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ANEVRAL R BASL YOR 
trnir civarında yapılacak olan mu 
~Qrebe tatbikatı 4 gün sürecektir 

İn~iltere kime ltarşı 
silahlanıyor ? 
Çenıberlayn diyor ki 
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00 İ . 1•1 d d t d·ı , Almanya ile anlaşmak isteriz "'Is.. nıan or unun geçı resmııne zmır ı er e adve ket! e fakat Rusyayı feda edemeyiz! 

.. tır. Manevralara tayvarelerimiz de iştirak e ece ır s·J"hl Ih k "" . ... ı a a su u oruyacagız 

~ 
~ ~' 
~~ ordumuzun ge- yet duydu. Manevraya kara kuvvetle- rik etroiı olan kıtalarımız 

~ ~ -
111 

'•kya•da yaptığı Sevinçle haber alıyoruz. ki rimizle en mütekamil askeri tarafından büyük ve parlak 
~' •llevralar, bütnn fzmir muhiti de yakında vasıtalarımız ve tayyareleri- dir geçit resmi yapılaca\ tır. 
~' r l&i&ı kabartan kahraman ordusunun yadaca- miz de iştirak edeceklerdir. Halkımız da kendi bağrmda 
'ti~ 'ilkrlu bir hidise ğı manevraları görmek ve Askeri kuvvetlefimiz manev· yetişen kahraman ordusunu 

I ''"- • g6rdü. Türk bunun muvaffak neticelerini ra mıntakasının muhtelif Ilı\... r l'k 1 bu gt:çitte görmeğe davet 
·~ -q lal'l Ye ı var ığına günü gününe duymak saade- kısımlarında şimdiden muha-

~ .t \. ~~ik let, ondakilbü- tine erecektir. Manevralar rebe tatbikatına başlamışlar- edilecektir, ve hiç şüphesiz 
~ıı:. ~' . tekimülü ve birinci teşrin ayının ortasın- dır. ~anevraların sonunda İzmir bu yüksek müsaadenin 
J~ t'' biedılıniı yeni şekli da başlıyacak ve dört gün Seydiköy· Torbalı arasındaki saadet ve zevkini tam mana-
b"~ ' Irat daha emni- sürecektir. mıntakada manevralara işti- siyle idrak edecektir. 'I ...... ..a ................................................................................ :······· 

ı Qra kalbli, yılan ruhlu canavar 
~ e/lcihlar her fırsattan istifade ede 
~ tek Türke hakaret ediyorlar 
~ ~·it .. o .. -----

~ ~~.Rüştü Arasın son beyanatı kardeşlerimizin ümid ate 
~ ~1~ır kat daha alevlendiFransız urahhası cevab verdi ",/ & ~- (Özel) - Kara t HARiCiYE VEKiLiMiZiN FRANSIZ MURAHHASININ miıUr. Bu da 1921 muahe-

~\İ. l\llt ruhlu canavar BEYANATI CEVABI desi mucibince Türklerin li-
\'1._' ık.?• ve Suriye Jstanbul 7 (Özel) _ Hari- lsken~erun hav~lisi~~e s~n v~ ~ültür itibarile Türk· 
~ \ 1~ hial ı.• aldıkları ciye vekilimiz Tevfir Rüştii yaşayan Türk ekalhyetının h~kl~r~nın muhafaza etmek 

'~
.ld· erı benüz sön· A d" C d . ,. mukadderatı hakkında Tür- vadıdır. Fransa mandasının 

ır AI ras un enevre e sıyası d . . . . . 
1 ~ t~ · çak fellahlar k . d k "h' b kiye baş murahhasının dü- evamı müddetınce bu vaıdını 

'

' ~k~~d,11 ~e her hadise- omıtstyonb al ço tmu ım e- şüncelerini haklı bulurum. daima tutmuştur· Yakında 
°"~IU. eder k 1 .. k yana a u unmuş ur. k . d'l k 
ıL ~,., k e ur e . .. .. Fransa hükumeti Suriye ile resme ımza e ı ece mua-

\~'ıaı e •rıı tecavüzle- Tevfık ~uştu Araı Antak· müzakerelerinde bu Türk hedede bu vadini tütacaktır. 

~"" ~ f taıektedirler ya meselesıne temas ederek k ll' t' ı. ,. Konseyde de söyledigv im 
~ ellihl · d . . k' e a ıye ıne gere11 umumı 

~ta k.rde ~rı~ elin~e emış~ır .ı: . . ,. ,. surette bir ekalliyet olduğu gibi mandater)ükfımet tara-
~~'riıı· tle~ıınız ümıd Suvrıyenın ıstıklal.e l~yı.k için ve gerek mandater hii· fından alınan taahhütler man-
~ 'tla 1 bııe dikmiş olduguea tam emnıyetımız kumet olarak Fransanın de- datör hükumeti varisi olan 
'-' l''-rk ~~ Türk gaz~- vardır. Bi.lha~~a ~uriy;~e ruhte ettigi mesuliyet dolayi· S~riyeye devredilecektir. Hi~ 
~ ~'ildi kin umumı· Y.~şı~an. ke~ı~ Turk kutlesın~n sile hususi bir ehemmiyet gızlemeğe lüzum görmem kı 

-l'-terd· ... ızdırablarına ruştu sıyasısı tam olduıu atfetmiştir. Bu ehemmiyete bu mesele hakkında Ruştü 
\~~'td, •gı derin alaka· zerre .kadar . şüp~e dötürmi- başka bir sebep daha var· Arasla muhtelif defalar gö-
\~ ~.' bulunmakta· yen hır keyfıyettı. dır. Bu da Fransayı Türki- rCştüm ve gerek itilafın 
l~ ~taba.. Tevfik Rüıtü Bilihara sö1 alan Fransız yeye bağlıyan hususi itilaf- hududu ve gerek Türk 
~~~111eY~natı Antakya murahhası:Filistin"meselesine ların mevcut olmasıdır. ekalliyetinin mukadderatı 

~;ıtllai ıı b~Urklerindeki dair fikrini ı6yledikten sonra Bn itillflar mucibince Fransa üzerinde icra edeceği 
İtti •r kat daha RüıtU Araı cevab veruek mazide bu Türk ekalliyetine tesir itibarile kendisine temi· 

11 demittir ki; vereceji teminata tasrih et· - Soau 4 tlncüde -

İstanbul (Özel) - lngilte· ı 
renin sür'atle silahlanması 

Avrupa siyaset ufuklarında 
yeni bir faaliyet zemini ha· 
zır lam ıştır. 

lng:ltere ne için ve kime 
karşı s lahlamyor ? 

Bu suale kimse sarih bir 
cevab vermemektedir. Ancak 
İngilterenin Akdenizde ki 
kuvvet ve haşmetini tekrar 
ele almağa çalıştığı inkar 
edilmemektedir. ÇEMBERLAYN 

Sir Samoel Hoarın son 
nutku endişe içinde olan müvazenesi işinde Ra1yaya 
devletleri büyzk bir telaşa feda edemeyiz.. lngiltne •· 
düşürmüştür. Sir Osten Çem- keri kuvvetini ihya edecek 
berleyn şunları söylemiştir: Avrupadaki kuvvetini artıra• 

- Almanya ile anlaşmıya cak ve bu suretle hulhu te• 
çalışacağız fakat bir Avrup min etmiş olacaktır. 
--------- c:::::: 

Elhamra 
Yarın matinalardan itibaren 

Mevsimin birinci Fransız süper filmi Rus aşkı.. Ru be· 
yecanı.. Rus şkrkıları.. Mükemmel Rus - Kafkas Çigaa er-] 
kestralarının gaşyedici musikileı ile dolu (ve Çarlık devrinia 
müthiş zulümlerini bütün teferruatile canlandıran harikulade) 
bir şaheser. 

VOLGA MAHKÖMLARI. 
Yaratanlar : 
Pierre Blanchar - Char]es Vanel • Vera KoreDe 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
• 0000 

iki çocuğum z~hirlendi hasta· 
haneye gittim fakat ••• 

Oi111 kiçeşmelikte Dolaplıkuyuda Köşklü sokağında oturan 
IJU hafız Halid Ziya adında bir kariimiz bize dün 16yle 

derd yandı: 
- İki çocuğum dün peynir yemek yüzünden zehirlendiler. 

Çocuklarımı Memleket hastanesine götürdüm.. Hastalıanede 
bir saat bekledikten sonra nöbetçi doktorunu görebildik •• 

Doktor bir reçete verdi. Ve çocukları hastahaneye yatır
madılar. Ben çocuklarla İkiçeşmelik eczanesine kittim. Ço· 
cukların birisi fenalaşmağa başlayınca Giritli doktor bay 
Hasan Kemale müracaat ettik. Hasan Kemal çocuklara 
yeniden ilaç verdi ve ilaç şırınğa etti. Hastahaneden sıhhi 
imdad otomobili istedik amma gelmedi. Ne ise şimdi çocuk
larım büyük bir felaketten kurtuldular. ' 

Böyle felaketli bir anda hastana idaresinden daha yaba 
bir alaka daha sıcak bir kabul bekliyordum. Maalleaef bu 
arzuma nail olamadım.,, 

Halk böyle derd yanıyor.I 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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MORFiNLE 
ÇILDIRAN 

Yazan: K~R~N!•NALI ADAM 

Anne bana muhakkak surette 
para lazım 

B1r g;iler yüzle ona doğru ı 
ilerledim .• 

- Anne •er elini öpeyim. 
Dedim.. O ne yapacağını 

bilemiyen şaşkın insanların 

halile elini uzattı.. Elini öp· 
tüm, alnıma koydum.. Bir 
ınndalya çekerek karıasına 
oturdum .. 

- Nerelerdesin? 
Oodi.. Açtım ağzımı yum· 

dum gözümll.. Bütün olup 
bitenleri anlattım.. Bu hiki· 
yeleri söylerlien hep kendi 
tarafıma yontuyor, onun mer
bamenin ye ıefkatini celbe 
çabşıyordum .. Fakat o benim 
sözlerimi dinlemiyoru bile .. 
Benim ziyaretimin sebebini 
çoktan anlamıştı.. Mevzuun 
bir an e•vel oraya gelmesini 
aabıraı!Jıkla beklediği halin
den belliydi.. 

Sabnnı fazla suistimal et
meyeyim dedim. Ve baklayı 
aizımdan çıkardım: 

- Anne, dedim .. Bütü bu 
yapbklanma pışmanım.. Bun• 
dan sonra namuslu adamlar 
gibi ,aııımağa ve yaşamağa .. 
karar verdim. Bana 500 lira 
lizım.. Bu parayı alır almaz 
doğru .fstanbula gideceğim 
ve orada kendime bir it bu· 
lacağım. Bir daha beni iz· 
mirde ve k rtınızda görmi· 
yeceksıniz. Belki hayatım 
böyle geçer bir kaç sene 
babamın gözüne de görün· 
mezsem babam da beni af
feder. 

Annem derhal cevap •er· 
di. Bu cevap barhalde beni 
dinlerken bazırlamııtı. 

- Vallahi billahi 500 lira 
değil 500 kuruşum bile yok. 

- Nasıl olur. Senin çek· 
mecende daima bir kaç yüz 
lira bulunurdu? 

- Son günlerde baban 
ancak evin günlük masrafını 
veriyor. Zennedenem dük
kinm k11ası soyuldukten 
ıonra bütün parasını da ban
kaya koyuyor. 

- Anne sana yalvarıyo· 
rum. Sen de beni ç9k sever
sin bilirim. Bana acımıyor 
musun. 

- Nasıl acımam. Her ge
ce kendi kend!me ağlıyorum. 

- Öyle ise 500 lira bul 
bana. 

- Nereden 
imkinıyok .. 

bulabilirim 

- Hizmetçiyi dilkkina 
gönder istet ... 

- V aJlahi dükkanda para 
yok.. Hem baban vermez •. 
Ayni zamanda hizmetcide 
bugün izinli ... 

Kendi kendime düşündüm .. 
Demek evde annemden baş
ka kimse yok.. Bu fena 
haber dc.ğU... icabında elini 
kolunu bağlayıb mücevher· 
lerini alabilirdim .• 

Ben annemden böyle aksi 
ve menfi bir cevab alacağı· 
mı hiç ümid etmemiştim .. 
Büyük bir sukut hayale uğ
rıyordum. Kafam karıncalan· 
mağa başladı .. 

- Anne bana muhakkak 
surette para lizım. Neyap 
yap bana para bul.. 

Bu sözümde biraz tehdid 
vardı .. 

(Arkası var) 
---oooe>---

Bavrak kanu
nunda tadilat 

lstanbul - Yeni bayrak 
kanununa bağlı cedvelde ayın 
iç ve dıı daireleri arasındaki 
açıklığı gösteren ( C) emıeli
nin on binde 925 olduğu 
halde yanlışlıkla binde 925 
tekline yazıldığı görülmUş ve 
vekiller heyetince düzeltilen 
bu yanlışlik dahiliye vekile· 
tince vilayetlare bildirilmiştir. 

Filistin de 
Örfi idare dolayısiyle 

galeyan vardır 
Kudüs - Filistindeki lngi

Iiz komiserine lüzum gördü
ğü zaman örfi idare ilin 
etmesi için salahiyet veril
diği ilin edilmiştir. Bu sala
hiyetle komiserin fevkalade 
olarak bfikümler vermesi de 
vardır. Komiserin emirlerine 
muhalifet edenleri muhake· 
meleri için harp divanları da 
teşkil edecektir. Bu divan
ların bükümleri kabili tem
yiz değildir. 

Araplar bu ilandan dolayı 
yenidt:n galeyane gelmişler

dir. Bunun üzerine Arab 
kralları telgrafla aralarında 
müzakere ederek lngiliz hü
kumetiyle müzakereye tavas· 
sut edeceklerini Filistia ihti
lil şeflerine bildirmjşler ve 
ihtilalin durdurulmasın iste
mişlerdir. 

Karadeniz Kıyılarında 
Soytari Oğlunun 

e·r Macerası 
YAZAN:** 

(i3obanın getirdiği haber heyecan uyandırdı 
Yalnız bir geçid açıktır. 

Nerede ise orayı da kese· 
ceklerdir, Hemen kaç ... dedi. 

lımail çobana: 
- Çokmudurlar? diye sor· 

du. 
- Eee.. Şöyle böyle 300 

den fazla dırlar. 
- Sen onları bırak ne ka-

dar zaman oldu. 
- Bir: ı1aattan fazla. 
- Şu halde geçidi de tut-

tular demektir. 

Köyde, Soytari oğlundan 
başka ancak beş kızan var
dı. Köyün delikanlıları o za
man ep askerde idiler. Üç 
beş ihtiyardan da bir fayda 
gelmez idi. 

Soytari oğlunun vakıa 
kendisi ve kızanlan atlı bu 
atlar da seçme idiler. Fakat 
üç yüzden fazla silihh ara· 
sından geçmeğe çalışmak 
hiç olmazsa mevcud altı ki
tinin yandan f aılasını feda 
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~ Türk Antakya'nın tarihi ~ - -- -- -§ Yazan: M. TURHAN TAN § 
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Kendi adına nisbetle, Se

lencide devletini kuran bu 
generalin oğlu birinci Anto
hiyos, Milidden evvel 301 
yılına doğru Antakya şehri
nin temellerini attı. Halk, 
gene eski halktı. Ne Selen· 
cose, ne de halefleri oraya 
ahali getirememişlerdi, ordu· 
ya mütenid bir devlet kur
mvşlardı. 

Antakya, hıriıtiyanlığın ya
yılması sırasında büyük bir 
ehemmiyet aldı. Nüfuzlü din 
merkezleri arasına ;girdi. 
Ayni zamanda Bizans impa
ratorluğile lran Şahinşahlığı 
arasınd alınıp veriliyordu. 
637 de islimların eline geçti. 
Abbas Oğullarının hilafeti 
devresinde Bizanı!ılar tara· 
fından zaptolundu. 

Arablar, Suriye'yi, Mısırı, 
lrakın din kuvvetile kendi 
milliyetlerine temessül ettik
leri halde -Orta Asyada ol· 
duğu gibi- Antakyada da bu 
işi başaramamışlardı, dillerini 
yayamamışlardır. Türkleri 
mağlub ettikleri millettleri 
temsil etmekte gösterdıkleri 
müsamaha kadar her hangi 
bir temessüle karşı da kuv
vetli bir mukavemet taşıdık
ları bir çok örneklerle sabit 
olduğundan Antakyanın Arab
Jaşmamaaındaki sebebi başka 
tiirlü izah etmek mükün de· 
ğildir. 

Selçukiler bütiin Anadolu
yu yeni baştan Türk hakimi
deti altına alırlarken Antak
yayı da gözden uzak tutma· 
dılar, ilk hamlede o mınta· 
kayı ele geçirdiler. Bu milli 
vazifeyi yapan Anadolu Sel· 
çukıleri deyletini kuran Rük
neddin~Süle} man şah Antak
yavı 1084 te ülküsüne kavuş· 
turmuştu. 

Süleyman Şahtan sonra 
Antakya, Suriye Selçuklieri
nin idaresi altına geçti. Fa
kat devir çok karışıktı, haris· 
tiyanl k - Avrupayı seferber 
ederek - Anadoluya ço11an· 
mtş bulunuyordu. Bütün hı· 
ristiyan alemine karşı Türk· 
ler tek başına karşı koyu· 
yorlardı. 

Bu her.ümerç arasında An
takya, Haçlıların eline geçti 
(1096). Şehri Haçlılara karşı 
müdafaa eden Yagısıyandı. 

Ricat ~ederken frenklere 
casusluk, kılavuzluk, yardak· 
çalık yapan Ermeniler tara
fından pusuya düşürülüp öl· 
dürülmüş, kafası da Antaac· 

etmek olacaktı. 
Çobanın getirdiği bu haber 

köylüler arasında büyük bir 
heyecan ve korku uyandır· 
rnıştı. Onlar hem kendi mu· 
kadderatlarından hem de 
Soytarı oğlunun hayat ve 
emniyetinden dolayı endişeye 
düşmüşlerdir. Bunun için 
köylüler Ismail ağaya : 

- Hepimizde seninle be· 
raber oluruz ! Dediler fakat 
Soytarı oğlu bu kararı kabul 
etmedi. 

- Hayır, dedi. Siz raha· 
tınıza bakın. Biz su destisi 
gibiyiz. malum ya, su destisi 
su yolunda kırılır. Ben ne 
yapacağımı bilirim. K6yün 
eski değirmeninin olduğu 
yerde çitin kenarında me ki 
tutarım. Benim için koakoca 

yada teşhir olunmuştu. Suri
yede oturan Araplaşmış halk 
Haçlılarla Türkler arasındaki 
kanlı boğuşmaya karışmıyor· 
lardı. Belki Türkler aleyhi
ne vaziyet alıyorlardı. Buna 
rağmen Türkler Antakyanın 
yardımına koşmuşlardı. Musul 
Gerboğa Şam Emiri Tanı· 
şoğlu, Humus beyi Tuğ Te
kin Ata bey elden çıkan 
Türk şehrini kurtarmak için 
kanlı harbler yapıyorlardı. 

(Sonu Yarın) 

Alman parası 
alan lngiliz 

Bakan! 
Geçenlerde lngilterede tu

haf bir hadise olmuştur: 
Mühim ve kibar bir muhitte 

bir lnğiliz diğer bir logilizin 
kulağına, Maliye bakanı M. 
Tovil Çamberlayn için: 

- Eğer bizim Maliye ba· 
kanı bakanı Alman parası 
almamış olsaydı .. 

Demiş, fakat muhatibi he· 
men protesto edek: 

- M, Tovil Çamberlayn 
namuslu bir lngiliz bakanı• 
dır. Bu hususta sizinle 100 
sterlie mübaheseye girişirim! 
Cevabını vermiştir. 

Bunun üzerine mübahasa· 
ya girişilmiş ve birinci iddi
anın sahibi 100 sterlini ka· 
zanmıştır: Çünkü; M. Tovil 
Çanberlaynın Londrada EX- , 
ton Skkarda 37 numaralı bir 
konağı vardır. Bu konak da 
Almanya sefarethanesi tara · 
fından M. Ribentro için ki
ralanmıştır. 
Şu hale göre, lngiliz Mali-

liye bakani Alman sefarba· 
nesinden para almış olmaz 
mı? .• 

Toplantılar 
yasaktır 

Bodapeşte - Hükumetin 
siyasi maksadile yapılacak 
açık toplantıları yasak eden 
emirnameyi neşretmesi yü· 
zünden ortalığı bir dirişmeye 
sevketmiştir. Konferans sa
lonlarında yapılan konuşma

larda hükumetin bu kararı 
protesto edilmiştir. 

Harb patlıyor 
Paris Pol Reno Fran-

sanın dahili ve harici saya
sası hekkında söylediği bir 
nutukta harbın bathyacağını 
söylemiştir. 

köyün mahvolması doğru 
değildir. Orada elbet gendi
mizi pahalıya şatarız! dedi. 

Soytarı oğlu, firar imka-
nını gördüğü için atlarını 
muhtarın ahızına bıraktı, 

dere başında süğütlerin kü
çük bir orman teşkil ettiği 
yere yerleşti. 

lsmail, en uzun ve en mü
essir bir müdafaaya göre 
hazırlıklar yaptı. Bu hazırlık· 
ları yaparken, dişlerini gıcır
datarak: 

- Hiç bir şeye gam yi· 
mem, kahbe herifler beni 
diri olarak dutamazlar. Ar· 
kadeşlerimdeo d~ ellerine 
diri olarak düşecek yoktur 
Birimizin ölümü, onlardan 
onunun ölümü olacaktır. Fa
kat bunlar kahbe heriflerdir. 

( Arkası Yar) 

Sivasi mücrüm 
leri affı 

Sofya - Siyasi mücrüm
lerin affı için evvelki gün 
Baro salonunda bütün cemi
yet murahhaslarından mürek
keb aktolunan halk toplantı
sında [ayrılan Müteşebbüs 
hey~t umum siyasi mücrüm· 
lerin lbilakaydişart aflanna 
dair bir bilanço takdim et· 
mişlerdir. Dilek liyihasına 
binlerce :amele, profesörler 
hukukçular, siyasi liderler 
imza etmişlerdir. 

Bergama icra Memurlu
ğundan: 

Sulh Mahkemesi tarafından 
şuyülarının kaldırılması için 
satılmasına karar verilen 
Kınık'ın Tuz Pazan mevkiin
de Hacı Ramazan oğ. Yu
sufun 14 Rakamlı ve emvali 
milliyeden Sarraf lstavriden 
geçen Kasap Hasanın 10 ve 
12 rakamlı dükkanları ve 
sahibi senetlerin 4,6,8 ra· 
kamlı iki mağaza, bir tene
keci dükkanı ve Medrese 
vakfından 2 rakamlı kahve· 
hane ve solu Koca Külah 
oğ. Hacı Süleyman evi ve 
hacı kuşçu oğlu hacı Hakkı 
kesiği ve arkası sulu sokak 
ve vakıf kahve ve pirekop 
oğlu bacı Vasıl ve Huriye 
H. evleri ve önü sarı çoban 
sokağı ile çevrili cephede 
bir kasap dükkanıile tahsil
darların oturduğu dükkan 
ve iç~rde zeminde 6 oda ve 
bir saman damı ve beş ahır 
ve bir kahvehaneyi ve bir 
mikdar avluyu ve küyuyu 
müştemil bulunan H cı Ra
mazan hanı diye maruf ve 
elyevm Kasak Osman •e 
Osman oğ. Hüseyin ve Hay
darın isticarındaki han. 1700 
lira kıymeti Muhammeneli. 
ve yine tuz pazarında sağı 

6 rakamlı sahibi senet ma
ğazası, solu adalı kasap Ha
sanın 10 No, lu dükkanı 
arkası hacı Ramazan hanı, 
onu tuz pazarı caddesile 
çevrili 100 lira kıymeti mu
hammeneli dükkan ve yine 
tuz pazarında sağı Hacı Ra
mazanın 4 rakamlı manifa -
turacı dükkanı, solu 8 ra
kamlı hacı Ramazanın tene
keci dükkanı ve arkası ha
Ramazan hanının avlusu ve 
önü )Ol ile çevrili 6 rakamlı 
demir kepenkli 750 lira kıy
meti muhammeneli kargir 
mağaza. ve yine tuz pazarı 

caddesinde sağı 2 rakamlı 
Medrese vakfından kahveha
ne, solu 6 rakamlı hacı Ra
mazanın mağazası, arkası 
hacı Ramazan hanının avlu
su, önü yo la çevrili demir 
kepenkli elyevm Salihattinin 
isticarındaki 750 lira kıymeti 
muhammeneli mağaza ve 
Kmıkta Yukarı mahallede 
sağı lsmailden geçen Ahmet 
dayı. solu lbrahimden geçen 
Yusuf mirascıları, arkası yol 
ve molla Salih ve Mustafa 
arsası ve emvali milliye ve 
önü yolla çevrili, üç oda, 
bir mutbak ve bir mikdar 
avlu ve avlunun nihayetinde 
çatısı ortülü bir sayayı milş
temil 500 lira kıymeti mu· 
hammeneli ev. ve tuz pazarı 
mevkiinde sağı çıklak kir
yakodan geçen Ali Vehbi 
mağazası, solu su vakfından 
geçen Karabey mağazası, 
arkası hacı Veliden geçen 
Hüseyin kızı Fatma, önU, 
yol ile çevrili tahta kepenkli ~ 

8 Birinci T~ 
•kel 

evvelce ekmekçi furuıı11;,... 
halen 4 rakamlı 111'0.-..: 
500 lira kıymeti mub• ~ 
neli. ve kestane paı• ~ 
sağı istavriden geçell Jl'' 
kasap Hasan, solu bcİ:kk,_ 
mazanın 16 rakamlı b""' 
arkaıı hacı Ramazan . ~ 
.. - 1 ·ı ·ı· deıııır onu yo ı e çevrı ı ti ı' 
penkli 450 lira kıyıııe ~ 
hammeneli 14 raka01lı ~ 
gir dükkan. ve K~••';:.1"' 
varında Şarkan evcık ·~'' 
garben şöse yolu, t•

1 
"'° 

yol ve cenuben Miir•!. ., 
Yusuf bahçesile çetrıhı .• it . ,ev-
dam, 43 ağaç zeyti5oo Jitf 
ağaçları müştenıil . ~ 
kıymeti muhammenelı _,. 
sebze bahçesi. ve tfall•f ft'' 
de sokağında sağı b•' 1~· 
mazan evi, solu moJI• .0~ 
h. . 1 ,.~ ... 
ım mırasçı arı ve ,.-_' 

karısı Fatma ve koc• ,~ 
1 

. • 
met çavuş ev erı, J'b ff 
molla Salih oğlu S• ~.tt' 
önü yol ile çevrm alt ~ 
4 üst katta 4 ki be~~ 
katta sekiz odası 600 ,,it' 
arsası bulunan ev il~ ~-
üzer inde in•a ediIOJ•f. de~ 

y •• •" ııı 
ve cepheleri bıt•t!ge 1/. 

bacı Ramazanın evıP ı"fl1J 
mış furun ve ahırlar· udi'' 
. eoe ~ 
lıra kıymeti mubamııı ,,,. 
ve Soma caddesiııde 11p 
hacı Mehmetten geçeP ıoİ',J' 
Riza, solu Süleyınaıı ,ııııı~ 
çıları, arkası dere ve .f. ,ff' 
hanı, önü yol ile çef~~ ıit' 
üzeı indeki mağaza. . dı' 
kıymeti muhamaıeııe~ı, ... ~· 

yrl .... " ibaret on parça ga 36 t.ı' 
kul mallar 11-11 .. 19 b• "' 
hine rastlıyan Çarşalll 1ııd,r 
nü saat 15 den 16 y• ,r,ı~ 
dairemizde ayn ·~: p1r' 
arttırma ile ve pef1 

ile satılacaktır. ııaoil ~: 
Bu emvalden her ,, • . tit•~ 

rinin arttırmasına ış b ı0"" 
mek isteyenlerin ınS • ııi•~~ 
kıymetinin yüzde 7, , fi~ 
tinde pey parasını ,ey te' , 
Ii bir banka mektubUş1rt"' 
eylemeleri lazııııdır· •tib'~ 
meyi 1-11-936 daıı 1 

, 

herkes görebiJir. . .,,.ıJs'.~o 
Arttırma bedelı 10J" 

men kıymetlerındeD tPo'~ 
7 5 şini bulan uıall•' 1,ıtıt' 
yen saatte en çok cJl~tıt~, 
nın üstünde bırakıla 101,t 

11
• 

Bu haddi bulıo•Y 01ıJ r' 
son ve en çok arttır: ~te ~ 
ahhüdü baki kalıP9 .. tıl•"~ 

.. uı .. tl >'' arttırma 15 gun 
11

s ı .
0
e 

26-11-936 tarihine tte )~ ~ 
P~rşembe ayni 58~ i~iP ı' 
dairemizde yapılaca ,ttıf'ıı 
arttırmada en çok ' 1 ıııı 
üstünde bırakılır. .

0 
Y' W 

Gayri men~ulJer~,,cı f 
dellaliye resmı_Ie oı•''~ef 
rağı ve teslılD bitı• .ıe~ 
müşteriye ait olup ,esilP' ( 
gileri ve belediye ad'ıı 

ı . deD 
arttırma bede iP J' 
cektir. ,, ed ti .. .,. 

Arttırmaya iştırk .• .,,ııf .,J 
. o .. ~· rin şartnameyı d!e" ;/. 

yazılı şeraiti taııı• oı•IO~ 
etmiş ve Jüzu~lu Jetİ l l_f 
edinmiş ve ınülk t/'fl ~ 

fırı• Jd , 
vaziyet ve evsa •• ,tiiP e ejf 
sayılacakları -ve u t>eO 1'1' 
rakılanlar arttırıo' ıerıe tfir 
zamanında ver~ebı.., -t· Al 

·k· cı 1 ttJ~ ri menkul ı ıo •k' ,.r ,. 
k J J ... 

mayla satılara f•",. 11 
arasındaki bedel ,r1•'1 ;~ 
faizi ve diğer ı•'1<slıJI' ~I'~ 
ca hükme hacet k•I•~• lf 
ödemeğe ınecb&Jf' ,ıııı•~ ~~ 
ve fazla maiuın;; vo•~:-"~ 
teyenlerio 935· d 11 it• ~f 
sile 1-11·936 · •,,eıi11e ııJ' 
Bergama;lcra d~ .r,or"f(f1,ı 

d'l klerıu• 
racaatla 1 e 1 put· 
lamaları iltıı 0 0 

'>li 



Ambalcıj ve komprimelerin üzerinde halis· 

ligin tim ~al i olan @ markasını arayınız 

~~~*:****~****~**~ 
ı:..ı'/ıamra Teı. ~ 

2573 ~ 
~areainde MilJi Kütüphane sinemau Mı 

·~NUNoAN°İcAÇILMAZ; 
t.a Silvia Sidney ~ 

llllleessir bir aşk mevzuu içinde heyecanlı ve )t 
~-~ debıetli sahnelerle dolu enfes bir film )+ 
't Jurnalda: Yeni Kadın, Saç tuvaletleri mo· ~ 

dası ve son haberler. ~ 
~tJar: 30, 40, 50, 60 kuruştur_ ~ 
~b ' 3. 5. 7. akıamları 9,15 de Cumartesi tenzilatlı )t 

t lnatinesi ve _l>az~ günü umuma 1 de başlar )t '>l' ~iı~"~m-m:Y:i" 

lkroskop göst.erir ki 

1 . 
~ l: 

--~o_, .. _.., .ı.v11ı1.·~ --;r--~ 

"°OllTASI 

FERiT 

, .Aalln ı.r; 

Satılık bağ, bahçe ve: mer'a 
lzmir Göztepe Arabdt:resi mevkiiode mükemmel bir bnğ 

kulesi damları ile beraber sablıktır. 
Bu kulenin bulunduğu mevkide bir parça olmak üzere on 

dönüm arazi, bu arazi içinde mahsüllerile beraber ( 30 ) 
Zeytin ağacı, üç dönüm sebze bahçesi, iki dönüm bin kök 
Enginar, iki dönüm Razakı üzüzm bağı ve on ufak ve bü-
yük Kayısı, on ağaç Erik, üç incir, on iridişli Nar, bahçe 
içinde hayvanla işler dolablı kuyu ve bu araziye sınır ayrıca 
on beş dönüm mer'a çok ucuz fiatle satılacaktır. 

Talihler Başturakta kömürcüler içinde ( 4 ) numarada 
Kepekci Ali Karabübere müracaat edebilirler. 

Yogurtcu bay Hasan Arabderesi 
:ld:1t*~)tbbt~lt*:i:!i::i:~>t~ ~ 

O"R 
A. Kemal Tonay 

Bakteriyolog ve bulaşık, alğın 
hastalıklar ınüt-ehassı 'I 

Zengin kişesi 
Türk Hava. Kurumu, 

1. Na On 

• 

Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadanl( ZENGiN 
KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak
sitle bilet satılır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESI 

lVluhterem müşterileri 
mizin dikkat nazarına 

Elbiselerinizi son modaya muvafık, sağ 
lam, temiz ve. şık yaptırmak ist~rseniı, 
her halde lzmirde Alipaşa caddesi sarraflar 
karşısında (31) No. da ( HASAN BASRi) 
Elbise fabrikasına dikdiriniz Fiartlar gayet [ehven olup 
( Soraski ve Alber Baruh ) kumaşlarının en iyisinden 2 
provalı 22 lira, 3 provalı 24 liradır. 

Halkapınar çulaki bir provalı 10 lira 2 provalı nezaket 
14 liradır. Sayın müşterilerimize bu fırsatı kaçırmamalarını 
tavsiye ederiz. 

TUVALET PUDRASI 

Çil, leke, buruıuk, kmıığı giderir. Cildin hakiki taravetini artırır. 
M, DEPO S. FERiT ŞiFA ECZANESi Hllkumet sırası 

8 Birinci Tteırin 

WEKTEP KIT APLARI 
Yavuz Kitapevinden : 

24 senedir lzınir ve biter'andıaın kitap ihtiyacını temia 
etmeği şerefli bir vazife bilen müessesemiz bu -sene: 

Devlet kitaplarının dahi satıcılığıoı üzerine almıştır. 
ilk ve orta mektepler ile liselerde okutulacak bütün ki· 

tapların emirlerine amade olduğunu sayın öğretmenler ile 
taşra bayilerine arzederim. 

Adres : Yavuz kitap evi Fahri Kitapçı Numara 56 Kemeralb a A ~ 6 ı~aa6•••••••• 
DOKTOR 1 

M. Şevki Uğurl 
G • 

BiRiNCi SINIF .. .. Dahili hastalıklar mütehassısı ! 
~ Almanyanın Hambutg üniversitesinde okumuş. Hasta· • 
ti larını her sabah saat d kuza kadar ve öğleden sonra• 

birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi etler. • 
(1 Muayenehanesi: Beyler sokağı bay Memdubun labo- • 
El ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenebaneıinda. a 
@ [ Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, za- • 
{I yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek haıtahklanlt 
~ftllil.IJ~~~l!li])!!J1J;ıımJ•ınmJll!!!Jlf ~u ...... 

İZMİR KÜLTÜR LİSESİ 
Yatılı-gündüzlü: Kız ve erkek 

~1iiessisi : Eski Kız Jisesi direktörü 
Haydar Candanlar 

lzmirin en kıymetli öğretmenleri burada ders verirler 
Orta ve lise sınıflarına talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi 

dillere hususi bir mevki verilmiştir. Sınıflara 40 dan fada 
talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayndır. 
Çocukların sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir malümat 
ile yetiştirmek isteyenlerin hergün sabahtan akşama kadar 
Kemeraltında Birinci Beyler, Numan zade sokağında 6 nu
marada (Kültür lisesi) ne müracaatları. 

Derslere Birinciteşrinin on beşinci günü baılanacaktır. 

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

TEazı mehmet z ki 
Ken1eraltında Hükümet karş.sında numara 2' 

Hiç bir yerde şubesi yoktur · 

Dikkat 
Mağazamızda son sistem sihhi, fenni 

karın mide, hamile, böbrek düşkünlüğü
ne, pelotlu pelotsuz lastik korseler. 

VARiS ve FLEBiT için lastik ço
raplar. Son moda tuvalet korseler. 

Tül elastik SKANDAL korseler Son 
sistem KASIK - BAGLA~I 

Erkek korseleri - sutyenler hazır ve 
ısmarlama yapılır. 

Odun Pazarı Kantarcılar No. 2 3 İzmir 
S. O. ASER. 

Kunduracı ı Kiralık otel 
Ve tacirlere tontan Keçecilerde yeni boyanan 
ve oerakende satış her dürlü tertibat ve teıki-

Mnhterem müşterilerimiz Bul:- latlı 40 odalı (76) numaralı 
varda yeni ve asri yaptır- Manisa oh li ucuz fiatla kira• 
mış olduğumuz kahb fabri- ya verilecektir. 
kamız da zamanın en son 
erkek veu~kadın modelleri lstiyenler Basmanede Ma· 
havi ve ayakları zarif gös- garalı sokağında 7 numaraya 
terek fenni surette yapılmış- müracaat edebilitler. 1-10 
tır. Kerestelerimiz gayet - , ......_.. .-
kuru olduğundan eskiyinciye bedesteni arkasında Kemal-
kadar formasını ve zerafetini paşa bedesteni ittisalinde 
muhafaza eder. numara :15 şübesi aruta 

Bulvar : Yeni müzayede inkilab numara 87 

m • • • • • • • • • ~~snmmmsma 
~ TAYYARE • TELEFON ~ sıneması 31s1 
~ Bu hafta, aylardanberi beklenen iki büyük~ film birden 

~ 1 - Aşk Uirunda 
~ Emil Y aningse büyük bir şöhret kazandıran ıahe.er 
E f lim Anna Bella - Jean: Gabin - Fernand Gravey 

~ 2 - Mumyaların Serveti 
~ Zengin dekorlar içinde yüzlerce güzel kızın iıtirlkile 
~ çevrilen kahkahalar filmi - M Jdern ve meşhur Ameri• E kan komiği Eddie Contor'un ıaheıeri 
E Ayrıca : Paramont Dünya .Havadisleri filmi 

tg SEANS SAATLARI m Hergün: 2.30 - 5.40 - 9.15 Aşk Uğrunda 4.5 -7.30 
C!S Mumyaların serveti. Cumartesi ve pazar 
ti 1 de Mumyaların serveti filmi ile başlar. 
amam mms 
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Çetinkaya 
gitti 

Nafıa itlerini teftiı etmekte 
olan Nafıa Vekili. Ali Çetin
kaya maiyetile birlikte diln 
Afyon ekispiresile Ankaraya 
hareket etmiıtir. Sayın veki· 
limizi basmahane istasyonun
da vali ve parti başkanı 
Fazlı Güleç, Mustahkem 
meılH kumandanı general 
Burhaneddin, belediye reisi 
doktor Behçet Uz daha bir 
çok zevat tarafın hararetle 
teşfi olunmuşlardır. 

Borsalıaberleri 
Üzüm İncir Satışları 

Dün Borsada yalnız üzüm 
ve incir üzea ine muamele 
yapılmıştır. 20-6 kuruş ara· 
sında 6333 çuval üzüm, 
14,50-6 kuruı arasında 5295 
çuval incir satılmıştır. 
Şimdiye kadar 217,383 çu

Yal üzüm. 123,497 çuval incir 
ıatat muamelesi olmuştur. : 

inhisarlar 
Hurda İncir Alıyor 
Aydın, Germencik ve Ôde

miı havalisinden İnhisar ida
resi hurda incir mübayea 
etmektedir. inhisarlar şimdi
ye kadar 5700 çuval hurda 
indir almııtar. Mübaaeat bu 
ayın sonuna kadar devam 
edecek ve müstahsillerin 
elinde hiç hurda incir kalmı
yacaktır. 

Kültür Lisesi 
Rağbet Görüyor 

Çok değerli kültürcftleri
miz ien bay Haydar Candan
ların tesis ve küşadına mu-
vaffak oJduğu Kültür lisesi· 
nin büyük bir rağbet göre.Ü· 
ğünü sevinçle haber aldık. 

Kültür işlerinde büyük 
muv:.ffak yetleri gören de
ğerli müessisin bu yeni zafe
rini kutlularken yurddaşları
miza da bu asri irfan müeı
seıeıine bir kat daha rağ
ret göıtermeleini öğüdleriz. 

lmtihaııda 
Muvaffak oldu 

icra memur ve muavinliği 
için açılan imtihana giren 
ıehrimiz birinci icra kitiple
rinden Bekir Sıtkı Karslıoğlu 
imtihanda muvaffak olumuı
tur. 

Alakadar vekaletten dün 
kendisine şehadetnamesi tevdi 
ecli(miıtir. Tebrik ederiz. 

On beş gün 
Dünyanın her tarafında 

pek büyük bir rağbet kaza
nan VIVITZ bodroaını lzmi· 
rin sayın babanlarına tanıt
mak maksadile Biyod fabri
kası on beş gün devam 
devam etmek etmek üzere 
bllyük bir tenzilat yapmış
br. Bu ucuzlukta Biyod 
fabrikasmın lzmir acentesi 
Şemsi Hakikat ucuzluk ser
tiıinde yapılmakta olup 
yalnız on bet gün 55 kuruş· 
tan satılacağından bu mtıhi n 
tenıillttan istifade ve acele 

(flallaa .... ' 

Para~vaziyeti Ankarada 
dikkatle takib ediliyor 

Amerikanın elinde okadar mühim bir altın 
stoku vardır ki parayı gene düşürebilir 

lstanbul 7 (Özel) - Ame· Vaşington 7 - Reisicum• cent kadar kıymetten düşür-
rika, Ingiltere ve Fransadan bur beyanatta bulunarak de- dmek selihiyetinden vaz geç-
sonra ltalyanın parasını dil- mirtir ki: 
ıürmesi Ankarada dikkatla Amerika Birleıik devletle-
takip edilmektedir. Hariciye, rinin elinde o dereee mühim 
maliye ve iktisad vekaletle- bir altun stoku vrrdır ki, 
rile merkez bankası mümes- bununla dünya alton piyasa-
eillerinden mürekkeb olan sı üzerinde herzaman büyük 
b~ heyet bütün cerayanları 
takip etmektedir. 

ZOVETIN BEYANALt 

tesirler icra edebiliriz. 
B. Ruzvelt ayni zamanda 

hükumetin doları daha 10 

miyeceğini zira Amerikan 
dara siyasetinin esas gayesi 
dahili kıymetleri muhafaza 
etmek olduğuna göre her· 
hangi bir yabancı devletin 
bu yolda bağteten yapacağı 
bir hareketin önüne geçme
ğe hazır bulunmak lazım 
sıeldiğini söylemiştir. 

~~~~~-~~~~~~~-ao .. oo~~~--~~-~~~~~~-

Milliyetciler Kızılları mağluo ettiler 
-------- .. 00 .. --------

lsoanya kızılları dün 400 
bomba attılar 

Paris 7 (A.A) - Nasyonalistlerin radyo istasyonu diln 
şoyle bir tebliğ neşretmiştir: 

Kızıllar dün Oviedo üzerine 400 den (azla bomba atmıı
lardır. Kızıllar bu taarruzları ile 1934 ihtilalinin habraıını 
tesid etmek istemiılerdir. 
Akşam üzeri Nasyonalistler bir huruç hareketi yakmıılar 

ve markisistleri yarı bir mağlubiyete uğratmıılardır. 
Astru-sden takviye kıtaatı gelince Markisistler tamamiyle 

hezimete uğratılacaklardır. 

Cahil yetişti .. emeyiz 
İstanbul 7 (Ôzel) - Üniversite direktötü Cemil Üniver· 

sitenin açılması münasebetile bir nutuk söyliyerek " Cahil 
yetiıtiremiyiz, yarım münevver, yarım yaıım doktor olamaz. 
Cahil cesurdur derler hele Üniversite mezunu cahil olursa " 
demiıtir. 

Dünyanın en rahat Yahudileri 
Türk Y ahudileridir 

İstanbul 7 {Ôzel) - Belçika Hahambaşısı bir beyanname 
neşrederek, Avrupa devletlerinde başlıyan Yahudi aleyhtar
lığını protesto etmektedia. Hahambaıı Yahudilerin gördüğii 
müşkülih saydıktan sonra diyor ki: 

" - Asarlardanberi Yahudiler için en emin yer Türkiye 
olmuıtur. Türkiyede geniş bir Yahudi kütlesi vardır. 1.lunlar 
tazyik altında değildirler. işleriyle meıgul oluyorlar. 11 

Bayrak asan Antakya Türk
lerinin muhakemesi 

İstanbul 7 - 30 Ağustos zafer bayramında Antakyadaki 
Türklerden evlerine bayrak çekmiş olanların muhakemele· 
rine bugün de dev•m edilmiıtir. Mahkeme, bugün kararını 
bildirecek iken hiçbir karar vermemiş ve b t şka bir güne 
bırakmıştır. 

A 

Asiler Madridi bombardıman 
ettiler 

Burko 7 - Asiler Madridi bombardıman etmişlerdikr. 
Asiler ellerindeki harb gemilerile Fastan ispanyaya 16 bin 
asker geçirmişlerdir. Akdenizde kalan bir tek hükumet 
gemisi de bir limana sığınmıştır. 

İstanbulda bir kız oturduiu 
evi yakmak istedi 

Kız diyor ki «bu işi bana komşunun oğlu 
tavsiye etti» 

Ortaköyde garip bir vaka ateş vermiş ve evin bir an 
olmuştur. evvel yanması için bütün ne· 

Ortaköyde 14 yaşlarında fesile üflemiye başlamıştır. 
Suna adında bir kız manevi Bunun üzerine atei bü)!Ü-
babasının evinde oturmakta· müş, enin kömürlüğü tutuş-
dır. Suna 14 yaşında olması· muştur. Lakin kömürlüğün 
na rağmen çok gelişmiş iri üzerinde yatan evin erkinın-
yan bir kızdır. Gece yarısı dan biri sıcakliğı hissederek 
Suna yatağından kalkmış, aıağıya koımuı, her tarafı 
herkesten gizli olarak yı..vaı· alev içinde gfüBnce poliıe 
ça evin kömilrliiğüne inmiı- ve itfaiye haber vermiıtir. 

Ras lmrunun 
faaliyeti 

Londa 7 (A.A)- Resmen 
bildirildiğine göre, Goredeki 
hükğmetin reisi Ras Imru 
şehirdeki lngiliz konsolosu
nun mufarekatı üzerine ora
dan ayrılmıştır. 

Ras Imrunun Avaganda 
da oturmasına müsaade edil
miıtir. Mamafih kendisinden 
bir gün siyasi faaliyette bu
lunmıyacağma dair teminat 
alınmasına lüzum görülme
miştir. 

19'91 

Büyük bir 
yangın 

Ankara 7 - Malatya civa· 
rında Ismetpaşa 11ahiyesinde 
büyük bir yaniın olmuş 
yangında 40 ili 86 bin lira 
yanmıştır. 

-- ···-· ·--
Kara kalbli 

fellahlar 
__: Baştarafı 1 incide 

nat verdim. Ve bildirdim ki, 
eğer Türk hükumeti Suriye 
istiklali fu satı ile Iskende
run' da hali hazırda cari olan 
muhtariyet rejimini yeniden 
tasrih zaruretini hissediyorsa 
1921 itilafı çerçiyesi hahi
linde malmak, yeni yeni 
mevzua yani bu ahalinin 
Türklük karakterini muhafa-
za etmek mevzuuna temas 
etmek şartile Fransa hüku
meti bu müzakerelere Suri· 
yeyi de iştirak ettirmek ni· 
yetindedir. 

• 

Mantıki olmak için manda
ter devlerin üç senelik isti
hale devrini bir dereceye 
kadar Suriye devletinin siya· 
si terbiyesini ikmal için kul· 
}anmak arzusundadır. Bunun 
içindir ki daha mandater kal
dıgı bu devirde Suriyeyi bey-
nelmilel mahiyette müzake
relere iştirak ettirmek niye
tindedir. 

~ıaı söndilrmOştür. 

Suna yakalanmış ve polise 
verdiği ifadede " ben bu ite 
teşvik eden komşunun oğlu 
Remzidjr ,. demi tir. Remzi 
19 yaıındadır. Her iki suçlu 

1Z----~--ltialia-------~~~~~~~cl.-..s.ıma-hı:1U.1ıla..--kıDmllrl!ue a akafanmı hr, 

Fransa parasını neden düşürdü 
~~~~~~~~ .... ~~~~~~~--

Maksat elbirliğile üç me 
ketin iktisadiyatını kurtar__.._.-
~~~~~-~-~---.. ------~-~--

Bu devlet arasında artık para harb 
nihayet bulmuş oluyor . tt'-_ 

Fransız parasının yüzde lardır: Elde edilecek ıı #' 
30 nisbetinde büşüriilmeıi içinde milletleraraıı ti~ 
Amerika, lngiltere ve Fran· canlanması, milletler ~~ 
sız parasın ayui hizaya geti- da itimadın yeniden dar'" 
rilmesi hadiseyi bütün dün- sulhun sağlamlaşmaııd. rr 

B - · an • .-M yada akisler doğurmakta . ugun aynı zam . '-
devam ediyor. Son bir ka- rıs, Londra ve Vaıı~fl.;J: 
rarla ltalyada ayni tedbiri neşredilmiş olan aynı ' 
kabul etmış bulunuyor. de bir nota, dün!•!' ; 

" L.. p . büyük üç demokraıınill,_~ 
o opuler 11 gazetesı b' J' .. · k •''~;:,, 
k 

. _ .. . ır ıgı yapma 
para ıymetı duşurme yanı .. .. t kt' d"., r de~f ogre ece ır; ıge 

deval.üasyo~ hadisesi hakkın- d~ yarından itibare' 
da dıyor kı: prensipleri benimsiyec ~ 

İktisadi ve mali bakımdan Bu elbirliği yalnız ~ ~ 
belki de eşi olmıyan bir hi- rıo karşılıklı tesbiti il~ 
dise vukua gelmiştir. Fransa, ğil ayni zamanda iiç ~--~ 
İngiltere ve Birleşik Devlet· ketin emisiyon bank~ 
ler hükumetleri para harbı- elbirliği yapmalariyle 
oa nihayet vermeye, dövizle- tenjantmaoların ve ~ 
rini karşılıklı surette tesbit sınırlarının tedrici ~ 
etmeye karar vermişlerdir. ilgası hususunda dl ~ 

~~~ 
Büyük bir lar kanuod 
imalithaııe 103 suçlu hakk•11d' 

d' yaptırıyor karar ver ~~ 
Meşhud suçlar kall fi 

Kültürpark civarında yapı- layalı 7 gün olmuıtur~ 
lacak olan büyük tütün ima· müddet zarfında t03 ._r ..ti 
lithanesinin temel sondajına k .. ~ ... 
başlanmıştır. lmalath an enin muhakeme edilere t• ft"" 
inşası için beşyüz bin lira raptedilmişler ve d&r 
sarfedilecektir. mahkum olmuşlardır· d~ 

inhisarlar idaresinin yaptı- Adliye katroeun\111 od'"#., 
racağı bu muazzam imalit· ne rağmen batta '°ıı~ 
hanede on bin işçi çahşabi- mumimizle yüksek h• ~ 
lecek vaziyette yapılacaktır. mizin göstermiş oldur il 
lmalithane son sistem maki- hündüz çalışması t•YaJI 
nelerle mücehhez edildiği dirdır. ,,.t 
gibi işçinin sıhhatini buzacak f b• ktJfl': 
pis havaları ve DOZU tasfiye ena ır 
edecek otomatik makineler d "•ı 
konacaktır. egı . t•~ 

İmalathanede işçiler için Şimdi sıra Yu11•
1111 0~ 

hususi bir lokanta da bulu· ltalyada faşıstler Al~;,..ı~ 
nacak lüzumunda iki bin nazistler,ilspanyad• itlVf ' 
kişiye yemek verecek vazi· ler olur da Yuo•; f.t· :J .- l 
yette olacaktır. patriyotlar olmaı oıı b,- ~. 

Par iste 
Ne kadar köpek var? 
Bariste sokak köpeki yok

tur; fakat ev köpeğine me
rak ta pek çoktur. 

Etrastijan gazetesi, Pariste 
ne kadar köpek olduğunu 

alakadar dairelerden tahkika 
çalışmış, fakat mübet bir 
natice elde edememiştir. Bu
nun üzerine bir mı habini 
Paristeki köpek ı mikdarmı 
tayin ve tesbite memur et
miştir. 

Bu muhabire göre, Pariste 
yedi nüfusa bir köpek isabet 
etmektedir. Şu vaziyete göre 
Paris köpekleri 800,000 dir! 
Elde ediled netice ili, fakat 
Etrastijan gazetesinin bunu 
tesbit ile elde etmek istediği 
maksad acaba nedir ? 

Bayan Afife 
İzmir ekek mualim mekte· 

bi tabiiye muallimi Afife İz
mir kız lisesi tabiiye mual· 
limliğine tayin edilmiştir. 

taksas Yunanistan• bll .JJ ~ 
ta geri bırakmadı •• ted~.'J ~' 

Yeni rejime, yen• 1\4et'~ ~ 
İcab ettirirler; M. b·rle' I'~ ~':' 
da birçok yeni ted 

1 
r• ~ " t k•'' ' sı?d~ bir de şu . ~/ 

mıştır: 1Jitlefl f 
Genç Yunan ıa 4oOıj1 

dilerine en aşağık b~ 
drahmi, yani frao ~ 
kıymeti lile 65.'~ bil_., 
drahoma veremıce "1' 
dınla Eevleneıniyece Jıi' 

Diyaribe d• 
Hastanesi Y9ıı~~ 

Vit••·ır.:.. 
İstanbul - tJf• ,,. .i \.' 

hastanesi yana:,11~ .lit"' ~ 
ve ziyan 200 kl"'' ,,,_, \.'' 
Nufusca zayiat yo dJtJ' ~ 
İnhisarlar ~ ' ~ 
teşan lı~~~ ~\; 

Gümrük ve- ti }.'. 
vekileti müsteı• ıe ~,,ıf 

b ld&O ı.alJ"" .. 
akşam Istan 11 }.dil ... 
gel01i1tir. B•Y ııtit· 
lan teftit edece 


