kıymet vermedik
aleyhine" ıiddetli bir neıriyata .. Jeri tarihlerile sabittir. Yal· 
bqlamıflarclı. nız yirminci asırda böyle bir 

Ba neıriyatın mihveri, Al- vaziyeti• ihdas edilmiyeceği 
litı , ••• lte,.ı'milel abam Dmid edilmekte idi. Fakat 

\ 

Fransızlar 
Yeni tib Tank 

yaptılar 
Gizli gizli çalıımakta olan 

Fransız askeri mühendisleri 
hududları korumak ıçın 
muhtemel her hangi bir isti-
la ordusunun bütün hesab
larını altüst edecek yeni bir 
müdafaa sistemi vllcuda 
getirmişlerdir. 

Bu yeni tib Tanklar saatte 
45 kilometre sür'atle gittiği 
gibi her Tankta on dane 
muharib asker bulunmak· 
tadır. 

Silahları yeni tip birer ma
kineli tüfenktir. Bu tankların 
her birisi bin kişilik bir ta
burun hücum ve tesirinden 
daha çoktur. Yeni planda 
Şimal denizinden Isviçre hu
duduna kadar uzanmakta 
olan 600 kilometrelik hattın 
her metresi başına iki tank 
isabet etmesi hesaplanmışt r. 
Ve bunlar meşhur Maginot 
hattının boşluklarını doldur
makta kollandacaktır. 

Her Tankta bulunacak altı 
yeni tib makineli tüfek ili
veten gene yepyeni tibte 
ikişer sahra ve tayyare topu 
yerleıtirilmittir Bu iki top 
hafif bir bataryanın yerini 
tutmaktad1r. Makineli tüfek 
ile toplar1n mürettebatından 
baıka ihtiyat asker taıımak 
için 35 kitilik yer vardır. 
lilzumunda bu Tanklarla bir 
kolordu mevcudu ~ emniyet 
altında bir cepheden diğer 
bir cepheye g6t6rebil" cek 
kabiliyettedir. 

Harb esnası :ıda tanklar 
avca taburlarını alıp düıma· 
nı yararak ön saflara götli
reb:lecek ve her yerde yll· 
rümek kl dret ve kuvvetane 
haizdir. 

Kurtuluş 
kişes: 

Tayyare piyango keşidele
rinin her defasında birçok 
müşterilerini sevindirmiş oJan 
"urtuluş kiıesi bu defaki 
tertipte de üçüncü keşidede 
yirmi bin liralık ikramiye ve 
son albncı keşidede elli bin 
lirahk mü.afat ve birçok 
muhtelif ikramiyeleri mnıte
rilerine dağıtmak suretiyle 
sevi 11dirmiştir. 

Taliinizi denemek ıçın 
Kurtuluş kişesiuden bir bilet 
almamzı tavsiye ederiz. 

t>irbuçuk liralık amorti 
alacak altıncı keşide biletile 
kişemizden yeni tertib bir 
bilet ve yarım lira iade edilir. 

Hapishane karıısmda 
No. (50) berber 

Bekir Sıtkı 

Almanlar, tarihi ananalarını 

] 914 harbinde de aynen 
tatbik etmişler, menfaat ve 
ihtiyaçlarının icab ettirdiği 
ne kadar gayri meıru ve 
gayri vicdani olursa olsun, 
her iti'yapmışlardır. Belçika· 
ya tecavüz, muabedeleıin 
"parçalanacak kağıd parça
lara" olduğunu da resmi ağız · 
larla söylenerek yapmıtlar. 

Almanlar1n bu hareketi, 
eıki müttefiki, tarihi ittifak 
müsellesin bir rüknD olan 
ltalyayı makyeveli7.m yolunda 
teşyi etmiştir. lngilterenin 
Almanya aleyhine barba 
girmesini mucib olmuı ve 
Amerikanın da yakında yakın 
bir atide itilaf deYletleri 
saflarmda yer almusm temia 
etmİf, ve Alman1•1• meftu, 

Vinston Çorçil hakkında 
bazı hatıralar 

lngilterenin ve bittabi bü • 
tün Avrupa siyaset aleminin 
en nafiz adamlarından biri
si de Sir Vinston Çorçildir. 
Bu siyaset adamı hakkında 
gördüğümi)z bazı habraları 

naklediyoruz 
lngilterenin maruf üniver

site müderrislerinden M. 
C. H. P. Maiz'> bir hatıra
sında ıunları anlattı : 

"Harrov kollejine yeni ta
yin edildiğim zaman bir sa
nın baştan sonuna kadar 
şifahi imtihandan geçirdim. 
Sınıftaki bilgi derecesini çok 
aşağı bulduğum için: 

"- Bu hiçbirıey bilmiyen 
çocuklarla ben ne yapaca
j'ım? Demekten kendimi ala
madım. 

"Çocuklar arasından birisi 
hemen yet inden kalktı ve: 

"- Müsaade buyurursanız 
ne yapacağ1nızı ben söyliyeyim 

Dedi. 
"- S&yle ! Dedim. 
" - Bu birıey bilmiyen 

çocuklara mümklln olduğu 
kadar bir şeyler öğretmeie 
gayret ediniz! dedi. 

"Ve bu fçocuk bugün&n 
siyaset adamı Vinston Çor
çil idi!" 

*** 
M. Çorçil çok sevilen bir 

siyaset adamıdır, her yerde 
her zaman konferanslar ver
mekten zevk alır. Amerika
da bulunduğu ıırada arka· 
daılarından birisi söz ıöyle
mekte emıal olmasını 'tavıire 
edince, M. Vinıton Çorçil: 

- Neden az söz söyliye
ceğim veya susacağım? Su-
1anlar, bliyük ve kuvvetli 
ruba malik olmıyanlar de· 
mektir. Bu gibi kilitli silah 
dolablara vardır ki bunların 
içi bomboştur ! Demiştir. 

••• 
Loı.dra gazetelerinden 

bı ri c;İ b'r gün , Almanyayı 

sılab a wa ıptilisından kur
taracak usul hakkında bir 
ank .. t açmıf, bunu ~Örf>n - -• 

Çorçil de: 
- Öyle anlıyorum ki bu 

gazete yakında çıplaklar 
diyarları sahifesi açacak, 
Almanya ya silab1anmak 
tavsiyesinin bütün cihan çıp· 
lak gezmek tavsiyesinden 
bir farkı yoktuı 1 'demiştir. 

*** 
Çorçilin şu sözleri çok 

kuvvetli ve bir şaheserdir: 
- Alman, Ren gayri as

keri mıntakasını işgal etti 
ve 25 senelik bir sulh teklif 
ve temin etti. Danzig ve 
şarki Rusya ile Almanya 
arasında Lehistan toprakla
rını işgal ettiği vakit bize 
yarım asır için ıulh temin 
edecektir. 

Çekoslovakya Ye Avustur
yayı ilbak ettiği andan itiba
ren 7 senelik sulh temin 
edecek, fakat asıl Fransız ve 
lngiliz ordularını ezdikten 
aonra, bize ebedi sulh temin 
edecektir! 

*** 
lskoçyada meşhur maden 

kuyular1ndan birinin önünde 
birisi Çorçile: 

- Bu muazzam kuyuyu 
nasıl kazdılar; demek gafle
tinde bulunmuştur. -

Sir Vinston Çorçil de gll 
lerek ıu cevabı vermiıtir: 

- izah edeyim: Bundan 
beş on sene evvel burada 
bir köıtebek deliği vardı. 
Bir giln lskoçyalılardan birisi 
buraya bir pene dütllrdü ve 
itte.. Şimdi görüyorsunuz •.• 
Bu muazzam kuyuyu kazdı· 
lar, fakat bu peneyi buldu 
lar mı, henüz bilmiyorum!.. 

İtalya tehdid 
ediyor 

Sevilla (Radyo) - Gene
ral Krepa de Lona bir beya
natmda demiştir ki: Eğer 
Rusya l cıpanva hükumet ne 
bu kadar açık yardımda bu
iuıımakt<' devam ederse it 1-
ya hükumeti de lspanyol ih
tililcıleı ine yardım edeceğini 
bild rmistir. 

lzmir Bayındırlık Direktör-
lüiünden: 
1 - 47174 lira 5 kuruş keşif bedelli Bergamada yeniden 

yaptmlacak ceza evi yapısının 11-10-936 dao · itibaren 20 
gün müddetle kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kapalı eksiltme 2-ikinciteşrin· 936 perşembe günü 
saat 11 de lzmir Bayındarıak direktörlüğünde yapılıp ihalesi 
icra edilecektir. 

3 - Muvakkat teminat 3539 lira olup isteklilerin 2490 
sayıh kanuna göre hazırlayacakları teminatlarile teklifna· 
melerini ve Bayındırlık bakanlığandan alınmış ehiiyet ve si
kalarile birlikte ihale gününde tayin olunan saatten bir sa
at evveline kadar komisyon reisine vererek makbuz almaları. 

4 - Bu hu sulta fazla bilgi edinmek isteyenlerin lzmir 
Bayındırlık d rt:ktörlüğüne baş vurmalan (783) 

Almanyanan gözdesi olan 
Enver paşayı bile tereddüde 
düşilrmüştü. · 

Enver pata, belki de öm· 
ründe ilk defa mantıki bir 
dilştince ile, faka\, yine kendi 
şahsını düşüner" k: 

- Ya Almanya gal b gel
dikten sonra bana vaidlerini 
tutmazsa... Demiıti. 

Enver, Almanyanın gale-
besine tamamen emindi. Fa
kat lngiliz gazeteleri mide
sini bulandırmakta devam 

ı edü o duruyorlardı 1 l lngiliz gazeteleri Almanya-

! 
nın latanbul aefiri Baron 
V anıenhaymın l•tanbuldan 

Almanya imparatoruna gönder 

1 

diği mektubları neıre baı· 
lamıılardı. Ba mektablar 
ciddea aaıan dikkati ve 

endişeyi cali b idi : Alman 
sefiri, ' lstanbul'da bulunduğu 
mtlcidet, Osmanlı hüktimeti
nin Almanya hesabına iıtis
man vazifesi etrafında 
çalıımış bu geniı ve mlsta• 
kil ilkenin nasıl ıartlarla bir 
Alman mlistemJekesi haline 
geleceğini araıhrmıt nihayet 
Alman imparatoruna verdiği 
gizli raporda: 

"Alman ticaretinin inkitafı 
mucibi memnuniyet bir ıeldl
de de~am ettiğini raporlar ile 
bildirmiştim. Alman nufuzu
nun resmi dairelerde artma
sı da bati olmakla beraber 
devam etmektadir. Fakat 
kartımda müstekil bir hllk6-
met vardır. Bu h&ktimet 
içinde muhtelif cereyanlar 
vardır. Bu cereyanların &nl· 

' ~ 60 ev ladı~o-liiiııan~130~ 
yaşındaki b~!'!~ 

lr.1I sr1mızın evli~ 
c.'t olan inıanı tf~ 
ııyan 130 yaşındaki ~· 
bündavi ismindeki •dar ili' 

Salim şimdiye ka , ,. 
çok kereler evlenmit a~ 
teaddit karılarmdaD, i• ti' 
evladı olmuştur. SaluD~ 
tün çocuklar1 sağdır·.~ 
aile bir köyde otur~~ 
Ve bu köyün de ~ if 
su vardır. Bu iki ytl'~ 
çocuklar1n aileleriyle. 0'j/J 
evlitlarından ibarettil• '
bayatından fevkalide ~ 
nundur. meyva ye~ 
yiyerek uzun ya. ~ 
iddia etmektedir. Salı~it; 
diye kadaı ağzın• ae h ~ 
gara ne de bir kade 
koymuştur. Jl .. bBr.~ 
Kendi kendisını ~ .'1111Vıea.ı 
mahkum eden h ~ 

Piçburg ıehrioin ce" ..-! 
kimliğine tayin edil:.., ' 

mano isminde bir • k ~ 
kendi aleyhine verere~
disini üç gün bapıe 111 

etmiştir. .,.f 
Hakim kendisindeD 

rabeti 10ranlara: h~ 
- _Hikim cezaya 0 deceği zaman, mahk 

hangi ıartlar altın~ 
mağa mahkilln k~ 
bilmelidir. Aksi ta d 
betli karar olamaı di 1 

Hapishaneye ke• t 
gelen bu garip ıiyat• 
Uln ısrarını rağmen 

evine g&nderilmiıtird 1' 
6Ö sene evli kal ~)ş 
sonra hoşan•Y~ 
S'::ıl e1gı ad bukU 
~ kemelerindell 

bütün matbua~ k~rtf 
mevzuu olan bır 

. . M 1 .udur: 
mıştır. ese e .,. d• ~ 

Elyevm 102 yaflS 
1

,........, 
nan bir ihtiyarla 7d'r efl'f.t 
olan karası 60 sene 1d• 1 
Fakat son zamanlar ~ 
mağa karar •• ~'~ 

'k' tar Mahkeme beı ı 1 rı ~~ 
ledikten sonra, ~~4 
da ayrılmak . 1~;dd'~.., 
rağmen taleblerıoi . ~ 

Kocanın ıikAye~~ 
Ben 1-ayatunı {; 1' ~ 
uzatıyorum. H~lb:dedli~~ 
beni artık takıp y,~ 
kadar ihtiyarladı. ~'i' 
tek başıma kahY~ 
disi beni yalnız bı 
boşanmağa karar bit ~ 

Mahkeme böyl~.,.....-~ 
ciddi bulmamış k'bC-" 1 
cayı beryer~e !1~f 
olmadığını ılerı .,.-, 
senelik bir yuv•1' 
cağını ıöyle•iftİ'· fi. 
ne geçmek pek~ il 
nun için de fr -~~ 
lardanberi ıilre• r 
hadisede &nillll .. e ~ 
tadır. .~ 
"ltalyayı TrabltJk1• ~~ 

cerasına sevketlll~~ ~ 
husule gelen 'b°oJoll;,or·~ 
tifade etmit J 1" ~ 
nllfuzu maale• ,dl'• ... J 
lekett: bill ·~; .~ 
bilhassa Mı••' ~ 
ilzerine ze111i: rbl"lll ,..., ~ 
lngiliz aleb • got1,.,.... ~ 
lendiriyoralll• k bit -~ \ 
bit ile karıtı firİ, bO "J 
vardı. Rus ıe e bit 
leketi keadititl~ 
addettipdePt Ü. 1-" 
ne göre t~hcll~kteeli'' ;1 
idame ettirOI (~""' 
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rıı.. *ı~~**llfwSü'BAYi.ARA MÜ JW )1 Mil vonlaraldoğru 
1.n a m r a ef. ~ ~ gelen meşhur teni • .° r llEvet milyonlar sözü 

idare. . .. _ _ . 2573 )t ~· fstanb~ldan OSKA da Subaylara Us- ltı ;ı::~: !va~n~::a7ı:;~ 
~ sınde Mılh Kutüphane sıneması a t ..:.1 Resmi elbise er 
~ BUGÜN !, 8a8De . dikmektedir. da geçiyor. Fakat 
•1111 ha d '.! H k b. . d 'lb' k ki. N bu peri hikayele-

b. lh"l.J yatınız an gülmediğiniz kadar güleceksiniz. u. ., er es gi ı sız e e 1se ve apotunuzu en zev 1 rt -n • • • • d .d l 
~ ""' ınek k k hk h f b k 1 1 " il b 1 OSKDA d d'k r"~ ~rınıu•ıç ın e. 0 aşan 

1 

1.1 ~•de .. a.sırgası, .~. a a tu anı gi i e ime erin ,. • ve sağ- K aşlar .u. u!1an a • - ~t 
"~y Ye kafı gelmedıgı müstesna bir şaheser olan )t + lam Um 1 tırınız. t milyonların bu za-

l komik filmleti arasında birinciligi kazanan )t f!!:e .. .,..-~ .,~- -=-- ~--=-~~- ~...,.,- ~ manda da bir ha-
)t kikat olması müm · 

H: ı:ç E:N~L ER B İ:L~İ R kün olabiliyor. işte "t Geçecilerde ki (M ıJ-
>+ Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın yontar gişesi) daha 

~ · daiqıi surette korunınasını temin edecek ancak dül\ bir vatandaş .-
)t y••k ) K b d k ) d mıza (200000) lira 
)f. i u se ' a a avı ra 1 arı ır. .~azandırmakla hali 
H: ı ' bir rüyayı tatlı bir 
H 1(~**~~***:tl**********)t:i:l'Jr."Jf ~hakikate kalbetmiştir. 
)t t( , ~ Hariçten sipariş vukuunda biletler sür'atle glindeıilir. 
)t : D Q ·K T Q R Yeni tertlb 22 inci tayyare biletinizi ( 14741 ) numarah 
)t .. , lbüyük ikramiyeyi kazandıran uğurlu Milyonlar kitui.._ 

t , >+ 1 ~ A. Kemal Tonay ~ alınız. Keçeciler cadddesi 134 No. bay HAYRI AKDÔL'EK 
'-Otel H d. 9· d. t d ,. · ., "' gs~~~~~~···~~~·~rssı.s..~ ~Utni Ve ar 1 ID IS 80 a Mt tC Bakterıyolog ve bulaşık, salgın • '1 •• • 
~~k ~td.büt?~ cikan sinema. ~everlerinıo pe~ haklı >t = hastalıklar ınütehassısı )t ~ HUSEYIN KAYIN 
~~12ili1 -:~ıeeer~lnı 1~~zkanankbu ıkı mkeşhhur.k k1omık tatlı )t t( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak ba~ın- ı '1 Zarif, -temiz, ucuz n1obilye evi 

• •rd Y ı e ur çe onuşaı a arı a ar yara· )t M d 3 h . d b h 8 d ~ L."' ır. )+ "" a O sayılı ev ve muayene anesın e sa a saat en '1 Yemek ve yatak odaları fevkalade kurulanmıı 
~ltr: 3 . . )t f( akşam saat 6 ya kadar hastalarmı kabul eder. ~ kerestelerden yapılır 

ltbe 111 • ~· 7. akşamları 9,15 de Cumartesı tenzılitlı )t ~ Müracaat eden hutalara yapılması lazımgelen sair t( ~ Muhtelif ölçü üzerine siparişier kabul edilir. 
~~esi ve Pazar günü umuma 1 de ba1~ar )t f( t ahlili~ ve mikroskopik muayeneleri i!e veremli hasta- 1J ~ Şekercilerde numara 26 

;; J.. biş hek ~~~, ~!~ W::W::f:;r:~;r:~~~;r:iWı +c lara yapılmasına cevaz i&rülen Pnomotoraks muayene- )t. ~:1;;;:1.ı~ktll.lii::t;;;i&~ ••~k:t:a~a:t:S.~ 
.,, ~ , ınıı <t( sinde mııntazaman yapılır. Telefon: 4115 ,. • • k 
,; ~n~!~ t~akkı DBirincDi Sınıf MutahaAssıs ,, ~~~:w;~~~~'S~!;r:~~;r:~~:r; ,,:~~:n:~ mıkros op gösterir ki 

9 k, a -le kadar r. emir li h k . . 
te t dar hastalarını E Z t 

8etdavj eder. KAMÇI Q\jLU T R 1 me me ze l 1 
Yler sokak No. 1 . ,. M • 

Cılt ve f enasul hasta- .. .. , 1: 
1 1 ı 1 1 

.k ' Kemeraltında Hukumet karşisında numara 24 . o•TU•"' ·.v Aı Lıll /, 

ı <: arı ve e e drı H. b. d be . kt NOll TAs• 11 l. tedavisi ıç ır yer e şu sı yo ur , ~ 1 

~-.. tt"k .. -
~ "~tti Uzerine Kız mar· 
~t. ,. kvnıaş boyası 15 

~?:ri: 9 EYLÜL 
lt"at deposu 

lefon 3882 

İzmir - Birinci beyler so
kağı Elhamra Sineması 

arkasında No. : 55 
Telefon : 3479 

BEŞ DAKİKADA 
~~""'fan esi beş kuruş 
~4- 34•1 çektirmek istiyorsanız Kemeraltıoda hükümet 

~ iirk
0

mf ~~~ğrafhanesine 
~._ k!ı ediniz, ;şten, sür'atten ve bu ucuzluktan çok 

~<:aksınız .. . 

ti) 
Foto Süleyman ve Kadri 

~ Oktor 
~~~f et Raşıkçıoğlu 
~ ,:••t 12-14 ve ak

rtd' d 
~ li\ıtiJ 1 ~ _ sonra her 
\.~ti Q arını kabul eder.-.e 
~de eyler sokak fırın 

No. 64 
~it~ -.......... ____ _ 
l:) llıatineleri 

~ llns ve 

?. &~~r:vete 
'.~ ~'~· z:•z~rd.an itibaren ~ ~'el ngı hır varyete 
1Jt~~ \ ~ t caz ve her türlü 
~,J 'at~ q.,,. 
~ ~ 11 ~ .ve neş'e yara
\.."ll ~ ltııtıı:ıı · . 
\' bi., '•lon ızın yegane 
~ d. .... k_, u olan Turko-

Jl,) '~ ,. e ziyaret~ ediniz 
P' • .... .. ,d .. , 

•n ayrılmaz-

[FERiT TUVALET 

Çil, leke, buruıuk, kmııfw ı giderir. Cildin~hakiki taravetini artırır. 
M ; DEPO $. trER T .. ŞIFA ECZANESf Hnk6met sıraıı 

Yüzünüzde çil var diye merak etmeyin çil kıremlerimiı 
sizi yakında sevindirecektİl'. Her türlü zevkinizi oktayaeak 
kolonyalar da vardır. 

"&mll 1 TAYYARE sineması TEI;ın>N 1 Büyük Rus edibi Leon Tolistoy'un şaheser romanından 
~ iktibas edilen ve ANNA STEN ile FREDRIC S MARCH gibi dünyanın sevdiği iki büyük 
a yıldız tarafından yaratılmış olan 

1 ISLA V iHTiRASI 
E Baştanbaşa heyecan dolu bir mevzu, çok derin ve 
E çok kuvvetli bir aşkın romanı 
B AY~CA: • 1 Grand Otel [iki kısımlık bliyük komedi] 
B Paramund dünya havadisleri filmi 

~, __ ..:.F~ıA~T.:L~A:.:.R:.:.:....;3:..0;:.__4;..:0:,___s..:o_K_U_R_U_s_T_u_R_-. 
SEANS SAATLARI ...,. m Seanı saatleri: Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15. Camar-

~ ti tesi ve pazar günleri 13 te ilive •eau 

B 



SıhUo 4 

• • 
sergısı 

Yarın umuma açık 
Yarış ve ıslah encümeni

nin ehli hayvanat sergisi 
dün Bornovada açılmıştır. 
Sergi1e getirilmiş olan hay

vanla~ Jüri heyeti muayene 
etmi~ ve bugün hayvanların 

dereceleri tesbit edilecektir. 
Yarın sergi umumun ziyare
tine açıktır. 

Tifus~. karşı 
tedbir alındı 

Birkaç haftadanberi şeh
rimizde tifus vak'ası çoğal
mıştı. 

· Halkın sıhhatile yakından 
alakadar olan sıhhat müdür 
vekili doktor Cevdet Fuadı 

hastalığa karşı sıhhi tedbir
lerin al oması için lazımge
lenlere, bilhassa halkın ka · 

labalık olarak bulunduğu 
imalathanelerle mekteplerde 
temizliğe dikkat edilmesi 

ve aile evlerinin bit muaye
nesi yapılmasmı ve bu yer-

lerin alakadar doktorlar ta
rafından sık sık kontrol 
edilmesini bildirmiştir. 

Nafıa müdürü 
fzrnir nafıa müdürü Asım 

Tunç üçüncü müfettişlik na
fıa işlerine atanmış ve emri 
vilayete gelmiştir. 

Acele yok 
Az daha boğuluyordu 

Dün sabah saat 6.55 te 
Konak iskelesine yanaşmak 
üzere olan 9 Eylül vapuru 
nun baş tarafından iskdleye 
atlamak isteyen ameleden 
Kamil denize düşmüştür. Ge
micilerden birisi lderhal de· 
nize athyarak boğulmak üze
re iJfan Kamili kyrtarmıştır -_ _..-n o.---
Dünkü borsa ,. 

~- satışlar 
Çuv~I Cinsi Fiati 

5134,5 Üzüm 6,50-21 
481 İncir 7,875-11,25 
81~ Buğday 5,125-5,437 
71 No ı:d 5,375-5,375 
14 Susam 13,50-13,50 
25 Pamuk 46·46 

287 Pala'1lut 350-350 

cllalkıa Seıl ı 

• 

Asiler ilerliyerek.Madride 
w 

35 kilometre yaklaştılar 
.. İstanbul - (Özel) - ispanyadaki kanlı ve vahşi harb asilerin lehine inkişaf etmektedir. 
Asilerden dün Nadal Karoeroyu almışlardır. Bu suretle Madride 35 kilometre yaklaşmışlardır. 

Portekiz gazeteleri, Rusyanın Portekiz sahillerini kontrol tekliflerini protesto etmekte ve 
bunu küstahça bir hareket olarak tavsif etmektedirler. 

----------~-----~~~~---~-oo••oo------------------------------... 

Belçika kralının söylediği 
nutkun tesirleri 

Londra, 16 - Belçika kralının söylediği nutkun yaptığı 
ilk fena tesir zail olmuş vaziyet biraz daha durulmuştur. 
Gazeteler, Belçikanm dostlarile görüşmeden böyle ani bir 
karar almasını hayretle karşılamaktadırlar. Belçika bu ka
rara Fransız • Sovyet paktının sekkettiği söylenmektedir. 

Selannkte bir hastahane ve 
bir~aç hasta yandı 

Selanik, 16 - içinde yüzlerce hasta bulunan belediye 
hastahanesi yanmıştır. Bir iki hasta yanmış, birkaçı da ya· 
ralanmıştır. Bazı hastaların akibeti de meçhuldür. 

Akdeniz filosu Pirede 
lstanbul 16 - Akdenizdeki lngiliz filosu bugün Pireye 

gelmiştir. Filonun Yunan sularında ne kadar kalacağı belli 
değildir. 

Bombayda kanlı hadiseler 
oldu ölüler var . 

Bombay 16 - Bu sabah gene kanlı muharebeler olmut· 
tur. Sabahtaebui 12 kişi ölmüştür. Gace ışıkların söndürül
mesi ve sokaklarda dolaşılmaması karau verildi. 

Fransa Belçikaya nota 
verecek 

Paris 16 - Fransa Belçikaya rir nota vererek Belçikauın 
takib etmek istediği yeni siyasetin açıkca tasrih edilmesini 
isti yecek tir. 

Afgan liarbive Veziri 
İstanbulda 

lstanbul 16 ( A.A) - Afgan Harbiye Veziri Mareşal 
Mahmud Han yaınnda Afgan gen~l kurmay başkanı olduğu 
halde bu sabah şehrimize gelmiştir. istasyon Afgan ve Türk 
bayraklariyle süslenmiştir. 

Tevfik Rüştü 
lstanbulda 

lstanbul, 16 (A.A) Harici
ye vekili Tevfik Rüştü Aras 
bugünkü ekspresle Cenev
reden şehrimize gelmiştir. 

1 Erzurumda kar 
J İstanbul 16 - İki günden-

beri Erzurumda kar yağmak
tadır. Hertaraf bembeyazdır. 

Orgeneral Iz
zeddin dedi ki: 

-Baştarafı 1 incide

askeri erkan, şehir meclisi 
azaları ve gazeteciler hazır 
bulunmuşlardır. 

Ziyafet başladığı esnada 
orgeneral İzzeedin Çalışlrtr, 
ayağa kalkarark şu veciz hi· 
tabede bulunmuştur; 

HiTABE 
Bu sene lzmir civarında 

yaptığımız manevrayı bugün 
bir geçit resmi ile bitirdik. 
Manevraya · iştirak eden bü· 
tün kuvvetlerimiz ve teşki· 
Jitımız orada onu meydana 
getiren ve canından çok se
ven sevgil lımir ve Ege hal· 
kının huzurlarından geçtiler. 

Muhterem halkın iş gf.nü 
olduğu halde askerlerini gör
mek için gösterdiği tehalük 
çok şayanı dikkat idi. 

B.ıtün askerler, bundan 
çok mütehassis ve mütehey-

---------------~ ----------- yiç oldular. Bunu her dikkat 
eden göz anlamıştır. Bunun 
için evvela lzmir şehri ve Vesaitinaklive kontrolü 

-------- ••OO••--------
Halktn cn1niyetle yolculuk yapabilmesi için 

yüksek vilayet n1akamının kararı 

vilayetin muhterem halkana 
Orduya olan bu teveccüh ve 
sevgilerinden dolayı teşekkür 
ediyorum. 

~ 
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JAPONYA iMPARAT~ 
.. il 

Az daha bir tayf on ile ceıa- Xs 

. . nete uçuyordu! . ttr" 
Bızım taraflarda, garpta ber verdiği miitbit bıt ~· ~ 

hükiimdarların kalp beşlik fırtınasında Holkento ·~ 
kadar kıymeti kalmamıştır, da pek çok hasarat 11 1 
Bunların cennetlik veya se· gelmiştir. 100 dea ~~~ f 
mavi mablükattan değil, bat· pon ölmüş, 150 ki dl' ı' 
ta iyi bir insan telakki eden ralanmış, beşyüz k• 
bile yoktur. kulübe yıkılmııtır. ~ 

Uzak Şarkta da hükiim- Faka~ bu sır~da ':ı,. jt 
darJarı .. b' hl"'k ları takıp etme4te I' 

semavı ır ma u . d• 
. . pon ımparatoru •.a.f 

seyyarı mabut addeden sa- t hl'k · · 'atir "'_1' d J e ı esı geçırmı,, • ~. 
ece aponlar kaJmışbr. ratorun mahiyet efr• .. ~ 

Son günlerde bir hadise, beş kişi ölmüş on kT4" 
az daha semavi Japon impa- kaybolmuş ve hali ııe 0~ 
ratorunu havaya uçuracak )arı malüm değildir. IOI~ 
Cen~e~e k~~ar götürecekti.! toru~ kurtuluşu b~r .., 

Hadıse şoyle olmuştur: - tabıi Japonlarca bır Ol 
Geçen gün telgrafların ha- addedilmektedir. 

Başvekil,, 
·de 

- Baştarafı 1 inb~ ,.ifA 
br. Halk sonsuz ır ffl 
içinde sabırsı:ılanıY0~··;_, 
vekil burada Paınuk.: ,1 
lata vaziyetini tetkı 
cektir. fl11 
IZMİRDEKl roPL.4 ~ 
Başvekilimizio bil • '.Jı 

·ıe.~ 
yahud yarın şebriıo•. !'-. 
meleri beklenmektedı~~ 
İnönü bu tetkik seY' .,,. .. .JI 

·tı~ bilhassa pamuk 11 ,,,. 

vaziyetini tetkik ede' 
dir. I ., 

Bu iş için Izmir l'IÔ~;I, 
de Bayındır, Tire, r/JeO'I 
Torbalı, Kuşadası, ı'J.t'., 
Bergama ve Dikili k• oıl 
dan gelecek paınuk oı uf 
silleri mühim bir toP1~d '-1 
pacaklardır. Jçtioıad• d• 'f ~ 
zaların kaymakamı.arı ~ 
zır bulunacaklardır. .~ ~· 

Başvekilimizin ıeb:~ ~tı 
bir kaç gün kalın•51 tJe ~ ~ 
kaktır. Bu müoasebe 

0
'j/ \. 

dondaki AtatürküP kO ~~ 
hazırlanmıştır. ~ .........-

Londrad~J 
y ahudi müessCr 

yağma edil ı ~f 
· tle' 11 

Londra - Fat•• İfJe"'b" 
hinde yapılan niiıo•Yç ~o' 

· d .,ell sonra yüz ka ar b ,. r 
kadar Yahudi oıOe•, e~ 

~oı 

taarruz ederek yal Vilayet makamı tarife üze-ı aykırı hareket eden şoförler Muhterem lzmir Ilbayı 
rinde mühim bir karat veru veya vasıta sahibleri vila- Fazlı Güleç manevralardan ı•' 
miştir. 1-11-936 Tarihinden yet idaresi kanununun 68 çok eveJ ordunun manevra y ..d P 

sahasmda harekatını kolay- - • •. ... ... amya... ~ 

lerdir. 

itibaren tatbike başlanacak inci maddesi mucibince ceza- J f' oıan bu mukarreratın suret- landmıacakıardır. faştıracak bütün isteklerimizi Bu seneki kış N .. b tçi e yaptı, birçok }'Olları ve köp- O e, t lı• 
leri civar vilayet ve kazalara ---ınr.w--- ·· 1 · ı b · d' B Ç k ğ l l ! Jt.1 ~ ru erı IS a ettır ı. u yar- o a ır o aca { Kızarttı pcl'' . ·, 
da bildirilmiştır. 8 ) • t d l d d J k d'l U garIS an ım ar an o ayı en ı erine Bu sene kış ağır olacak ., ~ 

Bu talimatnameye göre, t k'- d · S ] daları , .ı eşe KUr e eum. imiş. Bu haberi ben vermi- a amon a 1 r' ~ı 

U, 1 k her vesaiti nakliye mensup · Aziz ko t k d 1 I haber ' • f. · J CUZ U lttif aka girmiyor fakat mu an ar a aşa- yorum; lsveçli hava alimleri neye ge en d•Jıi '1" 
olduğu yeri ve hareket sa- k k f rım; manevradaki büyük _ mütahassıs M. Sdestroem Malatya adaların te'"'·'.J • • d r · i · b ı d' · b'I üçü itila ve bal- t ff k fL sereısın e a ını zmır e e ıyesıne ı - gayre ve muva a ıyetleri- diyor ki: turalya kuvayı eti ,r 
direcektir. Hareket saati gel- kan birliğinden de nızı bu kıymetli cemiyet Bu alime göre, bu sene karargahına io•~0bll'.,-/ 

Dünyanın her tarafında diği zaman kamyon ve oto- • ayrılmıyor öuünde tekrarlamakla bir Isveçdeki kırlangıçlar çok 100 kadar vabŞ~ ııO'l 
pek büyük bir rağbet kaza- b 1 'kd - k d · · V ·ıerıo · ı J . üsler yo cunun mı arına Belgrad - Cenevreden zev uyuyorum. erken Cinovaya doğru hicret mışbr. aşı efl'. ,, 
nan VIVITZ podrasını lzmi- bakmıyarak hemen hareket Bu yüksek kahramanlığın püskürtülmüşse ~e eU''~ ~ı, 
rin sayın bayanlarına tanıt- dönerken burada irgilerek b rv . ı· k v etmişler imişı t • I "{ edecek ve yolculara numaralı en e ıg mısa 1 ve aynagı B h b · d' .. · · · leri dört nöbe c 
mak ~aksadile Piver fabri- y d Belgrad diplomatlarile konu· Atatürktür. Atatürk, Kemal u a erı ver ıgım ıçın k t ı mıştıt· l ,; ~1 ~~ 
k 

bilet verecektir. ol a sey- kömürcülerden komisyon ala- ur an ama tçi e ı 1~~ ası on beş gün devam şub görüşen Bulgar başveki- yerin~e Conk bayırında Vahşiler uöb~ I 4 ~ 
etmek üzere büyük bic rüsefer memurları tarafından ve Adatepe'de nefsini feda cak değilim Kömürcüleıde k . 1 r~ır •·' linin bu konuşmalarına bütün tara yemış~ ıı ''-
·
tenzilat yapmıştır. yapılacak kontrolda fazla etmegvi tamim etmekle mille- insaf olsa, şimdıden kömürün =- 1 L~ dünyanın kulak kabarttıgv mı · ,. i ~ ııh 

Bu ucuzlukta Piver fab- y o 1 c ular dan son numa- . k d d k kilosunu beş kuruşa çıkar- Oda a,,. r#s ~ ı.efv ı,'11, 
'k İ . t . d b l k . d' 'l k yazan Pravcla gazetesi bu tıne ne azan ır ığını büyü 1 ~ • v rı asının zmır acen esı ra ao aş ıyara ın ırı ece - Türk tarihi kaydedecektir. maz ar. . ·dı' .. Jf ~.' 
Şemsi Hakikat, ucuzluk ser- !erdir. görüşmelerin sulhu dileyen Cumuriyet ordusunun bütün Şarbaya da bir tavsiyede Ticaret oda

5
• 

1 
.,.,;• ~ ~' 

ıisinde yapılmakta . olup Memurlardan bu emri su- Avrupalılar tarafından se· sübayları bu kahramanlığı bulunmuş oluyorum. bış için, toplantısında şeb~1'ııt~'\,i t 1) 
yalnız on beş güo 55 kuruş - istimal edenlerin adlarını vinçle karşılandığı halde kendilerine rehber edinmiş- ihtikanna mani olmak için kası müdürü Jtaeçild

1i' ı~• ~ı 
d b d ı il 1 b ld 1 k h l. .. • ı ~ oa 5 t ' 

tan satılacağın an u mühiı.l'I e i er e i iri mesioi vilayet llalya ve Almanyada fana lerdir. işte sizin ve bütün tedbir alma i tara ve tav· mec ıs aza ı~ı b,be ' 
tenzilattan istifade ve acele yüksek makamı halkımızdan tesirler yaptığını Cenevreden ordunun manevi kudret sırrı siye muhtaç bir vazife değil- yük bir sevınçle ~ 
edini~. . 1ica etmektedir. Tebliğata öğrendiğini bildiriyor. bundadır' Yaşasın Atatürk! dir. Tebrik ederiz.. ı ~ 
--~------------------·-------------------1 .................... _ ... _________ ................. "-'~ ı~· 
Her av birçok vatandasları bü 

yük bir servete kavuşduran · (saadet~ kişesiiıden yeni tertip piyanko bile~J.~~;~ 
1 

v t Basmahane Çorak kapı kar 0 . ~ 
8 magı UnU mayınız. Bay Hasan Tahsin Telefo ' 


