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Vaziyetin hülô:sası ······ 
~ Mavilerin zırhlı tugayı Sök~yi işgal etti. 
Pazar gecesi mapi hava kuvvetleri Aydı
nı, ondan sonra Nazilliyi bombardıman 
ettiler. Söke düsünce halktan bir cok 

~ t 

kimseler dükkanlarını derhal kapa-
: cidar ve kırmızılara yol göstermek 
: için da lara çıktılar. 

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

Kırmızıların takviyesi ikmal 
taarruz da
bekleniyor. 

edilmiştir. Büyük 
kikadan dakikaya 

Söke, 11 ( Manevralan takip eden arkad'*rmm:lan) - Pazar sabahı aöz
lerimizi, Mavi tarafın müthİJ bir hava taarruzuyle açıyoruz. Taarruz o kadar 
ani ki ,ehir balkı evvela bundan bir feY anlamıyor. Kınnm tarafın tayyarc
lcıri de tehir afakında ı:örününce heyecan art11or • 

cMavi» taraftan harekata i§tirak eden en kahraman Türk kw Sabiha Gök
çen, lıtendi idare ettiği tayyaresiyle bir kartal gibi bulutlar arasından aüzüle
rek Sökede b)'lunan manevra komutanlık karargalu üzeriae ıeldi. Bu ıırada 
cKınnuı:o tayyareler de yelİftİği için cidden heyecanı. bir hava &aVAfması 
oldu. Mavi k~if tayyareleri, daha harekatın ilk safhasında iyi bir puvan almı~ 
saydabilirlerdi. Nitekim Maviler bu televvuklarından is~ifade ederelı: Sökeyj 
uzun müddet havadan bombardıman t!tmiflerdir. 

cOıt NUN YAKININDA 
S11at sekiz .. Y etmİ§e yakın otomobili İJ.gal eden komutanlar ve davetliler 

Güllübahçe istikametinde gidiyoruz. Zevkli ve heyecanlı bir gün geçireceği 
miz muhalckak .. Eıasen biz, hepimiz zevki heyecanın yanında ve l<ucağında 
tanıdığının: için bu gecenin uykusuzluğuna hep raz1 olu)·oru:ı:. 

1çimizde anlatdanuyan bir sevinç vı.r. Uzayıp giden ince yolun ilk merhıı
Iesinde konU§mak hatırumzdan ıeçrniyor. KonUJAD ve inanan rözlerimizdir. 

Büyük Şefin maiyetinde ve yalunmaa bulunmak, dünyanın yeti tirdiği en 
büyük komutanın irşatlarını, İşaretlerini inanarak dinlemek saadetine yalun 
dakikafard:ı eriteceğiz. 

«0» ARAMIZDADIR 

...... G. Anadolu ayakta .... :. 
Atatürk pazar günü Ku adasını ve Azi
ziyeyi şereflendirdiler. Ovaya hakim 
bir tepeden mavilerin Sökeye taarruzunu : 
·alakayla takip ettiler. Bu dakikada yüz .. i 
binlerce kişi, bütün Garbi Anadolu ~ 
ayaktadır. Ümidli g6zlerle büyük şefin ~ 
yolunu bekliyorlar.. ~. 

Cümhur başkanımızın yarınki 
çarşamba günü lzmiri şeref
lendirmeleri muhtemeldir. 

Gülbahçe İstikıımetinde ilerler.kftl birden, bütün makineler durdu. Marqa· 
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Azametli 
Bir eser .. 
karşısında 

Kırmızılar Or. G· -Altay 

~r Cecenin karanlığını yararak Men
~ ovasında koşan trenimiz bizi 
tt k·l.Iiye gÜtürüyordu. Orada Ata
tı/ u görecek, beş yıllık sanayi pla
~ lllıı:ın mühim bir cüzünü teşkil 
'tt~~ basma fabrikasının açılma tö
~ tnde hazır bulunacaktık. Bu iki 
tı1ut hadisenin kalplerde yarattı
~a eyecanı, çelik ordunun manev
~/ahnsına akan erlerinin söyledik
t\ıl\.ı~illi şarkılar ~rttırıyor, gece yol
ttı(! .&unun ve uykusuzluğunun ver
~ 81 tabii bulunan yorgunluktan 

Büyük taarruza 
hazırlanıyorlar 

SöKE, 11 (Hususi) - Bu sabah, mavilerin bin

Manevranın manasını 
muhabirimize anlatıyor . 

Sa bırak~ıyordu. 
)j. 'bahleyın §afak sökerken Nazil
~ latasyonuna çıktık. Şehir daha bir 
~İi~ ev:clinden gelin gibi süslenmiş, 
htir~ ılk ışıklarını etrafa saçarken 
b.ı~11 şehir ayaklanmıştı. Nazilli 
Atat~m yapıyordu. Bütün kalpler 
}'0t Ut~ü görmek sevinciyle çarpı
'tıu ·ı:o~ler istasyona dikilmiş (0) 

n .. klıyordu .. 
QUt .. labtl un nakil vasıtaları durmadan 

dirilmi§ motörize kuvvetler zırhlı Tugayı, mavi tay- Bir günün 
yarelerin himayesinde olarak Aydın isitkametinde . 
taarruza geçtiler. Kırmızılar crslanca bir muka- heyecanı 
vemet gösteriyorlar. Maviler yağmura rağmen . . 

1 en çetin ıartlar albnda vukubulun bir muharebeden Azızıye, 11. ~t\ .n-
so: •. :ı Aziziyeyi iıgal ettiler. 1zmi:le Aydın arasında nevrn muhnbınmız· 
münaıebat zorla§mıştır. den telgrafla), -

Başvekalet vekili B. ~lal Bayar manevra komu- Çnmlıktayı_z.. 'r ~~ı
tanhğı erkanıharbiye reırıı genemi Rü§tÜ ile birlikte nımız.da ıb yuk
bütün manevra sahasını gezm~tir. sek komutan ve 

Bugünkü pazartesi ''e Yarınki salı günleri manev- kurmny heyeti vnr. 
raların en mühim harekata sahne olncak günleridir... Biri, Büyük Şe
Çarşamba günü akşamına doğru Ege mavneralarının fin yüksek direktif· 
neticesi anlaşılacaktır. Büyük Şefimiz Atatürkün lerine birer ateşin 
ayni günde refakatlerindeki zevat ile birlikte izmiri idealci gÜcüyle ve 
şereflendirmeleri muhtemeldir. . sonsuz hayranlıkla inanan ve başaran, 

Manevra bittikt~n sonra bir gün istirahat jle ge- ulusu gösterilen yüksek hedefe doğtu 
çirileceğinden cuma günü kahraman ordumuzun İn scvkeden kabine erkanı.. Baota lnönü 
ovasında yapacağı büyük geçit resminde büyükleri- olmak üzere Celal Bayar ve bütün vekil· 
miz hazır bulunacaklardır. Şu halde Büyük Şefimiz ler bu lı:omutamn kurmaylığını yapıyor-
1zmirdc bir gün kalacaklardır. Jar. 

Diğeri, dünyanın eşsiz ordusunu yeni 
bir ~uhla zaferden zafere ko§turan büyük 
lcumnndan Atatürlı:le. onun ideal erkana 
harbiyesi .. Başta Marc~alımız olmak üze• 
re bütün yüksek generaller.. . 

SONU DöRDONCO SAYFADA 
'~"~ aya gidip geliyorlar. Yollar 

r;-ab~ller gibi insanla dolu .. 
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~ttk tıkanın çok nazik memurları 
bir • es~ Yerlerini gösteriyor, büyük 
'tik<\'n\,'l:am ve sessizlik içinde fab
~Otd a anını binlerce halk dolduru
\iirk ·~· Çıt yok .. Bütün gözler Ata-

Ulu Önder ve büyüklerimiz Nazilli fabrikasındaj Tayyre 
. llr . · "'~ ·- .... · · roı·z- Piyangosu 

Ntn geleceği yola dikilmiş .. 
'tind~ ayet Atatürk geldi. Nazilli ye-

t" n oynadı. 
l '"<l)'ilJ• 
"ll nlk 1 semalarında akisler yapan 
ko es· ı~lar, büyük Şefe yurdun her 
l'ıitı tınde ist isnasız beslenen sev2i
Orı~ e~~z duyguların ifadesi idi. 
~l\qç ,.. llor?n}er, kendinden geçiyor 
~tıv~· lle .. ının bütün kuvvetiyle ba-

'l r ardı . 

li~Ş~, VAROL ATATORK!. 

,..,,...,_,,,,,.,...~.;l' ~ ~ 
~ -««ı-; 

~ 

bile ed·;r ?nan program aynen tat- .... 
ı>ı}'ı 1 dı. Atatürk uğurlu eliyle ka- Ulu önder At&t\irk, General İt.."llet İnönü, v~killer Ye büyüklerimiz Egeye refııh ve servet müjdeleyen büyük kombinanın balkonund~ 
di <ıçtı, ınakinalar harekete gel- maddenin, yani pamuğun en çok ye-ırikanın istikbalden hiç bir endişesi ----=------------------------
~l~~;ı~n.,:~~::•;::tbi:duha!: ~:!~~;~~ .. ~~irh;~~~~~r:~~: ı:~!~~~7:~~~· ~;~::~ f !ı~· ih~~ "Ay .. ····aııi··s"likiit···et"tl·· 
\l?\ıllll Mendresin feyizli ovalarında tediği iptidai maddeyi Egeliler ye- yacma da cevap verecektir. 

)ı. ~a Uş bir servet kavna~ıdır. tiştirecek, mamulatmı da en çok Yukarıda basma fabrikasının yur
~"a':b· fabrikasının Nazillide ya- Egeliler kulJanacaktır. dun iktısadi hayatında yeni bir ham-

ı ı,b ~r tesadüf eseri değildir. Na- Binaenaleyh yetiştiren ile kulla- (SONU OÇONCO SAYFADA) 
tıkanın ihtiyacı olan iptidai ,nanın sinesinde kurulan bu fab- HAKKI OCAKO~LU 

Manevraya ait haber ve resimlerin devamı 
ve son manevra haberleri 1 O unca sayfada 

.................................................................................... 

Dün cekildi 
' 

İstanbul, 11 (Hususi) - Tayyare pi· 

yangosunun bu tertip son ke§İdesi bugün 

yapıldı. Keşid~ye yann dn devam edi. 
ll!cektir. Bugün kazanan numaraları bil· 
diriyorum. 

1-0,000 lirayı 
26.694 numaralı bilet kazanmııtır 

25,000 lira 
3482 numnralı bilete isabet etmİflİr 

20,000 lirayı 
38.021 numarayı hamil bilet alnuıtır 

(SONU OÇONCO SAYFADA) 
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MEMLEKET RlJPORTAJLARl: 

............. I;t~·~·b~"id~~···· Edirne ye 

sfa t 
otobüs 

yolda i 
seyahati .• 

Asfalt yol lstanb~l - Edirne arasındaki 
mesafeyi altı saate indirmiştir 

YENi ASIR 
>o qıt.t 

ŞEBİ R 

Mü suiistimal bir • 
ım 

Ki tiplerden· Fahri görülen lüzum 
tev i ed.lmiştir ... •• zer • e 

--
• 
1 

Kadrolar 
...__ __ . __ _ 

Tasdik edilme
den memur 
alınmıyacak 
Dairelerin kadrolan tasdik cdilınedeO 

yeni memur almmaması hakkında sar 
Şehrimiz sulh hukuk mahkemesinde tiyati dosyalarını karıştırarnk ehemmi- kaymağı sürüldüğü takdirde, hali aslisine 'vekalet vOkili bay Celil Bayar, vilSYC" 

şayanı dikkat bir suiistimal ıhiid isesi mey- yetlilerini almış ve söylendiğine göre bu girmekte ve kullanıldığı zaman yeni put- ite mühim bir tam' gönderml.ştir. Ge-
d:ınn çıkanlmış ve bunun suçlusu olarnk evrakları evine götürerek. haciz ihtiyatı fardan farksız bulunmakta imiı.. lıen tamim şudur : 
:zan Phın nlı~an. mahkeme ketebcsin- istidalarına yııpıştmlan ve iptal edilen Mahkeme baş lcatibi: birçok haciz ih-ı Gerek bütçe kanunlan ve gerekse di
d en H. Fahri tevkif edilmiştir. Öğrendi- kıymetli putları çıkarmış, dosyalan yine tiyati kararlarına yapıştmlan bu pulların ıcer mevduat ile tat.bikl İcra Vekilleri 
ğimiz malumatı tafsildtiyle birlıkte yazı- yerlerine yerleştirmiştir~ sökülüp alındığ1m görünce, keyfiyeti bir heyetin.in tasdikine mütevakkıf buluııaJl 
yoruz: Bundan dört gün evvel. b şkatip, dos- ihbarname ile müddeiumumiliğe b ildir- kadrolar, tasdik edilmedikçe hiç bir stl' 

Sulh hukuk ketehcsinden B. Fahri, bu yalannı tetkik ederken: bir tanesi naza- m~. bunun B. Fnlıri tarafından yapıldı· retle hiç bir kimsenin istihdam. ediJıııe' 
mahkemede nltı yıldan beri vazife gör- rı dikkatini celbetmiş ve bunun arkasına ğını kuvvetle iddia etmiştir. mesi evvelce tanılın edildiği halde baJ1 
mcktedir. Daha vazifeye tayin edildiği :vapı~ırılan iki adet yüzer kuruşluk pu- Müddeiumumilik İ~e e~emmiyet vere· dairelerce bu tcl>liğe riayet cdilıne<fiğl 
gündenbcri ahvali oüpheli cörülmUJ ve lun y~inde yapışık olmadığını görmü~- rek tnhkikııt ifası zımmında muavinler- Maliye vekileUnin tezkere.sinden anla" 
hat kfıtibi olarok istihdam cdıldi•i müd- tür. den B. Kemali memur tayin eylemiotir. şıl:mıştır. 
det zarfında, L ırçok davalara ait taşra- Belki putun tutgalı hafiftir de kendi- B. Kemal, sulh hukuk mahkemesine tcra vekilleri heyetinin tasdikine i~· 

Edinıede nferiçttelı bir gôrünU§.. y yazılım talimatnamelerin cevaLı gel- liğinden düşmüştür giLi bir mülahazaya gelerek hadiseye vaz'ıyed etmiş: defter- tiran etmeden hiç bir suretle menıı.ıt 
Memleket reportajlan 1 Otobüsümüz bazı göçmen koylerinin mediğini ifade ederek. mahkemece te- kapılan bnşk.L.tip, )'ap.tığı tetkiklerde: bu leri: evrakı tetkik ve İCAp edenlerin ifa· çalıştırılmaması aksi takdirde k.adras" 
İntizamını daha :lzmirdc iken hay-1 için~en geçiyor.:. B~. köyleri y~kından l kitlerine ~ mr ven1mek zarureti h Asıl <'l- ıuiistimnlin beşinci, on beşinci, otuz be- delerini aldıktan sonra, . gördüğü lüzum alınmadan çalıştırılan memur istihk~' 

ranlıkla duyduğum İstanbul - Edirne tetkık etmek mumkun .. . Hendesı yolla- mu:ıtu. şinci dosyalara kadar tcıımil edildiğini ürerinc Fahrinin evinde bir araJtırma tarının bunlan istihdam edenlere ut• 
arasında yolcu nakil için işleyen zarif rın t.nrafeyninc sıralanmış sıhhi köy ev- Halbuki hakikatte, tezkere ve talimat- anlamıştır. yapmıştır. jmin ettirilecekleri alAkadnra eheınJlll-
ve rahat otobüslerden birinde yer almış leri, evvelce Tra'kynda bir çok köylerd~ name harçları, B. F;ıhri tarafından alına· Şurada kaydetmek liuımdır ki; bu gibi Yapılan araştırmada; Fahri Üzerindeki yelle emir ve tebliğini rica ederim. 
bulunuyorum. Hareket saati sckizdedir. olduğu gi.bi Üzerleri sazla s:ımanla örtül- rak zimmetine geçirilmekte ve talimat- haciz ihtiyati kararları almak için mü- zanlar daha ziyade kuvvetlenmi~tir. 
Muayyen vakU bir dakika bile geçme- müş değildir. Hepsi kiremitle örtülmi4i, name veya müzekkereler, hıırç1an veril- racaat eden mesalih erbabından evvel Çünkü, bir sandık içinde, bundan dokuz Cümhuriyet bayra-
ôen yinnl iki yolcuyu ..... ıyan otobüsü- birbirinden en aşağı c1lişer metre nrn- mediC.i irin mnhallerine gönderilmemek- ay evvel gelen lmk kadar talimatname• d A k 

~ .. " emirde laz:ımgclen harç alınır. resmi ve mrn a n araya 
müz Sirkecideld yerinden hareket etti. lıklı yapılmıştır. te idi. nin mevcut bulunduğu görülerek alın-

maktu pullar yapı~tırılır. bunların Üzer- • J k • •ı • • 
ASFALT YOLDA Köyün mclttebi. meydanlığı. çeşmesi Bundan başka: mahkemeye tevdi edi- mıştır. gıaece tZCl erımtZ 

leri resmi mühürle mühürlenir, kararı ya- ıı.. 
len yeni davaların kaydiye ve tebliğna- Müddeiumumi muavini Kemal, son Cümhurlyetin on dördüncü. yıklollıJ"" Hükl!met Avrupanm lstanbulla mu- anıt yed, okuma odası, muhtar dairesi 

vasalasıru. temin eden ft bUyilk iktısacli göze çarpıyor. Bu köyleri birer birer 
ehemmiyeti hal& bulunan lstanbul - gezerek yakından tetkik eLmek fırsatı
Eclime yolunu üç milyon lira sarfiyle - na kavuşmam uzak olmadığı için geçer
şimdilik LU!eburgaı:a kadar • asfalt ola- keu gördüğüm göçml!.n köyleri hakkındn 
rak yapmakla cidden en müh' n bir ~1 fazla tafsilatı sonrayn bırakıyorum. 

gönniqtür. Lüleburgazda bir sa:ıt kadar bir mo-
Elyevm Lüleburgaza varan asfalt yol la vermek. yolcuların biraz. istirahat 

940 senesine kadar Edirneye, hatta Bul- etmek üzere yemek yemelerini temin et
gnr hududuna kadar uzatılacaktır. mck Mettir. Biz de bu kaideye riayet 

Istanbuldan Edirneye tren &eyahati- ettik. Bu güzel ve şirin kasabacıkta da 
nin 12 saat sümıcsine rağmen asfalt yol imar faaliyeti, yeni inşa edilmiş olan 
yapıldıktruı sonra otobüsle altı saatte kübik zarif binalar gözden kaçmıyor. 
Edimeye gidildiğini işittiğim zaman dotl- Babae'skiden Edirneye tam J•inni yedi 
rusunu söylemek lazım gelirse buna pek kilometre bir mesafe var:. Mesafe kısat
te inanmamıştım. Bu, olsa olsa otobüs- dıkça içimdeki sevinç artı}·or. Motör, 
çillerin müşteri knndınnak için uydur- mesafeleri hızla alıyor.. Çok geçmeden 
dukları bir masaldır. diyordum. düz bir sırtın üzerinden sanki düşecek 

Asfalt yol yapıldıktan sonra günU bir-
1 

"k .. .. .. k 1 k · d 'k 'l 
I'k lst '-··''dan Ed' Ed' d Is- o an go yuzunu arşı ama ıçın ı ı -
ı anuuı ımeye, ırne en . .• 1 'b' S 1 5 ... 1 · 

b 1 'd' el l 1 mış sutun nr gı ı utan ımın mın -
tnn u a gı ıp g en er o uyor... • d k d d .. 

B ·· t Ecli cd 'kt dl 1 rclcrı ve ara an ço geçme en c gu-u sura , m e ı ısa ;:aynaş-

mayı, bariz bir şekilde artırmıştır. zcl E~irn~yi çevrel:~·en yemyeşil h:ılıçe-
Otobüsümilz Edimektıpıyı geçtikten ler goz.lerı o~şa.maga b::ışlıyo~ .. ~u man

sonra asfalt yolda dUz bir sahada kar z~ra otomobıl. ılerled~kçe . b~~uyo~, .~e
ilzerinde kayan kızak gibi yolu yalaya- nışlcyor ... Edırne g.nl"rımızın onun" 

rak kaymağa başladı. En ufak bir sar- serpiliyor. . .. 
sıntı bile duymadan dört saatle Lüle- Elraftakı sırtlard ı bazı tumsckler na-
burgauı geldık. Yolda çeşitti ümran nil- zarı dikkati celbediyordu. . . . 
muneleri insanın içini sevinçle dolduru- Bunlar, kahraman M~hmetçiklcnn. ıç-

lerinde çok şanlı menkıbeler yaşadıklayor. 
Cümhuriyet hükumetinin, ana vatana rı Edirnenin eski t!ıbiyeleri idi. Bu tab

getirilen göçm~nlere verdiğl ehemmiy~ yalara bakarken gözümde Balkan harbi
tin büyüklüğU, kendilerine yaptırılan nin fecnyii ve daha bir çok mcşum h:i
modem. sıhhi binalardan müteşekkil tıralar canlandı. 
'.köylerle kendiliğinden tezahür ediyor. Istanbuldan hareketimizden tnm yedi 

Trııkyada'ki göçmen köylerl karşısın· saat sonra Edirneye gelmiş bulunuyor-
da gayri ihtiyari içimden: duk. Bunun bir saati Lüleburgazda ge-

- Keşke yurdun her köşesine yerleş- çen istirahate ayrılırsa Istanbul - Eclir
tirilen göçmenlere Traky d.ıkiler gibi ne yolunun alU saate indirildıği anlaşı-
köyler kurulsa, dedim. lır. A. ABlDtN OKTAY 

saa 
Çalışma haf ası 

dün başladı 

• e z e 
Ge ç bir 
cesedi b 

ad1n 
lundu 

t Numaralı iı kanununun meri.v.ete DUn sabah saat allı mddclerinde, b:ı-
giı'mesi üzerine dün sabahtan itibaren bu lıkhane önünde bir cescdiıtı deniz üstün
kanun hükümleri çerçevesine dahil bu- de yüzdüğünü gören halle, toplaşmı.şlar 
lunan müesseselerde haftada imle seki~ ve bu cesedin kime ait olduğunu öğren
~atlik çalışma usulünün tatbikine baş- mek istemişlerdir. 
lanmıştır. O sır.ada esen lodos rüzgarı, cesedi 

. . . . derhal balıkhaııenin altı.na götürmil§ ve 
Bu emırname mucıbını:e •i k nununun bir ..ı-h d 1____ l 

3 .. .. dd . . A B C Ç E. F H wı a a çııuıw.ıılLŞ ır. 
uncu ma csının , • , • • H'd' b"'· ta f·-..ı-- h b 1 u ıs.:: za .... ra lllWiil a er n ı.n-

bendlerindeki bütün işlerle bankacılak, nuş ve bir müddet geçtikten sonra, mUd-
sigortacılsk, .ticarette. top~anc~ık, k~.mis- Jdeiumuml muavinlerinden bay Sabri bn
yonculuk ve acentclık ışlermde gundc lıkiuneye gelerek ceset denizden çıka-
•ekiz saat çalı lacaktır. rıhnıştır. 

Ozüm ve incir işçileri için istisnai ola- Bu ceset genç bir kadına aittir. Ve 
rnk haftada yetmiş yedi saat, hafta tatili bu kadının da Burnavada oturduğu ve 
kanununun 2 nci madde ·ne tabi olan 'Amerikan tütün kumpanyasında amele 

mücssesderdeki işçiler için de haftada olarak QalLŞtığı söylenmektedir. Ve c~ 
dli altı saat çalı~a mus desi verilıni~- set şişlir~ Kadının itilerek denize at.ıldı
lir. ğı veya müvazenesini kaybederek yu-

lktısa t v<"l~leti iş dairesi dördüncü varlandığı ihtimalleri fauadır. Ceselte 
bölge amirliği müfettişleri, dunden iti- ı l ke ve bere gıbi usar görünmemiştir .• 
b ren faaliyete geçmiş ve muhtelif 11 i- C es .. din kime ait olduğu henüz anlaşıl· 
cssesel rde teftişte bulunmuşlnrdır. mış değildir. Tahkik.ot devam ediyor. 

ilk öğretmenler 
· kadrosu 

İzmir vilayeti ilk öğretmenleri kad
rosu maarif vekaletinden şehrimiz mü
dürlüğüne gelmiştir. Bu kadro mucibin
ce mekteplere tebligat yapılmak üzere 
cetvelleri hazırlnrunaktadır. 

r7.Z7.Z.7..Z77m.222/J..7ZT.LZZZJ7Z7ZZ) 

N atıhk ev 
~ Güzelyalıda. trnmv y cııddesin· 

t'l de 102 7 num.ıralt ve altı od lı, de
nize karşı, bütün konforlu ev sah
lıktır. İsteklilerin mezkur eve mü-
rııcaatleri ir n olunur. 

1-5 S.6 

zıltr ve hakime verilerek badettetkik lıa-
me pullan yine B. Fahri tarafından alı- olarak Fahriyi isticvep etmiştir. mü olan yinnl dokuz teşrinlevYel Cuııı' 

al k d kim tarafından imza edilir. Fah · d l _,, ·• _.Jf narak dört, beş hatta tı ay a ar: da- · n araştırma an ve ta imatnamcae• huıiyet bayramında Ankara.da yapııac-
ıl d iki nüsha olarak tanzim edilen bu h:ı- d 'ld·~· d 1 1 d .. ı .. c! valıırın duruşmaları yap ama ağından, rin elde e ı ıgın en ma umatt o ma ıı;ı lbüyük geçit resmine tzmirden elli '-" 

mesalih erb bının ve avukatların bihak- ciznamelerdcn birisi icra dairesine tevdi için: kendisine atfedilen suçlann kô.ffe .. 

1
iştirak edeoekıir. Bu iz.ciler, erkek l.iSt' 

kın şikayetlerini mucip olmakta idi. edilir: diğeri de mahkeme kaleminde sini inkir etmiştir. si, Ticaret lisesi ve san'atlar mektebi ts• 
Ilu vaziyet daha o zaman hissedilmil} mahfuz kalır.. B. Kemal kuvvetli delillcc karşuı.nda lebesinden seçilmİitir. 

ve B. Fahri kayıt memurluğundan ve za- Ba§katip, bu noktadan tamamiyle va- suçlunun tevkifini istemiştir. Ayni gün- İzciler, haftanın muayyen günlerinde 
bıt katipliğinden alınarnk. başka bir va- zifesini yapmış vaziyettedir. Fakat, ıısıl de nöbetçi mahkemeye sevkedilen B. yürüyüş talimtcrl yapacaklar ve 26 tcY 
zife ile tavzif edilr ' şti. mesele, bu pulların hiç kimse tarafından Fahri, evde çıknn talimatnameleri itiraf rlnieV11elde Ankaraya hareket ctnıC~ 

B. Fahrinin son wuiistimali hakikaten farkedılmiyerek yerlerinden çıkarılması etmiş ve paralarınt taznun edeceğini •Öy· üzere ha.zırlan:ıecıklardır. 
çok cüretkiıranedir. Fahri, kalem ba., ,..e Üzerleri sabit mÜt"ekkeple ve mühür- lemiştir. •---
sekreterinin geçen ağustosta mezun bu- le iptal edildikten sonra; nerede ve na· Hak.im, Fahrinin tevkifine karar ver- K rzılay haf tasına 
lunduğu sırada; gayet erken olarak mah- sıl kullanılmış olmasındadır. miştir. hazır/ık 
kemeye gelmeğe başlamış ve kalem ka- Yine söylendiğine göre, İptale uğra- Tetkikat ve tahkiket devam etmekte- K la h ftas .. b ııra .. 

._ k b kA 'b . h • il b k l ' il .. . k. d' ızı Y a ı on gun sonra aş pısını ı.;apatara , aş atı e aıt acız ı ,_ yan u ıymet ı pu arın uzenne ıreç ır. gtıı .. 
• • 111•••••••• • 1 • •••• ..... 1 ......... ••• .. • •• •• • ............ .. ••• •••••••• • •• • ••••••••••••••• •••••••• • •••• • .. • • ••••• • •••••••••••••••••• caktır. Bu hususta hazırlanan pro. il 

Z • V k .. ) • A mı tetkik etmek üzere cumartesi gUD 
Jfaat e 3 eti a ana toplanan komisyon, hafta içinde Kınlıı .. 

---111 ' • y.a üye yazımı için faaliyete gcçilmesıo' 
Türkiyede yetiştirile- da karnrlaştırmıştll'. 

- Kızılay haftası günlerinde mekteple!' 

cek portakal Limon • 1 de talebeye konferanslar verilecek. 1(1' a a er aş ıyor zılayın yüksek yardıklıı.nm tebnr{ll 
gibi ağaçların muvafık ( ettirerek müsamereler tertip edilecektltı 

. l . . H il . mu·· d .. ru·· •• b Haftanın son gününde geçit resmine bil• 
tıp erını araştırıyor ava yo arı un eyanatı tün mektepler talebesinin işt~-i.nin te-

minine çal~ılncnktır. 
Türldyede yetiştirilecek olgun naren

ciye tipini araştırmak için ziraat vekale
ti bir y ndan Avrupa şehirlerinden \'e 
Aınerikadan birçok tiplerde narenciye fi. 

danlan getirmekte bir y:andan dıı müt:ı
lıassıslarmı yurd içerısıne göndererek 
yurdumuzda yetiştirilen narenciye fidan
larmı ve mcyvalannı tetkik ettirmekte
dir. 

Bu itibari Adanaya gönderilen An
talya narenciye istasyonu asi tanı l-lıkmet 

Odaba!Jı Adanadıı incelemelerini yapa
rak tedarik ettiği narenciye nğaçlannın 
aşı kalemlerini Antalya kolleksiyon fi
danlı~na göndermiştir. 

Yurdumuzun her tarafında mütahas
sıslar tarafından toplanan a§l kalemle· 
riyle Avrupa ve Amerikadan c-etirilen 

narenciye aşı kalemleri ve fidanlara An
talya narenciye istasyonunda yetiştirile
rek Türkiye için en muvafık ve hastalık

SJZ olarıık piyasaya mahzursuz sevkedi
lebilecelc ve ambalaj yapılmağa müsait 
olan tiplerden bir kaçı kabul edilerek 
çoğaltılacaktır. 

Türk hava yolları umum müdürü B. det sonra bu hat Oiyanbekire ve omdan 
• Sabri Taner Konya ve Adana hava mey· da Tebrize kadar uzayacaktır. Seyahat Ik . . k "' ., t ~ b rı-

danlarını (Kuı) ndını taşıyan yolcu tay- ücretleri asgari hadde indirilmiştir. Bu lnCl agl Q 
ynresi. ile teftiş etmiştir. Konyada sivil !seneki programımızda Konya yoktur. kası J Q /ıyof 
havn ıstasyonu koşu yerinde ve bugün- Gelecek sene bütçesine ilave edeceğimiz U i yapl 
kü tayyare meydanında yapılacaktır. bu seferler için şimdiden tetkik yapıyo- 1mıitte ikinci kağıt fabriknsmın ~ 
(Kuş) yolcu tayyaresi, Konya ve Adana- ruz. Koşu sahasını da gezdim. Fakat en SUmerbank tarafından eksiltmeye çl:' 
da kaldığı müddetçe birçok kimseleri muvaflk yer bugünkü tayyare meydanı- karılmıştır. , 
havada gezdirmiştir. d M t h l . .

1 
b Eksiltme bedeli 428.668.88 liradır. ~ 

U •• • ır. un azam nngar ar ın~ı ' e u- . . . . • • dilC' 
mum mudür, tetkikJerı hakkında .. k 1 b' h . 

1 
sıltme ylnnı bı.rmcl teşrinde 1c.ra e 

d ·v· h rası mu emme ır nva ıstasyonu o a- , 
ver ıgı eyanatta ezcümle şunlan söyle· b'I' cektir. 

· · ı ır. :. 
mı tır: 

___ ..,,.. __ _ 
Konya belediyesi •. lı.ava seferlerinin .biı Dünku'" yağmurlar c- Cümhuriyet bayramında açılış tö-

an evvel boşlaması ıçın nafıa vekiıletıne ı.ı1' 
reni yapılacak olan Anknrn • Adann ha- müracaat edecek ve lıangarlann lnşası DUn sabah hava blcd~n bire boZ_,.. 
va yoluna ait hazırlıklan tetkik etmek . . . .. . J .. b'ld' ek . muş ve saat sekiz buçugn doğru fllb 
üzere Adanaya gittim. Orada yaptml- ıtrını uzerıne n ncag_:.:ı ı ırec tır. mur yağmağa başlamıştır. Yağmur, t>if' 
makta olan hııva meydanı bitmek üze- 1\1 / / h S.. den bire şiddcllenm~ ve bir saat kııctaJ 
redir. Bu hatta dört motörlü en büyük J YUTU a umer fasıl:ı..sız yağmJŞtır. Bu arada brı.zı yet' 

ta>?'~re~e~miz i§leyecektir. 15 gün ~on- /stanbula gitti lere de dolu d~müştür. ili' 
ra ıkmcı bar tetkik seyahatine çıkacagım. N ·ıı· b f b ik.as l k.. Dolu, KwlçuNu, Bw:aya cevlz ır 
Bu tetkiklerim, yine bu hatta işleyecek azı 1 asına a r ının resm u- ğinde yağı~ıştı.r. 
yolcu tayyareleri ile olacak ve bu auret- şadmda bulunan ve evvelki gUn şehri- Son yağmur, fazla ~iddetU yağdığı.J)' 
le tayyarelerin aeyrü sefer tccrübderi de ?1ize geren Sümemank i~r~ meclisi re- dan ~ey tin mahsulüne kısmen zarar ~~ 
yapdmıı olacalıctır. isi bay Safa ile umum mlidür bay N u- iş ise de, ağaçlar uı.un zamandan ~-
. Ankar.~ ile Adana arasında gidiş ge-

1
rullah Sü~C: dün. İznılr vapurlyle 1s-,susuz kaılrnış olduğundan faydası clafı' 

lı§ her gun sefer yapdacaktır. Bir müd- tanhula gıtmişlerdir. fa:da olmuştur. 

filil~la: 

HAFTANIN 
EN BOYOK 

MUVAFF AKIYETI 
ANT N ADVERSE 

( KALP MÜCADELELER/ ) 

TAYY REDE 
BOYOK MUVAFFAKIYETLE DEVAM EDiYOR 

iHTiVA ETrlCt DERiN MEVZUU, AŞK U~RUNDA YAPILAN BINBlR ÇEŞiT MACERA 
iTiBARiYLE HAKtKA TEN GöROLMECE DEöER SENENiN EN BOYOK FiLM! 

- A YR/CA-

die Can tor 
TARAFINDAN TEMSiL: 

E 
EDiLEN 

BOYOK KOMEDi 

G •• u 
ILA. V ETEN: P A R M O U N T J O U R NA L 

•• 

Seanslar : ANTONY 1,45 - 4,50 ve 9 da .. ZAFER 12,35 - 3.40 - 7,20 de.. 
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Azametli 
---· ---

Bir eser 

C. Bayar kabinesi _~:;!:~~.~!.SAillFEDF-
- .... .l 

Büyük 

. Tuğyana 

Bif çOk 
l<adına 

karşı tedbirler 

evler Ayşe 
nakledildi 

.Şdirne, 11 (Hususi muhabirimizden) kında bazı incelemeler yaptığı habq 

M ı" ] A h k le teşkil eylediğini kaydettim. Bu _Edirne şehri su teşkilatını üç yıl ev.- alınmıştır. a ) ıs a at yapa ca iddianın ~c. kad~r .!erinde olduğunu vcl teahhüt eden ·Pontn Mason şirketi FENNl ARAŞTIRMALAR 
n_.nla~ak ıçın sozu rakkamI~rın be- ile belediye arasında bir alacak i§inden F..dinıc, ll (Hususi muhabirimizden) 

Bir kayıp 
Deg.,erlı' tarı'hcı'- G K"' o· . ~ . z· la~atıne terkeylemck en dogru ha-,d?lay~ çıkan ihtilü~ neticesind_c belediye- - Çok verimli olan Tr:ık,l'a toprakları ' azım ırıgın ıraa t re.{et o1ur. nın bır kısım \nrıdatınn hacız konmuş- üze.rinde foı)vanları Ür.:foıek ve fennt· 

J"hı·z Ahmet Refı'k • Fabrikada i~i ~İn .dö~t yüz işçi ça-,tu. bir şekilde ıslith cdıp ~·ctiştfrmek i5in 
••ı v k 1 1 h 1 lışacaktır. Bu ışçılerın ınsanca yaşa- Tem} iz mahken\esi bu kararı .doğru Ziraat Vekfıleti elden l d • • t 1 · d b" ·· ge en ) ar mu 

O
"ldu'' e ı ı o ması mu eme yış arını tanzım e en utun vasıta- bulmamış ve haczin fekkine karaı;. ver- esirgemiyor. Bilhassa Umumi .Müfottiı 

lar hazırlanmıştır. Akala ve yerli miştir. General Kazım Dirlkin yorulmak bil-
ı olmak üzere on iki bin balya pamuk MEVSiM YACMURLARI . 1 k" 1.. .. fah k 

d atanbuJ, 11 (Hususi muhabirimiz- İstanbul, 11 (Hususi) - Kamutayın! İstanbul, 11 (Hususi) - Yeni kabi- 1kullanılacaktır. Yirmi sekiz bin igw Edirne, 11 (Hususi muhabirimizden) mıyenkça ışmaTsı ky·oy tuyu ~~--L~ ab~ş-
cn} - B'· ··k t 'h · · Ah t R f'k 1 d 1. isl.h turma ta ve ra a opraıuarının ırer uyu nrı çımız me e 

1 toplanmasını müteakip teşekkül ede- nenin çalışma programın a ma ı a a-
1
vc sekiz yüze vaklaşan otomatik - Bu hnftn içinde Edirneyc ve Trnkya- h ld y •• t kt d' 

l:atüccenp · ·· ·b· 'k" .. 1 . ri1 ~ · k . · k. ı"' . l k' . . . v cev er o ugunu gos erme e ır. h .. 'C znturree gı 1 1 1 amaMı:.z cck olan yeni 13. Celal Bayar kabinesin- ta mu um yer ve eccgı, azanç veıgı- dokuma ma ına arıy e on se ız mil- nın muhtelıf yerlerıne mevsım yagmur- , . . .. 
:talıga tutulmuş ve nakledildiği Har· ide yeni BaşvckilimiL.in ,Yalnız Başvekil ~inden bazı ınuafiyetlerin kaldırılacağı, iyon metre basma dokunacaktır ki ları düşmüşttir. Klşlık mezruat ekimi Bır hafta evvel şehrımıze gelen yuk-

rpıı.şa hastanesinde, bütün tıbbi ihti- olac"klaı·ı, iktısat vekaletine Zi--at \•e- buhran ve müvazcne vcı-gilerinin ka- 'b 1··· k' . - 'h . noktasından bu ''"'ag~murlar fo'l·dalı ol- sek ziraat enstitüsü lç ve dış hastalıkla• 
ına 1 . Cl .... • v• 1 u; ur ıyenın umumı 1 tıyacının ,, . .,, . . . : 

rn ara rağmen hayata gözlerini kapa· kili bav Şakir Kescbirin, Ziraat vckalc- zam: vergisine ilave edıleccgı veya kal- k"'rşılamaktadır F b "k makin beraber bir müddettir devam rı P11>ferorlcrınden Sttlilı Zekı ve Samo-ltlı§tır Ah ~R r•Y• ··ı·· .... h b • • ,yarısını u • a r.ı n on ' • • . . 
.ı ' met c ıgın ° umunu a er tine de Trakya umumi miifettişi general dırılacağı sbyleniyor. Finans bakanlığı be b" t n kömür '\.•akacak b _ eden bunaltıcı sıcalrJ.m da sonn <>rdir- el Aysoy, hayvnnlar üzerinde yaptıklnn 
daJt· ıye uyu· ustn 1 ıncır ı uyu- Kazını Diriğin geçecekleri kuvvetle bu hususta şimdiden te ık ere aşa- I k .. · .. h d . .h 

1
• ınişt:ir. tct t ·at netıcesın e uyu ır memnu· 'llitn belcd' b"" .. k .. d z· . l 'k tk' 1 b 1 f ş ın o .; u su k.k . . d b'. "k b' 

d ı rnezarlıkta, Büyük Hfunidin yanına 'muhtem<>l görüliiyor. mıştır. ret e. ~lml.ukr alvzasıknın a .ısltı sak~-1 TUCYANA KARŞI niyet duyduğunu söylemişlerdir. 
cfni • ı tını ıstı 1 a ey eme suretıy e o- . B' ,__ .. 1 d A . nı tasavvur etmekte idi. Fakat üs- - •. . . • . . k' f h' Edime ıı (Hususi muhabirimızden) ır AetÇ gun e\"\'C e vnıpa pıynsa· 

tad b .... h d mur sıyasetımızın m ışa ına ızmet ' 1 k b k d __ .:ı -~· 
' utun ayatını geçirdiği Büyük Ada- K c • 3 s • . _ Kış günlerinde nehirlerin taşm.ısiy]c anna re a et yapaca erC1.."\."Ue ncıl! 

~-defnini vasiyet ettiği için ccna7esi · ıano o nteşrın e edecektır. :1, ı· } J f b dnimn su istilasına maruz bulunan K i- olan meyva ve sebzeler \ize.rinde protc-
0ugü h • Aaltı mı }On ıraya .ma o an a - .. Gl . b .1 .. N .1 0 .. n ususi bir vapurla Büyük Adaya . ba . b" h l be rlsbane semtindeki evlerin Ayşekadın sor cıs erg ı e munvını aı raman 
totü ··ı rıka en az ve sıt ır esap a r -s . . . bö'l . d "'-·] . 1 1 d 

f\i dü Ve İburada büyük VC mÜncV· 1 b 1 1 k . r J k . . • yolu Üzerindeki arsalara nakJı l,Şllle gemiz e UZUn vv~ U ınce eme er e 
~~r bir kalabalığın mat~mli teşyii ile ehe- sta n u a ge ece yıl beş mılyon ıra ı bır ış !ıacmı başlanınıştır. Burada yapılmakla ol;uı bulundular. Dü~ de Ankara Yük~ 

1 rtıedfenine tevdi edildi. yaratma~tadır .. 
1 

bT k" inşant bir hayli ilerlemiştir. Bu evlerin Ziraat Enstitüsii Vdcl'iner fakültesi ig 
---111 . T a11mın edı ~ .1 ır 1 bu ~a~kam nakli ve binaların yeniden yapılm:ısı hastalıkları baş asistanı Veteriner dok· 

Türk - Yunan Hususı" trenle A k gidecek kurulmuş 0~;~ l~fnd aza;netını çok için hummalı faaliyet vardır. Yeni bi- tor Nurettin öktcl şehrin'ıize gclerc1' 
.a n araya beliğ bir ~~ 1 

•• ~- 1 
.. a e e:l'.' e~e.~~edir. nalar şoseye yakın ~·erde ve muntazam aygır depolarında fenni ar~tırmalar ya-

Ordu l arı ayrılmaz bir lstanhul, 11 (1 Iususi) - ltalyan lıa- 1 tanbula ~elece~i ve lslanbuldan hus~i 1:ürk .~c;;~u~u.n.y~ ~etışt~_dıgı pa- bir şekilde. inşa edilmekte ve bu i~le vi- pılmış, hayvanlar i\7.crindc Donlnrı ile 
l. riciye nazırı Kont Cianonun ile.inci teşri· trenle Ankaraya gideceği bildirilmekte- mu~ ~ur kışçısı h ur zlevTı.?e uy- !ayette teşekkül eden bir komisyon mcş- hastalıklar arasındaki farkları· gözden 
1(1 ... , ve yenı·ımez bı·r gun ışlıvece ve ununa urk va~ ul 1 k d . . l rd" ~ nin uçünde bir İtalyan torpidosu ile Is· dir. . • kl d. g o mn ta ır. geçırnuş e ır. 

-~;.._-~_..;;. _____________________ tan~~ lar gıyınece. er ır; • MERlÇ TEMlZLENlYOR HAYVANLARIMlZ 

kuvvettir 1934 ~~ k •h . Sum~r!>ank, ~ıka!etlı • ge~çlerın 'Edirne, ıı (Hususi muhabirimizden) Kracabcy harası hay,·anları iiierindc 
latanbul, 11 (Hususi} - Yunan baı:- 1 evyor cı an clın~? ılk ~ ~ k b~~~a):ı planımı- - Vali Niyazi Me~n Meriç kazasına tetkikat yapmak için bu sabah Edirne-

:~~~li Cencral Metaksas, beyanatınd.a zı : urk ~eka) ~~ a hıl~~tıne y.akı!ır giderek bazı tetkikatta bulunmuş ve bu den aynlmıs olan doktor Nurettin Ök· 
ti Urk • Yunan ordulnn birbirinden av- • • • • k d. ş~kılde k~l~y 1 .a t~ a uk ettırmış- Sııbah Edirneye dönmüştür. Valimizin tel Avrupadan yeni gelen aletlerle has-
~ rnaz bir küldür. iki milletin ordul;rı serg·ısıne ıştıra e ıyoruz Itır de!lebılır. ~ımdıye kadar. ku~~l: bu gezilerinde Meriç nehrini temizlemek talıkları te his hususundaki kola.} lıklar· 
her ınuhtemcl tecavüze karşı ko.> maca ımuş olan fabrıkalarımızın hıç hırısı üzere ~vvelce getirilen makineler hak- dan sevinçle babselm~tir. 
1 ~~ >enilmez b~ kuvvet tqkil ede~ zamda ~lışmamnkta~r. Hepsi ka- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
er.:. demi tir. s • • A •• •ı• d• O k• zanmakta ve muhitlerini kazandır- ~ ._ --• erginin VlUpa mumeSSI 1 lY Y 1: maktadırlar. Onların kazançları, mu- 111:J1 

V • d -+-+-.. hitlcrine verimli oluşları istikbale ait 

10 SOr "Ankarada hükümet islerinde gördüğüm ye~i hamlelerimize kuvvet vermek-
~ tedır. 

Du·· k ve ou··şes·ı sür' at, eşsiz bir dünya rekoru manzarasıdır" Atutürk fabrik~dan .. ~Y~.ılırken 
~ . ·k· d · ·· Sümerbank genel dırcktorunu teb-

lstanbul, 1 ) (Hususi) - 19 39 yılın- cümhuru B. Ruzvcltın \'a ·ı nvetı uzc- 1 .k d k • t' • h'Jd· 

B 1 d . . . . · N k ·h rı c ere memnunıye mı ı ır-er I• ll e da Ne" yorkta açı1acak cihan sergisine iş- rme ıştırnk etmıgtır. evyor cı an scr· j • . w •w. • 
k . k I B d .... ..·ıs·ını·n Avrupa mümessili, be'-'anatındn mıştır. Onun begendıgı her cserın Be . tira · etmemız ·arar o;ıtı. una nı. mu- .. " ık d h d 

d · c ~lın, 11 (Ö.R) - Vindsor Dük ve kavelc Nevyork sergisinin Avrupa ın5· mukavele i~inin Anknrada ve iki !!aattc arşısın a eyecan uymamanın 
t ~ sı burnya va:;ıl olmuşlar Ye Fuhrl'- 1 messili Mister CanC'.sletfıükümetimiz ara- bitirildi!;ini söyliyerek cAnkarada hükü-

1 
imkanı var mıdır) Onun güzel . de

:; lnüm~ssili ile doktor Ley \"e halk ta-~ sında imzalandı. Bu ' sergiye lıükümeti- met işlerinde gördüğüm sürat eşsiz bir ldiğ~)lç es~~ mu!ıak~a\~~dır. 
Ve lll~an knrşılanmıslardır. lfalk Diik 

1 
miz. Amerika Birleşik hiiküınetler~ rei· i~ clunyn ;rekoru manzarasıdır.> dedi. Bunun dıger hır guze ıgı e, yur-

d duşes hakkında sempati tczahürierltı- dun refah seviyesını yükseltmeğo 

e bulunmuştur. Sabık lngillz kral ve 1 l b etrafında ldyaadrnır).·ıcı kuvHveAKti K.lhaQCiz bAuKluOnmöasLUın· ~\rccsi sınai ınüesse's"eleri ve payitnhtı 1 ta yan ceva ı 
aret edeceklerdir. · 

Tayyre 
P Paris, 1 O (A.A) - .. o~uvre:t ga.ı:e· ı Bundan böyle ltalya ile Almanya elele 

J•yang tt"si diyor ki: vererek çalı~caklardır. Bazı devletlerin OSU lıal,> an cevabı nazik bir tarzda yazıl· ufak komisyonlarda A vrupanın mukad-

BAŞT ARAFJ BiRlNCI S Hl EDE ı:ıış olmasına ra~men şi~J~ye kadar Pn- deratını tayin edebildikleri ve diğer mil-
2 J47 A F ns 'e Londrnnın Mussolınıden aldıkları letleri emri vaki karşısında bırakabildik-

11 lJ I)] araya-da ı' rcd CC" ap)arıoın en ağırıdır. ilk defa oJ::ı• )eri zamanlar artık geçmiştir. İtalya mu• 
ı 5 OOO )' • b • . rnktır ki, dün aksam yük:wk Fransız dip• hnriplik haklarının tanınması meselesi· · ıra ısa et ctmışhr • . . w . . .. 

Bu nurn l .. kk .1 • )oması mahnfılındc agır hır eda ıle şoy· nin, gönüllüler meselesinin halline mii· h ara arın son uç ra amı ı e nı· 
ayeti b'I .. . le deoiyordu: te"·akkıf tutulmasını kabul edemez. 
3 enen ı etler yuz lıra alacnklardır. l .. 

tı 3.056 numaraya (10.000) lira, 184G Fransızlar ıçın artık mesele Franko Corriern Delin Sera gnzclesi de ltal-

lUtnaraya (3. 000) lira dü§mÜştür. ı vc V~len.siya wmesclcsi o~maktan çıkını,- ya Fransa ve lngiltcre arasında bir Üç• 

500 ] J 1 t S d d d d F ansanln lcr konferansının hiçbir "'CYC yarnmı,:a· ıra {azanan ar ır. ~·m .• oı:ru an ocruya r ,.. ,, 
32ıs . 

1 

emnıyet mevzuu hahsolmaktadır. cab"lnl ve Jtalyayı hakim alarak tanının· 
ı 789! 2 04 1 1 1 1O7 7 22 6 7S 228 7 7 Figaro şöyle diyor: dığı hu iki milletle tek başına karşı kar:ı· 

l 1 1 19 3( A w d ··11 . ya bırakmış olacağını yazmaktadır. 
000 . ta yanın ) g.ustosun a gönu u- ... 

hra kazananlar ]erin yasak edilmesini istemiş oldu~ y l 
33207 38785 ~ ~ lcloğrudur. Fakat kendi artulariyle giden UgOS avyada 
ı.,,. 19218 11101 16660 .. ··11·1 ·ı "J •. d ·ı· t ,.,28 2187 I 26 O 7 7 gonu u er ı c emır e gon en en mun a· Tll--

37057 38765 21 ~!4 s_o ~ 1038 tzam kıt'alar ar<1sında hiç~ir münasebet Muhalefet partileri 
20() J • ~ , yoktur. 

il a kazananları Jour gazetesi ne lngilıercnin, ne de blokunun programı 
6739 3 
l396ı 6531 23573 36998 26936 jF~ansanın ~cynclmilcl mü,·azenenin k~n- hakkında hüküme-
315 

79 
8944 10926 2641 29313 I dı aleyhlcrıne bozulmasımı ve Akclenız· 

2 1902 244 J 20262 ı 7277 34211 I deki istinat noktalnnnın muarızları eline fin bir tebliği 
20232 17371 ı 1530 10853 155J3 lgeçmesine nsla müsaade ctmiyeceklerini I3clgrad,IO(AA)-Avalaajansımu· 
ı ., 78 35801 18835 29341 3982 !yaz.maktadır. 

ı halefet partileri arasında teşekkül eden 
2295 5 

115 75 3692 1 5 7 7() 3369 Ekselsior, ltnlynnın Almanya olmnksı· blokun progrnmı hakkında hükümet mıı· 
269., 32002 16181 28_?_?9 491..,, jzm hiçhir müzakereye girişmiyeceğine 

ıO hafilinin noktai nazarını bildiren bir teb· 
1295 3189 19247 6465 2478 dair olan cevabını §Öyle tefsir ediyor: 

liğ neşretmiştir. Bu tebliğe göre, muha-

Fransız ve lta]yan gazetelerinin neşriyatı 
-------·-·-·------- • ~-

<1395 ~0 798 8422 26619 13950 ı Denizlere hakim olmıyan ispanyada 
25774 .. 4855 654 11669 6013 16, Trahlusda 6, Hnbeşistancla 12 fırka lefet anısındaki anlaşma asla Hırvat me· Nazillf fcıbrlkamıın a~lış töreııi ı:e ziya/etten bir intiba 

~~~~~::~;;~~~~::;:~:;::~:;:~;; ··F ;·~~~~·····R~i;f~ii;h·~;~:·······::~·pa .. ~~~~~~~!~~~y·:~·~:: l\\•anno bulunduran, ne iptidai maddelere ne de 
h..ıı lıra t> dba 38.021 numaralı bilete 20 gıda maddelerine sahip bulunmıyan, 
S>a.r 84 et etmist · B b.l · b' 1 Çası n ır. u 1 etın ır elinde ne altın ııe de dö\ iz akçesi mev· 
\'e " k ıt Pazarında lb'~ · C 11 · · · .... r "d e ı ecı ema cut olmıuan ltalva Fransaı.·a lngıltcr~-

t:ı " aşı Cako B · · 1 " " ' 'J ' 

Qllnlar b . onomonun clındeclır. ye 'e Amerikayn cHayır> diyebiliyor. 
•lı u bılcti B't k <l 
A ayırtı gisc . ı pazarı ·arşısm a Çünkü Almanynyı kazanmıştır. 
lınclu • 81> sahıLi bay Mustafa To- . . 

l ırJ n alrnışlar . b'I k . . Populıure gaı:etesı de şunu yazıyor: 
ı , l' 'e ı et endılerıne ha- . 1 d k" ,_ · · · Ugurlu g 1 . . lıalya spanyn a ı llUVvetlerını gen e mıstır 

:---ın · · çekmiyor. Çünkii askeri ve siyasi dum· 

sar h o 1 k darlarındnı: va~gcçınek istemiyor. ~1ese-
l.>uıı Ş U le çok vahımdır. Artık alınması hır za-

~ı.s<!siningecc·~ Tilkilikte bir sarhoşluk htı-. ruret halini alan tedbirlerde beynelmilel 
~ı h ·urrn·· 
t !.' tnet 0 •) u ıneşhudu yapılmıştır ... vaziyetin \'e mevzuu bahsolan menafiin 
l;~ltin ve !~ Müslafo ndındn bir sahıı:, ciddiyetine uygun bir temkin ile ittihaz 
-tnına 1 • P satan bay İzzetin dük- olunnrnlıdır. 

~lcıı sa~:t<'k şarap isteınis, di.ikkfmcı Roma, 1 O (AA) - İtalyan matbu.,ıı 
'lt"ı"d ş olan bt .. . 

" ıgı.nı .. 1 musterıyc ş:ırabın Romanın Fransa ve lııgiltercyc verd;ği 
'<ıt-h SOyJeyin · ( 

oŞ ad ce, ış enalasmış ve cevabın İspanyol meselesinin halli için 
t !tfahke:

111
• bay Izzctc küfür ~tm4tir. ameli yegane yolu gösterdiği mütalaa

rı ha ... · eye Verilen, suçltınun bes ., ın" k · ıındn Lulunmakıadır. Popolo D,ltalia di-
rar VC'rilmistir. ) or L:i: 

ann yasa tanzimi için hakiki bir hükümet :ır 

da,be,;n; tazammun eylemekted;,. B" k f • • r;miulc, dlğer g\lnlcrc nazaran biraz faz,. 

~Ü·;: ~;:;:.:.~.7:.;ç~n:: ~:!~:~::.~Ü:; n ~n n ut un un te sırı ::~h~üı::ı.:~:":;:::ı .. ~.t:~: 
Slovenler arasındaki ekseriyet rejiminin Paris, 11 (Ö.R) - <Ücuvre> gazetesi !söze sadnkat prensipleri.> nlıırı teşkil etmektedir. 
kaldırılmasını istihdaf etmektedir. Hii- ,Fransa reisicümhuru tarafından söyle-ı Fransa reisicümlıuru demokratik dev- Hakkı adında bir genç, oldukça ka
kümetin üç millet nazariyesini kabul et-,nen nutku tefsir ederek eliyor ki : letlcre ve bilhassa F rnnsız demokrasisine fayı tütsülemiş, bir otomobilin onune 
mesi üç devlet tanımasını tazammun cParis sergisini :ıiyaretc gelen ecnebi- karşı yapılan söz tecavüzleri karşısında geçerek durdurmuş, bir k?ı.hvcye gire
edeccktir. Bu ise hükümetin ötedenberi le.re ve hariçten dinliycnlerc hitap eden bunlara tecavüzle mi mukabele etmi~tir~ rek fincanları, tabaklan kırarak müşte
müdnfaa ettiği birlik prensibine muga· bu ~utuk tam bir de\'lct reisine. hem Asla! O, her milletin icat hakkı şerefle rilerin rahatını kaçırmıştır. 
yirdir. ele cUm~u:İ)•ctç~ bir devlet reL<Jlııe ya· iı:ıtenilen boı:ı rejimleri kendilerine ver- Mnhkcme ·c verilen bu suçlu : 

Keza muhalefetin terviç ettiği usul bir kışan bır ıfadedır. Fraru;anm birinci vn- mek veya kabul etmek hakkını reddet- _ Şahitı' dow .. li orlar fazla 
hükümetin iktidar mevkiine ancak usu· tandaşı sayılan yeni rejimler teessüs et- miyor. } liç bir ideoloji için haçlı seferi- er gru soy y {d Bir 
li.i dairesinde gelebileceğine clair olan tiğini gördünüz. Bizim de şunu düşün- ne girişmiyor. Sadece bildiriyor ki bu gİ· içmişim .. Fakat bu, bir kerre 0 u. 
demokratik prensiplerin kaldırılmasını meğe \'C söylcmcğe hakkımız vardır ki bi rejimler bizim işimize gelmez ve bu daha b~•le şeyler yapnuyacağıma temi• 
istihdaf etmektedir. bu rejimler ln.sanlığın ele g<>çirmek için hususta biz Amerika ve İngilterenin his- nat veriyorum. 

T c~kilatı esasiye lı:.anunu, .kral olgun· bunca ıı.ıiicadelelerc katlandığı ezeli siyatına iştirak etmekteyiz. Bu sözlerin Sabıka5ı olmıyan suçlunun beş liı-a 

lulı: yaşına girinceyr. kadar deği§tirilmi- prensiplerden UUl'klaşır. Hürriyet, hak, •öylenmesi \'e de .. ·lct Teisi tarafından 1hafif para cezasiyle tecziyesine knrar ve-
yecektir. adalet, insan ıahsına, hUrmct, verilen ..öylenmcsi pek yerinde olmuıtur. rilmiştlr. 
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Manevranın manasını 
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Rotas-ın-ı -k-aybetti 
Çam altında 
demirledi 

Dün nkşam geç vakit izmirde bir hı· 

~AŞTARAFI BlRtNCI SAHiFEDE-ide kumandan. ourda otururken, mesela . . Gög., sümüzü iftiharla kabartan sahnelerle ber dolaşıyordu. Bu haber, Çamııltı t~' 
\ Evet Çamlıktayız.. şu Gümüg dağının arkasında, geniş bir lası önünde saatlerdcnberi deınirleınıt 

Milleti ve ord~yu aevlc:eden yükaek saha _içi~de cereyan eden safhalar~. her doludur. Bütün bir millet ordusunun duran bir ge~iye nitti. Akşam liınand•11 

IComutan heyetlerı. kurmaylar onun her I an dımagında tasavvur eder. Fennın te· kalkan denizyollannın Bartın vapuruııtıl' 
an yen( bir aydınlıkla gÖUeri Jctımagtı• rakkisi kafalarda ilmi bir kudret YÜcuda ••••H•••. nasıl yanında oldug., unu göstermektedir bir le.azaya uğradığı Ve Çamnltında \:I' 
ran ifaretlcrini alıyorlar. getirir. Bu sayededir ki meseli Kırmızı · • •••••••••••: raya oturduğu rivayetleri de çıkınış 'ff 

Bugün. büyült bir günün heyeeanim taraf komutanı her taburun vaziyetini bi- • M · d h b k • k• f d b• h .. bu rivayet endişe uynndırrnı§tı. NihaYel 
ya,woruz. Ulusun büyük kurmaylan, is- lir. anevra a a ça U )0 IŞ3 e en Jr arp tuzla önünde duran geminin, İngiliz b;:i 

tirahat dakikalarını bile ulusun iyiliği yo· Evvelce böyle miydi ya) h ı•d• H k• k" h d h • k• f dralı <Arabiyan> gemisi oldu{,'U ve 
Junda harcıyorlar. Her dakika yeni bir Evvelce komutan beklerdi: Akşam a J Jr • a ) 1 arp a a ya Vaş 10 IŞ3 almak üzere lzmire ilk seferini yapıır• 
hızla heyecana geliyoruz. olacak, atlı gelecek, haber almcnya ka- d • 1 ken karanlıkta rotasını şaşırarak Çatıl 

istasyonda hazırlık var .. Otomobiller dar ne olduğunu. ne olacağını bilemez- e er, aynı esasta top anır 1 al~ı önü~dc sabahı beklemek üzere d~ 
harekete hazırlanıyor. Öğreniyoru:t ki na- di. Halbuki şimdi, bir sant sonra ne ola- ................................................................. 118 , .. , ... , ................................. j mır attıgı anlaşılmıştır. Bu gemi bu 91 

fıa vekilimiz S 70.000 liraya meydana cağını biliyor. Muhaberenin her sahada SöKE, 9 (Manevra muhabirimizden) bir mesele ehemmiyetli bir tecrUbe ge-,nen hüviyetimiz.den tamamen ayrılmış bala limana gelecektir. 
getirilecek olan yeni Aziziye tünelini tet· tesiri büyüktür, faydalıdır. Ordu nedir? çlrccek ... Bütün dünya motörize edil- bulunuyoruz. Yemekte, yanımda bulu- -- • - -
kike gidiyor. Biz Trakya manevralarında seyyar insan kendisini dünyanın en kahra- miş kuvvetlere sarılmış bulunuyor. nan bir kurmay yarbayıyla görüştüm. Bir hırsız/ık 

KAZIM DIRIKLE 
Çamlıkta, büfeden tcdan"lc. ettiğimiz 

' tcumanyalarunw açıyoruz. Cünün ne~e
\İnİ, manevra sahasında yorulan vücut
lanmızı dinlendirmek suretiyle çıkarıyo
tuL Ortaya büyük bir sofra kuruldu. Bu· 
:nda Mareşal Çakmak, Orgenernl F ah· 
reddin Altay, Orgeneral lzzeddin Çalı~
lar, General Kazım Dirik ve diğer yük· 

telsizler kullandık, mesela Mavinin clin· ı m~ ve n:oder~ ordusun~n samitni ku- T~rk ordusu da bu t~k~~ül b::ıhs:nda, 1 Onu. ~inler.k:n o _kndar taşkın bil' heye-
de zırhlı otolar var. Mendresin bir yanın- cagında hıssedince asl<enn, ordusunun, diğer ordulardan daha ılerıye geçmış ol-ıcan ıçındeydun kı, anlatamam. daVQSl 
dan müsait bir yol bularnk Aydına gitti-ldisiplinin, misafirperv~r~iğin ne olduğu- ~k için hiçbir n~~yı ihmal etmiy~r: .. Ş'.~di bir kurmayın ne olduğunu dü- LJ "k • . h . .. 
ğini farzediyorum. Vasıtadaki aürat onu nu kolaylıkla anlıyabılıyor. 36 saatten Şuphe edilemez kı hır ordunun hakıkı şunuyoruın. cıa lmln QSSasıye 
muvaffakıyete ulıı.~tmr. Ulaştınr ama, ıberl asil ve kahraman ordunun, ordulkıymctini gösterehillllesi için, mutlaJCa j Kurmay ordunun düşünen kafası, ya- tini gösteren bir karaf 
kumandanı bunu bilemez. Bunun için mensuplarının cihan değen muhiti ara- teknik vasıtalara sarılması şarttır. Yük· pan ve başaran ruhu, hatta icra kuvve- B d . 

1 
. sil' 

1 da b ı o d k k • h · ~ ı hak t" • d o k k" b" · k urnava a J§ enen hır hırsızlık zırhlı vasıtalara .seyyar telsiz ilave edil- sın u unuyorum. r umuzun en se umanaa eyetının a mıya et- ının esası ır. , ÇO ze ı ır ınsan, a- d d 1 Is b ll d dl 

r 
.. ks k .. b 1· b d d . 1 ••• • ka i 1 1 k l d b k b" .··k·· d çun an o ayı tan o u Yaşar a ın miştir. yu e rut c ı su ayın an en a sız crı- ıtıgı netıceyc vuşnuı.sı ç n muta a rar arın a ça u • ır ı u un, or unun b" .. .. uııB' 

Muhabere çok mühimdir, hıırbın ne· ne kadar herkesin birbirine karşı, yük. modem vasıtalardan istifade etmesine muvaffakıyet veya ademi mu\·affak1ye- ı ır tç~~kanmeşahkhut curumler ~l·a~ \lf 
1 k b. · " ·· -· 1 k hl$ ttiğ" "hti ·· ··ıu r d bil ilk esası çizen "k k b" na c :ı m C'Illcyc sevkedı ıniŞ 9CC "eneraller gözleri çeliwor. ticesi üzerinde tesiri fazladır. :Bu itibarla· se ır .nızam ornegı 0 ara c ı ı yaç goru yor. 10 c en Y yu se • ır t kif" ka ·1 · · · 11i1tl' 

.. ., 1 iI ahi"'· b" . ·ıı i . gUzel b" ... ,,... k d bah tm" "d 1 dır 1 ev ıne rar verı mıştı ve aynı "' 
Bu mütevazi ög"le ycmeı7inln en neR-:]i dır ki bi:ıim yaptığımız manevra modern· vaz e a&ı, ız sıvı er çın ır muna aşa mcvzuun an sc ~- ı are e emanı · d l h" 1 d" 1 ~ı' 

e.· ,.... • • • }" n1zA · A kl b k e sorgu yapı mış şn ıt er ın cJllw• 
~maaı Kazım Dirik, cömerd tebessümle· dir. Her vasıtadan istifade ediliyor. tetkik mevzuu oluyor. Dısıp ın mı, ltım... teş çocu arının aşarısını tanıma . k t fh" . , k lm k .suçlıl' 
riyfe, bolca hı1tayderiyJe sofraya neşe HARP ZEVKi nizim bir ailenin mensupları s.rıuında- Motörlü birlikler teşekkül ettikten için onları mutlaka harp ateşiyle blr ara-lış ararın e. ımu~e a .•. ~ .en rfi el 

ı ler kumandan her ••b"ıt bundan harp ki rabıtayı ve saygı ahlakını meydana sonra, bir süvari alayının motörlU bir da bulundurmanın lil7.umuna lnanıyo-)n~.nddy~ı t~ıltikedılmedı~ı 1ıçın kc~1 _:,, 
ıltatıyor. Askerken zaferi taarruzda tanı· • - · . . .. k"" F kat d .. d ü ld d ınu eıumwnı vasıtasıy c ve te gr ... 
yan General Dirilt idareci ve başarı::ı :zevki alır. Burada eıhlıiye manevrası ko)o·uyor. bırlık kar~ısmda tutunması mum un ruz. a or umuz ıçın e ç yı ız an la I t b lda I 

lZMIRDEN AYRILIRKEN .. d .. ? sonra ikinci bant takılınca bunu takan san u n soru muştu. . 
:vasfında muvaffakıyetini sihirliyen ne}C· yapmıyoruz. Ayrıca yapanı:. mu ur· Birinci istilama bir cevap gelmiş is' 

,, ~nde buluyor. B terA••ndır H k t .. Selçuğa kadar hazan kanburluğunu, Tam teçhizatlı, bindirilmiş bir alayın ~cref elemanın111 mutlaka askerlik ha- d hke . . . dftn. 
,,. u en ........ · a em a ete gore · d e ma meyı tatmin etmedığuı .,.... 

ORCENERAl. ALTAYLA 1 J t • d O f bid makinemiz içinde z.ıplatmakla gös- bir süvaıi alayı karşısında rol oynayıp yatında ateşı tanı ığına ve ateşten ye- k ·..:il• 
- yara 1 an ayın c er. zaman me ruz 1 kl . .... h"k ed b'l' i inci üçUncü 1stil!ın1ara )üz.Um go•" 

Yemegıv• mu"'tea'- "ıp General Dı"r''-. te· l I b" er bi ta l M 1• b teren yollardan epeyce zoru a geçtik. oynayamıyacağı noktasının münakaşası tıştıgıne u m e ı ıyorsunuz. ' b la .~ı.ı 
11. .-. yara ı ar ır rer y& r ar. ese a u- d h b" f k milş ve un rın cevapları gelıne<l'fr' 

cesaüsümüzdelci ifadeyi daima zeki bll· d ·1ı:· k 1 d . . . . . b" ' Selçuğa vardıktan ve Kuşa ası Yoluna bittabi, bu işten anlıyanlar tarafından Manevra veya arp arasında ır ar • . d . ır 

f
ra 1.a ıhı k 

0 
orl" uyadzay';~ı tayınb ıçın 

1
.': dı: .. tükten sonra vazifemizin başladığını yapılacaktır. Ancak ctU da bir hakikat olmadığı iddiasının doğruluğuna inan- 'ııçın uruşma talıkten talike uğraın 

kışlariyle anladığı için yanımıza gelerek u&.a a em az.un ır. uıasen una u- ~ :.- I b" tır. 

'·ın·fatta bulunuyor. So•uyorum·. d kt anlıyorduk. o1arak mütalaa edilebilir ki, şimdiki sü- mak. fayc asız ır saplanıştan başka blr T k 1 t ı/' 
• zum a yo ur. 11 d ğ"ld" M d h b k · k" e emmü etmeden mahkemeye e 

- Yeni işleriniz, baprılannız gene· A YDlN HA TI1 OZERINDE Kuşadasına iniyoruz. Yo ar makineli vari alayları bir zamanki süvari alayla- şey e ı ı~. anevra, a a ça .u ın ı- di edilen evrakın noksanlıg"' ı ve ce1' 

A d 1. ttı _ . d • d" ~dd" vasıtalarla dolu .• l§te bir zırhlı oto ala· rmdan cok farklıdır. Süvari alayların- şaf eden hır harp halidir. Hakıki harp kta d 
1 

. . 
1 

n··loJ 
)'alim) ;y ın na uzerın e 11m ı ca ı su- . 1.1 ~ . • . is d h • 1 k" f d k . no sın an suç uya tesırı o an uı 

b Jd" 
1 

D yı ..• Tanklar makıne ı er, muntauım da da bütün tahmınlerın haricınde mo- e a a ~avaş n ışa ~ ere aynı esas- 19' 
Generalin zarif te essümü mi atla- rette na ıyat yapı ıyor. Üfman tayya· b" k"ld ; . d" ·ım· bir kıt' t"" lil' "'d f h'" ·ı·hı ta toplanıyor kaydının telgrafla sorulduğu halde, 

ittının acısını bize unutturuyorı releri geçidi t~kil eden köprüyü uçura-! ırş~ed~ e g_ılymd kırı ~.,.çsı'nde Kua ..• d olr ~ muBa aaı veb"l~~~m : 1 
a }arı y~r: NOT Bug·u·n a"·~ma do<:.rru yük tanbuldan cevap yollarunaması, bu ~~ 

. • ki" B • k A d . ım ı yeşı e or 1 . , şn ası: a mı:i.ır. un nr, ı 11.ıni!)a arıı.a ı arazı- - ~ "' • f z.ı.r 
- Sız.len be ıyorum. en gazetecı- ca tır. Y ın ıstasyonuna bu manevrada k1nş k .. . S • d b" d kl hl to b'll 1 ıl sek komutanlık heyetinin refakallerin- suçlu bulunan Yaşarın helki de ıı 

• k d b"" .. k h" k =-' • , • d·v· .. h" b. na ya ma uzereyız.. agunız n, ır e, tan a, zır ı o mo ı er e yap a- kuf kalm b 1 v J11il-
bın na a ar uyu ır uvvet, ~erınu- ben gır ıgı zaman mut ıı ır hava ta- / l . ld ğ •. .. M k 1 k h kA de iki taraf I taatmı görmeye ..,,ideceg·iı me\' asına sc ep o acagı 
•• 1_ • 1. b" d 1 . a ayın mevzı a ı mı goruyoruı. as- ca ve yapı amıyaca are ... t esnasın- n "' · lah . h" . ,,er· 
IPn ne 11.adar çetın ve kıymet ı ır yar ım- arruzuy e, tayyare bombardımanıyle l 1 . tal d b" .... lil b' d b"' .. k . 1 b k . tt d" Öyle tahmı- .. d.Ur ki manevraların ha · azasıle ukım derhal şu kartırı .. • . . . _ te enmış vası ar en ur ın goruş ır a uyu ış er aşaraca vazıye e ır. u• " ı , • 
c~sı oldu~~u bılıyorum. Sıze tavsıye ede- 1 karşılaşacak ve ıehre bomhıllar duıe· düşman tarafından bile belli olmıyor. Biz bunun gilzel bir tecrilbesinl bu kik! inkişafı pazartesi günü görülecek- miştir. 
rım. Celinız, Trakyayı görünüz. Bana ede. Şehir karanlıkta kalacalı:: .. Bakalım 1 GENERALİ DINLERKt:"ll.T b h b-r· h tir c Milteaddit tekitlerc rağmen IstBtl" 
d fi h h -'- •-·rıd· D rhal K 1 -- 'L d • ll d Q<L.. gece veya ynrın sa a u un eyeea- · L-u\dan dog"'um kaydı hakkında cev•P 

t gn a a er vcnncx .. a ı ır. e ırmızı ar ne yapa~. emıryo ar i a· ö"'l ğ" 1 K d k lUbUnd . l .. ğ" • ADNAN BlLGET ıv • g e yeme ın uşn ası u e nıy e gorece ız. h l r nbtıl• 
ıemrinize vasıta gönderirim. resı nasıl hareket edecek., yeyoruz.. Sahillerde göileri çeken bir BtZ DÜŞMANA SU VERMEYİZ :ılınamaml§tır. Şu a e göre stn 

Sayın Orgeneral Fahreddin A1t~y bi- Orgcnernle soruyorum: k H d k.ika • b" h n· k"" . ö"k M 1 ku tl k" s h ı k h ka et daki kaydının ve ailesinin ~al<lct• 
~e yaklagıyor ve Generale söylüyor: - Generalim, bu bomhardunandnn beaynalşma var... er a yenı ır a- hır"k"oye gı~ 1tt. l av M v~~ rler. 7 ar OŞ U ' a f tiği yerlerin bulunup . doğumunun w· 

- Bana gazetecilerimizi adlariyle ta• saym nafıa "·ek.ilinin haberi var mı) ' r a.Mıyoruzd: k"" d ye '-~ ım vazdıye e er. evb~ı e nhı a - f hd •t d k bit keyfiyeti uzaması ve bulunaınan1~ 
~ıt... Y'"k . . • - avl onanma c ...... > mev ıın e mışı.;ı.c ... Bura a enteresan ır sa ney- e J Ve aya yüzünden de yine uzun bir teelıh~' 

ı u ·sek. kumandan b~l n~len ıçınde ihraç yapmıya mu\•affak oldu. le karşılaştık. Mavi asker, köylil bir ka- k tir"l · hte 1 "riilın™ 
BU BiR FlRSATIIR cevap verıyorlar: ' - Kuşadası kıyısında heyecanlı bir dından su istedi. KöylU kadın sordu: Evvelki gece E.şrefpa~da ortalığı tda- ~u ua ge ""bı nıtesıt mkdu' . md e hgdodiasgat 

Bu, benim için kaçırılmaz bir fırsattır. - Hayır, kcndilerİnp, büe haber ver- h"~sladı c-_ M . ıs· K ' ~ veren bir hadise olmuıtur. Arif og·lu ~e suçun su u t.ı a ırın ,e n lıll 
savaş -,; • - .;x:n avı m ın, ırmızı mısın. r- k a 

Pı"generalden bugünkü ve eski askeri medik. _ Mavı ku tl zay;"•·a ragwnıen _ u • ., lbrahim Sabri, Ahmet ogwlu Hasan, Ali cezası ve y~ tenzilatı ile mesru ın 
k • • vve er, "'" uıavı. •-kd" 1 k k 1. t' si o1:Y 

ptanevralar haldcıncia bir mu ayese nca ADNAN BtLCET ilerliyorlar. Genç köylil kadın Mavi askeri derin- oğlu Mehmet arasında vukubulan bu ar-ı ki ır .o unaca ıyme ı ne ıce ldı/11 
~derken cYeni Asır> foto muhabirine ş· l . "k . d d d . ··-.:ı· d" bede yine aarho luktan do"muştur. rak balığ olacağı ceza mevkuf ka " 

' I"\__ r 1 •• - ıma ve cenup LSü amelın e ma- en enne SU;c.uil ve cevap ver ı: § g .. 1 . k _d . t.' • ·a be' 
0

'.'-'•"eneralin hir fotogTa ını a m.asını ri- Topal Omerı·n viler ilerlemiye başladı. - Biz düşman tarafa su vermeyiz. Bu hadisenin mÜ§teldsi lbrahim Sah- gun_erı aş~~a ma.~ ~~ı~e ını ve~ ~il' 
~ediyorum. BUtUn bunlar ordu mensuplarını he· Mcfruz drı.--ana bile su vermiyen, ıi, diğerleri de suçludur. Her üçü ele Eş-lraetı takdırınde busbutun gadre uğf' 

Orgencra.I: "":i'U f d r ,_ .. d B masını intaç edeceği mülahuasile sıJÇ' 

\ 
. . . . m U h k • Y~ içinde bırakan haberler •.• Sayın ekmek vermiyen Türk köylUsündeki bu re pap a mncı ,.eya hamur&.ar ır. un· ıcııl· 

f - ~ır prtla. fotograf ç.cktirınm, di- 3 e ffi eSl General RüştU bizi, harekattan ~ık sık düşman tclnkkisine, ne yalan söyliye- lardan birisi lbrahim Sabrinin fırınına !lunun l 7/S/937 oenberi mevkuf ~ 
ıyor. Sız gazetec.ıler de beraber bulunn- Geçenlerde adliye merdiveninde Boz- haberdar ediyorlar. yim bilyUk bir mana vermek istedim ... gelmiş: biraz göril§tükteo sonra çckilipıınası nazara alınarak tahliyesile du .,, 
.... k z. . . b" • w manın gayri mevkuf de\•amına ve keı 
- ırnı yakalı Süleymanı tabanca kurşunu ile SöKE YOLUNDA KöylilmUzden su isteyen Mavi kuvvet- gıtm~: ıraz sonra ellerınde ıopa oldugu f f ··sıa 

1 1 
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MANEVRA NEDiR> ··ıdürmcğe teşebbilis etmekten maznun Öğleden sonra Sökeye ,.ıkıyol'\1%. Et- lcrin de hakiki hüviyetleriyle bizim her halde ikisi birden tekrar fırına gelmi~ler- ıye ın mu ce te g yazı mn u "" 
• Manevranın mina d w · h k ::r d" tekrar sorulması 7.ımnında iddia ına~ _ - . .. .. sı ve e~erı a • ıTopal ömerin muhakemesine dün ağır rafımızd:ıkl baş döndilrücü hazırlıkla- şeyimiz oluşlarına rafmen bu güzel sah- ır. • ""'::n ;kselc mutalaalarımzı raca ede· ıceza~ d~vam ~dilm~.. . ınn hedefi şu: n~yi iyi bir not olarak kaydetmek iste- Kendi lanarına balulırısa bunlann tek· ;ınaka ncel~ ::ıüzek~~~~ ~ollanı:~:·;ll 
~ .. • Muddeıumuıru muavını, iddıasını ser- Maviler Kuşadası - Söke yolunu tu- dım. rıı.r fınna gelmeleri, tbrahim Sabrinin ha· u rar e m e ı ı. uçlu . 

1 
Orgeneral apgıdak.i cevabı lütfettiler: ldederek hadisede katil kastı bulundu- tunca, kendilerln1! bugün öğleden son· CASUSLUK IŞLERI kareline maruz kaldıklarından ileti gel- eller~ öpmek istedi.. Ağladı. 

1 --: ~Evvelce yapılan manevralarla ğunu, ancak vaktiyle Süleyman tnrafın- 'ra verilecek cMes'ele> lere göre hare- Maviler adanın şimal istikametinde mış ımı,.. Ha . ı şu ihtarda bulundu : tıJ'' 
ffimdikı mane:ralar arasında bü~k bir jdan atılan. kurşunla belinden y.aralan-:ke~erinl tayin edeceklerdir. Şimdi öğ- ~erlerken, evvelce Kırmın tarafta va- Fakat mütecavizler, evvela sopalarla, K -d: lüıe sana knmm k ~:::::::ets' 
~fark bu1u~aca~ muhalckalctır. Bı:z: ma- ımak suretiyle sakat kalan Ömerın \'a- renıyonız ki Kuşadası istikametinden zıfe olan, eski blr çavuş ele geçirdiler. lhrahim Sabriye hücum etmiıler, yerden 1. d?n b kaen .. ~~. şe~. :apma • dıtt" 
,..vrayı goıte~ş İçin yapmıyoruz. Türle 

1
2.iyeti tahrik mahiyetinde kabul edile-:Sökeye doğru tam teçhiultlı, motörlU bir Çavu~. bütun tazyiklere rağmen Mavi- ta, alarak üzerine atmı§lar, fırının cam-,'~ıuh ~ tur .. u .. mur~ıvvet y~pa~ğiO 

tnanevralan bır muharebeyi tamamen, ,rek ceuı.sının OW1 göre tayinini istemiş- alay ilerliyecektir. Ağlebi ihtimal gece lere, Kırınu.ıların kuvvetl, gittikleri is- larını Jcırm11lardır. a emhe g.uhmı gd~ mczsen, gıre 
pobansız olarak temsü için yapılır ve tir. (yarısından sonra motörizc edilmiş Ma- tikameti söylemedi. Karşılarında bir ka- B" lık Meh <r d" · b ı· d " yer gene apıs ane ır. ı• 
pıuvaffalc olunur. Filvaki bdki de mn· I Mauıun Ömerin, yaralamaktan ı. ... ka vi alayla, Sökcde L .. --:ı.ı. kuran bir yn gibi dik ve m .. "-•r kaldı. Her şeyi ır ara me ın ını e me og-ı •••••••••••••••••••••• .. •••••••••••• ··~ 

~ j ACUCUl;<U• <lli' ı.& fU götürdüiü görülmüf, fakat belinden dinlenen amme şahitleri hadiseyi old 
, tıevra. Y1 gösteriş vesilesi yıı.panlar vardır. ,ibir suçu olduğu ..... l .. ~ıJdığı.ndan, ait ol- Kırmızı süvari alavı karşılncncaktır. reddetti. b" ı: 'b" 1 l d f B ~ "' ~ ırşey çı&.armamı~tır. gı ı an atmış ar ır. 
1' ır zaman haber alma, haber verme duğu mahkemeden bu suç hakkında ma- SO'VARI NEDIR? MANEVRA VEYA HARP Sarho§luk, hakaret, tehdit ve dövmek Suçluların sabıkalarının sorulmasın•''' 
ta&ıtalan nobandı. Şimdi çok büyük bir lt1mat istenmek üzere muhakemenin de- öteden beri askerlik mahfillerinde Şimdi Söke merkez.inde bulunuyoruz. "b" d hk ı_ d e"" 
L-LL: ı gı ı ört suçtan ma emeye sevr.:e ilen hadisenin mahiyetine mebni ikisinin t 
ıa--....i göstcnni,tir. MUhabere sayesin- vamı başka bir gilne bırakılm•........ münaknca halinde olan bir dava, teknlk 10rdumuzun içine girdikten sonra, bili- ı h"d" · · k" · 1 d ' ·"fi · k '"""".i""" -Y maznun ar a ıse~ar etmı§ erse e .ı.::ı erme , arar verilmiştir. ~ 

,.._, üçüncü adam da vardı. Eğer Jak Desll,toplanml§ olan caza. lar pek ala bili- lnrın polisin dikkatini çekmesi ve onları liyeceksln? 
bu on üçilncü adamı görse idi hayretin· yorlardı k~, içUma esnasında. kendilerl-:taşıyanları takip ederek yakalaması ih-l 4 numarnlı olduğunu bu suretle jj~' 
den göileri fal taşı gibi açılırdı. ?e a~arı ı~ değil, tqıdıkları mımara, timall yok değildi. Bunun için yine rcndiğimiz. herif nynğa kalktı: . 

ÇünkU bu adam ... Kendisine grl şap· ile .h.ıtap .edilirdi. Tuasen onlar, birbir· 1kendi adamları olan şapkacıya emir ver-J _ Antuvan annenin büyük, nf[eda• 
kayı satan şapkacı ... idL lerıru .. s~dece uzaktan tanıyorlardı. Sık 1mtşlerdl. Bu şapkalardan, serserilere, mez bir hatasını arzcdecektim .. . 

Odadakilerin hepsi de susuyorlardı.. sık gQrlişmelerl, bulu~aları, hususi ha- 1sabıkalılara değil, zengin, namuslu, Dedi. Mikrofondaki ses: 
Sınıfta hocalarını din!iyen 'talebeler yatları hakkında yekdiğerine malumat "rnevkl snhibi adamlara satmak imkanını s·ı· d d" II b . r 

"b" bunlar da z.1 d ele · f f ı , - ı ıyorum e ı... a erım va · ., gı ı yU erl uvara mUtevec· verm rı eşe > tara ından kat'ı surette araştıracaktı. Polis ş:ıpkalardan şüphe (
4

) ' f' d k bı 
cih, gi)Ueri duvarda asılı geyik kafasına menedilmişti. f ederse ve bunlan taşıyanları yakalamak h b numa~~ ~e ı ınekmnun e ec~i 11'' 

'-- iz h k . b kl" Görülü , k" ( k"'" , ) . .. . a er verecegııu umar en, verCCCc; sapuuımı~, sess ve arc etsız e ı- _7' or ı t~ ııat.... esrarının, ıslcrse, şuphelendiğı adamın namuslu ı . bilil"' 
yorlardı. her h~gı _suretle olursa olsun, f~ edil-, bir insan olduğunu anlayacak, binacm- b~rın daha evvel şef tarafından orllf 

Birden odada bir ses duyuldu. memesı içuı akla gelen bütün tedbirler aleyh şapkalar hakkındaki şüphesi orta- m~ olması ~anını sıktı. Suratını b 
Bu ~ derinden, ôdeta bir mahzen- alınmıştı. cAz.b lar gri şapkalarını da dan kalkmış olacaktı. Esasen çete ef- turnrak yerme oturdu. dJ' 

den aksediyormu,ş gibi geliyordu. yalnız kendilerine tayin edilen günde, '.radı bu şapkaları kendilerine yilzlerini Kısa bir sükuttan sonr.t mikrofotı 
Koltukta oturanlar, yerlerinde hafif- içtima haberini ve yerini bildiren penbe 'görmedikleri cşeb lerl tarafından emre-- •ki ses yeniden duyuldu: tıiC 

çe kımıldandılar. knrton biletlerin dağıtıldığı gün giyiyor- 1 dilen günlerde giyiyorlardı. Çeteye da-I - Antuvan annenin yaptığı h~tli fi' 
Ses .•• Duvarda asılı geyik ..kafasından !ardı. lhil olmayıp ta bu şapkalardan tesadüfen ş]phesiz büyük ve chemmiyctlidır. ıe-

çıkıyortlu ... İçlimaa riyaset eden adam, (7) numara, koııuşmağa başladı: :satın alını~ olan ise onları daima giye-ı'kat o artık bir daha bliyle hatalar Lf 
yakında, başka bir odadan ve kendisini - Geçen ay bir tek ~ri şap'ka sattım .. 1 ceklcri için 7.abıta büsbütün yanlış yola miyecektir. 
göstermeden mikrofonla konuşuyordu. Mikrofondan gelen şefin sesi sordu: f scvkcdilm~ olacaktı. ı Haydutluk sahasında k~arlDıırıı:~ 
Geyik başı da hoparli>r vazifesini göril- - Yalnız bir tane mi? ~ (7) numaranın sözlerinden sonra Jak olan bu adamlar. şefin bu sözleri ıc:ırŞ 
yordu. - Evet ŞeL. Yalnız bir tane ... Ver- Deslinin yeraltı treninde gördüğU adam, 1 d t"•--d"l 

0 
b .. 1 le ııc JC' 

Fakat her içtima odasında bulunma- E"er J k D sı· b d '- d S d... . kat'" . •. . b ı sın a ı. .. n.: ı er. nun u s::ız er 0 a e ı ura a o~ay 1 bu es: ıgınız ı emır uz en ne u şapkaları söz istemek için elini kaldırdı. ı k . d'. . 
1 1 d 

.. , ı"cap eden reıs· kürsus·· u·· burada ... ·oktu "damlar fçın" den b" · · ltı in II · · tam d d" n·1· k k'b · k 1 l f .. k me ı.ste ıgın an amıs ar 1• d • .. .,, · ... ınnın, yera tren - - epınız; aınsınız, e ı... ı ı-ııanca 1 ar, zengın ve ço namus u, cŞe > vakıa orada yo tu. Görilnmü- .•. • kS. e• 
Koltuklann yüileri boş bir duvara de gördüğü ve kendisini takip eden gri yorum. mevki sahibi görünen kimselere sata- yordu. Fakat burada, içtimada bulunan- Geyıgın boyn. uzları arasın:fan :ı 

dönüktü. d cd d şapkalı herif olduğunu tanırdı. On iki kişiden biri cevap verdi: caktım. Halbu ki bu şartları haiz yal- lar onun, her hangi bir <lelikten kendi- •ses evam ıyor u: dııtı" 
Evet ..• Duvar boştu. Sadece bir hay· Yalnız o değil, istasyonda Antuvan - Evet şef.. Hep tamamız ... Eksiği- nız tek bir adam mağazama geldi. Tek 

1

lerini gördüğüne, bUtUn harekctleriniı - Anluvan anne yalnız bi7.i_11' ; rd~ 
11 yUksekliğe asılmı~ iri boynuzlu bir annenin önünden geçerek penbe karton miz yok... şapkayı da ona sattım: lgöz iinündc tuttuğuna emin idiler. hrımıza mahsus olan penbe bilel:tl;J 
geyik kafası vardı. Şüphesiz bir av ha- bilet alan biltün gri ~apkalılar toplan- - O halde 7 numar:ı raporunu oku- Çet~nin planı hakikaten çok mahira-ı Nitekinı heriiin söz istemek için el Jbirini bir yabancıya venııİ!.:· · ·. 1 ıc•f 
&ırası.·· nuşlardı. sun... ne idi. Kendi adamlarının sayısı esasen 1 kaldırması akabinde geyik başındaki ho- bu yabancı, (7) numaranın grı .ş•P~ 

On iki koltuğun on iki~inde de birer Kanapelerde oturan on iJd kişiden (7) numara arkada ve ayakta duran kendilerine malClm idi. On ikl kişi idi- parlörden mikrofonun sesi duyuldu: !sattığı adamdır. Çünkü hadıc;e 
adanı oturmuştu. başka arkada ve ayaltta duraa bir on (ppkacı) dan bqkuı değildi. Burada ler._ Fakat her hangi blr ~n bu şapka-' - Ne vnr 4 numara ... Biı· sev mi söy- - Bitmedi/ 

ZABITA ROMANI .............................. .. 

Gri Şapkalılar 
Çetesi 

- s -

Raconumuzda af yoktur 
En ufak 

%- dtr. 
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HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 
'· 2 içinde 

-3 

H •• uru •• 

iun kaı1>· . 
git ı.ru kı.rıp, ıraını yı.kıp günaha 

tnek · le l'ıltt da .ts. mem. Benim namaz postu-
ğetı. 'b Öbür odaya seriverin. Bir de 1e-
4hd t ri.Jc koyuverirseniz fena olmaz. 
t\ıi destirni de orada tazelerim. Kemendi-

l) e unutma! ... 
~iln ebt· Ve selfimetçe odaya çekilir. Dü-
L_ 1l'e d" " 1 '\Cl.ç uşun .... Bu minval üzere bır 
ğltıi ~ece geçli. Nihayet bir gece dirse
tı.,, sı. Uduna dayayıp sakalım yolarcası
der\l)·"lll:lıyarak düşüuUp dururken bir
ll'tü u-~ hatırına bir ~ey geldi. Ot gör
'- Ş Cın "b· ~ete gl ı kıs kıs gülıneğe başladı: 
~clt ~ hoeanın eski dostlarından bir 
il. Ç()k: rdt var idi. Böyle gönül işlerin-

ectemli · 

K 1 z 

__ ____ ... ___ , ... o 

,llJiOMAJl!WA i 

!Macera 
l!E!.3 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1.................. ou·· şku·· nlerı· •••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

'~~+atem YAZAN TITOYNA 

12-

Cüzamlılar adasında •. 

.. .-· .·IS,ad p 

ANKARA RADYOSU 

Ögle neıriyatı 

Saat 
12 .30 - 12. 5 O Muhtelif pla1' neşriyatı 
12.50 - 13.1 S Plak: Türk musikisi v~ 

Aktam neıriyalı 

Saat 
f6 .30- 19.00 Muhtelif plak neıriyatı 
19.00 • l?. 30Tia'fk musikisi ve lıalk 9a11<1 

kılan 

(Servet Adnan ve arka. 
daşları) 

19.30 - 19.45 Satı.tayan ve Arapça nel' 

rivat 
19.45 - 20. l) Türk musikisi ve halk. şar" 

kılan 

(Hık met Rıza ve arka• 
daşlan) 

20. I) • 20.30 Nusret Karasu (Sdıhi ko-
nu,ma) 

20.30·21.00 Plak.la dana musikisi 
l 1.00 - 21.1) Ajans haberleri 
2 1 . 1 ) • 2 1. 5) Stüdyo salon orkestrası 

Saat 
1 6 30 Plakla dans musiki.si 
19.00 Armilnik solo, Şiiler tarahndan 
19. 30 Konfer ns: Beyoğlu Halkevi n.., 

mma (İnhisarlar hakkında) ihsa( 
Arif Gökpınar 

20.00 Mu~tafa ve arkadaşları tar&fınd~ 
Tüık musikisi ve halk ,arkılarr 

20. 30 Ömer Rıza tarafından Arapça söy. 
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p" --- -- SAHiFE 7 . 
. . . ,,. . . . . .... . ... - • Medeniyetın 

Türk Yul-du, T-iı-. r_k_T_o_p_r-ak_l_a-rı 
menşeleri • [eo_RS.A 1 Yenilen Favsta 

Fiat 
M.ikdnr Alıcı 

Mikdar Alıcı 

Fiat 

medeniyetin 
lıviçreJ ' b'" .. • . • .. . d 1 uyuk alını Profesor ~ıttar- j insanlar tarihin bu uzun devirlerinde 

.,:d~~.arada çok mühim bir konferans karada ve denizde avc11ık yaparak ge
ıgını ynzmqtık. Bugün bu konferan- çinen göçebe knfilelerden, weyyıır klan· 

sın en "b· •-b" nıu un Ktsunlannı dercetmekterı ]ardan ibaretti. 
uyiik bir zevk duyuyoruz: Tııbiot, lüzumu kadar gıda maddele· 

• 
yenı 

yerdireea 
ğe, yoni ziroııt yapmıya ve ha}"·anları 

ehlileştirip tasarruf ve idareleri altına al
mıya muvaffak olduktan sonradır ki gö
çebe hıılden çıkarak şehirli ve muk.im 
hale gelmi~ler, beldeler ve sitder kura-

702 Inhisar idaresi 
230 jiro ve şilrekası 
213 K. Taner 
174 O. Kurumu 
142 Alb:ıyrak 
130 M. j. Tarnnto 
125 j. Kohen 
123 H.Besim 
113 A. R. üzümcü 
87 S. Erkin 
82 Paterson 
78 Esnaf ban.kası 
50 M. Arditl 
38 P. K1ark 
36 M. M. Partakal 
30 C. Alanyalı 
16 Canvural 
16 S. Bencuya 
15 Kaptan Ihsan 
9 Şınlak z. BL 
5 A. Majda 

2414 Yekiın 
98543 

12. 16.50 ..ll'llSll .......... ımrl ...... : ........... 

14. 18.50 
14. 24. 
14.50 19. 
14.50 17. l - 3 -
16 18 Bussi bu gibi şeylere alışık olduğun-ırica cderı'm ş d k 'l " · . . ,. . ura an çe ı ınız ve bizt 
15.75 16.50 dan kat. .ıyyen şüphelenmemişti. Hemen 1 engel olmayınız. 

15.25 19.50 .kalkarak kapıyı açmağa b!lc:fadı. J Bu k ..,. ses apunun arkasından: 
16.50 16.50 Faknt bu anda gayet sakin ve dilz.gün - Acaba ben bırakır mıvdım .. .,,nn,,,_ 
15.25 17.25 bir ifade He bir ses işitildi. diyorsunuz. J ' ..... ...-

16.75 16.37 - Bonsuvar efendiler... Görüyorum - Ala! tııll! biraz ...... b 11 b" k 
k' B ·1 ku d 1 A A , .... re . ır apı na-

l2.50 17.37 ı, astı man nnı şu utufktır Bussı sıl kırılır ve göğüs naSll del· . . dl 
15.75 15.75 Lö Klcrk cenaplarmı öldiirmck istiyor- 1anlarsın ! mır, şun 

Yazan : Mlşel Zevako 
, ........ , ••• :._. ................ a:m ........ , 

15.75 21. sunuz ha!... Lu\·ayni bundan sonra şövıllyeye dı>. 
18. 18. Acaba bu da kimdi?... nerek : 
15.25 16.12 Bussi kapıyı açarken bu sözleri işitti- - Bu ses nasıl bizim duşmanımız ise 
15.25 16. ğinden: sizin de o derece düşmanınızdll'. Bize 
14. 16. - Oh ... Oh .. Yine ne oluyor? diye yardım ctmiyecek olsanız bile , bizi şu 
13.50 14. mmldandı: . ,haydudu haklamamız için serbest bıra-
16. 17.75 Kont Luvaynı: kırsınız zannederim, dedi. 
11. 12. - Espiyonlıındık! diye bağırdı. Pardayan üç delikanlıya birden ht

Diğer Uç arkndaş sesin geldiği tarafa tap ederek: 

100957 

dö~düler. Bu ses s~~anhk . kapısınd~.n) - Gençler, sizi Bastil kumandanı de
gelıyordu. Hançerlennı çektiler ve hu- nilen şu herifin elinden kurtardığım za-

1NC1R cuma hnzırlandılar. . f mnn , bana karşı üç hayat \'e ilç hurrl-
'OZÜM Bu meçhul adam şapkası clınde hem yet borçlu olduğunuzu söylemiş \'e va-

lSl5 A. H. Nnzh 5.50 14. il Hyor ve hem de: lidde bulunmuştunuz değil mi? 
488 tstikliıl 6. 6.50 - Bonsuvar Mösyö dö Kalaber: •.. ' Kalabcr ile Montseri ve sent Malin 
275 ş. Riza halefleri 7.25 14.50 Bonsuvar Mösyö dö Sent Malin, Bon- bir ağızdan : 
130 F. Solaııi 11.50 14.50 suvar Mösyö dö 1\fontseri! di:,.•ordu. - Pek doğru dediler. 

61 !ı.zi ve All 7.50 7. 75 ı Çekilen hançerler indirildi. üç deli- Pardayan ; 
33 ş. Rczi 10. 13. kanlı geri, geri çekilerek s3ygile yerle- - Müsaade ederseniz bu akşam siz.-
22 A. Muhtar 6.75 G.75 (e kadar eğUdile~: ~:y:n hafif ziyası bu d.en borclarımzın üçle birini üa etmenizi 

iri veremediği için doğumlar bizzarure rak buralarda toplu yaşamıya başlamıt· J3 Ege şi. 7.50 7.50 meçhul şahsın yuzunu aydınlatmış ol- rıca edeceğim. 
mahdut kalmakta idi. Ferdi bakımdan lar ve nğlehi ihlimal kendi aralannda 2551 Yekun duğundan üç delikanlı bu mehçul ada- Mösyö dö Bussinin hayat ve hürriye-

Bundan sonra Profesör Pittard çok bu böyle olduğu gibi içtimai bakımdan teavün ve teııanüdü teminden, kendi ne· •85274 mı tanımışlardı. tini talep ediyorum. 

.. PROFF.SöR PtlT ARDIN 
KONFERANSI 

tcın~ ve sevimli bir ifade ile ve Fran· dn büyük topluluklar vücuda gelemiyor- fislerini muhafaza ve müdafaaya yanyan 
1
87825 Neye uğradığının farkında olmıyan Bu üç silahşor, hep birden yere eğil-

•tu:a olarak konferansını vermiş ve çok du. insan toplulukları ufak ldanlar ha· ilk içtimai kanunları bu devirlerde 'VÜ· I ZEYTlNYAôl bu ses kendisinin müdafii olan meçhul diler. 
allcı§lanmıştır. Sözlerini tamamladıktan !inden ileri gide~iyordu. c.uda getirmiye muvaffak olmuşlardır. 120000 kilo S. Ergos :14.50 35. şiihsın Uzerine atılmak istedi. Fakat bu- Sent Malin, nazikane bir sesle: 
sonra. B. lsmail Müştak Mayakon. Fran· El\'TELLEKTOf:.L. FiKRi VE BE.Dil ECER ME.Df.ı~lYET ORTA ASYA. 10000 kilo A. Muhtar 35. 35. na imkan bulnmamıştı. Diğer i.iç kişi - Mbsyö lö şövnlye; emirlerinizi 
~~ca bilmiyenler için bu konferan9ln KEŞiFLER DAN AVRUPA YA GELMEMlŞ 30000 Yekun tarafından sıkı, s1kı tutulmuştu. yerine getiriyo~ Bussiyi size terkedi-

urkçe bir hülô.sasını yapmıştır. Bu hu- Bundan sonra entellektüel, fikri ve • OLSAYDI 1 H/101 937 Uzilın flatleri Kalaber: yoruz. 
Iasayı aynen siitunlnrımıza geçiriyoruz: bedii keşiflerin meydana çıktığı görü- Bu hankulade keşiCleri Avrupaya mal Çek. üz. No. 7 14.25 14.75 - Bu muhterem bizim haliıs1tarımıı- Şövalye yavaş bir ahenkle: 

- Muhterem profesörün şimdi dinle- lüyor. Bunlar ar, heykeltraşlık, oymacı· dmiye imkan yoktur. Hububat ve ehli ıc < 8 15.00 15.50 dll', dedi. - Şimdi iki tane b:>rcunuz kalıyor! 
diğiniz çok ktymetli ve özlü konferan- lık, ve resimdir. Yapılan araştmnalarda hayvanatın vatanı neresi ise. hububat ve < < 9 15.75 16.25 Mon~rl : dedi. 
•ını harfi harfine ve sadık bir tercürney- elde edilen eserler bu keşiflerde insan· ehli hayvanat nereden gelm.it iae bu J.:e. c i' 10 17.50 18.00 - 'Bizi Bastilden kul"l.al'an bu zat.tır. .Montscri: 
le aizlere bildirmeğe ihtiyaç olmadığı gİ· lığın harika denilecek eserlerini meyda- şifleri de oranın insanları yapmıştır. Bu « ~ 11 19.75 20.75 Sent Malinde: - Pek doğru, sözümüzü sonuna ka-
bi buna uman ela müsait değildir. Yal- na çıkarmaktadır. Bundan sonra glasye- vatan orta Asyadır. Oradan Avrupaya ·« « 12 21.75 22.75 • - Şövalye dö P~ı-dayan! ••. diyt> ba-,dar tutacağız.. Faknt milsaade ederseniz 
rnz muhterem prof~örün müsaadel riyle lerin erimesiyle yer yüzünde azim ıklim gelen insanlar, kendiliğinden yetişmesi· ZAHlRE gırdı. size iyi bir nasihatte bulunayım: Borç-
tuıabildiğimiz notl,ara göre .konferansın tahavvülleri vücuda geliyor. Mu büyük ne ve kendi kendilerine yürüyüp gelm.e- 130 çuval Buğday ;i.875 Luvanyl bir adım geri çekilerek şap- ' J.ı olduğumuz hnyattan birini kendi nef-

ttna hntlnrını icmnlen arzedeceğim. tahavviiller o derece müessir oluyor ki lerine imkan olınıynn hububat ve hayva- 30 ion arpa 4.25 kasını çıkard1 ve: jstniz için saklarsanız, çok iyi edersiniz, 
Sayın Profesör «Biz kimleriz> Yani ''ahşi hayvanlann hemen Uf fesi bunla- nalı nasıl getirmişlerşe bu keşifleri' de 15 ton Bakla A. - Eğer bizzat Papa olmuş olsaydınız, her halde; çürikü bu akşam zatı şahane 

İnsanlığın kıdemi lıangi devre kadar çı- m doyanıımıyarak ya büsbütün mahvo- öylece kendi malları olarak getirmişler· 64 çuval Bakin 4. bu nkşrun bize karşı işlemiş olduğunuzıhakkmda pek fena Oir harekette bulun-
~~r? _ınsanl~k yer •. yiiz~nün ıJdim müş· luyorlar, yahut kaçabilenler baş~a taraf· dir. lstanbulda ikinci tarih &ı.oogresinde 16 çuval K. D. 6. 7. şu fena oyundan dolayı elimden kur- dunu1. Bu sebeple belki kendileri, si-
ülatı, vah~ı ve mufter

1
s hayvanlar müş- lora hicret ediyorlnr. fnsanlar da bu ta- de sijylediğim , ·eçhile eğer 0 devirlerde 128'7 kental palamut 380. 510. tulı:imazdmız. .. Ne çal'eki Mösyö de zi öldürme'kliğimiz emrini verir. Ve si-

küliltı gibi zorluklar arasında nasıl tekô.- havvüller karşısında kendi nefeslerini ta· Avrupa ile Asya arasında Seddirin gibi 504 balya Pamuk 37.25 50. Pardanynnmış sınız. Şövalye ~ize çok ze knrşı da bizim ödenecek borcumuz 
ın'"I " u 4!tıni tir. J,nsan bu kadar sefalete, ıs- biatin yeni vaziyetine intibak ettirmiyce bir yüksek du\•ar bulun;!a idi. eğer As- kalmazsa, kemn\i esefle siz.i öldürmek 
hraba nıısıl katlannbilmistir.h -eualiyle mecbur ohıyotlar. Jşle o sırc:ıda yeni pa· _yanın Avrupaya gelmesi imkanı bulun- Doktor Raporları Üzerinde mecburiyetinde kaldığımızı arzederim. 
aıih:e haşladıktan ve insanlann mebdei leolitik devir: ile neolitik devirde insan· masa idi hjı;. AVTtlpalılar. bugün bile o Pardayan inuhal.abını gayet nazik.üne 

hakkındaki ihtimalleri kısac:t\ anlattıkt~n lar. medeniyet tnrihi bl'lkımındım pek mü~ mezolitik devirde kalmı~ olacak ve pi- M hk ı • • k s~Jümlıynrak: '" 
sonra konferansına §U suretle devam et- him hir keşfe. yani köpeği vahşi halden rimitif Avusturalyalılara benzemiş bulu· a eme erımız ço ·- Pek ]Qttıfkiirsınız Mösyö! Şahsım 
rniştir: · nAcaktık. hakkındaki düşüncelerinizden fera'gal 

kurtarıp ehlileştirmiye muvaffak oluyor· " c.- a· d . . dd. • l b k h d ı buyurunuz., borcunuzu ödemeye pek 
ır mc enı}·etın ma ı, manevı lar. Danimnrknda yapılan hafriyat sıra- şte u no tada nazarlarıml.7. fatalmım. · 

b\I~ fikri bakımlardan inki§afını anlamak d d . 1 b k kl İster istemez, Anadoluya. &İzin Türklerin ~ssas ' avra nıyor ar dikkntli bulunduğunuzu gördüğümdeD 
1 

k sın a o evrın avcı arının ıra ·tı arı yı- d '4 hemen buradan çekilmenizi rica edccc-
I rço müşaheddere, birçok mukayese- iiınlnr arasında bir takım köpek iskelet· yur una teveccüh ediyor. Kat'iyetle gÖ· 

"re, birçok tecrübe ve keşiClere müte- !eri bulunmuştur. Bu hayvan 0 vakit av· rüyor ve diyoruz ki Anadolu adı verilen B. b . d. k h • l ğim. '"akkıftır. Türk topr-Lları, Tu"rk yurdu yenı" mAde· ır ırı·nı· cerhe ece ma ıyette rapor arın Her dördü birden Parday. anı sclamlı-
cılıkta insani\ yardım ediyor, sonralan, ll1' ~ 

l : er ylızünde gelip geçroiş medeniyet- sürülerin bekçiliğini )'apıyor. niyet.in geldiği yerdir. hangisi nazarı dikkate alınacak? yarak, kapının .. a_:kru:ınd:;· d'l ' s· ı 
erın her biri bu inkişafı ba~ka suretler- 11, 1 

MOI 
1
iM KE.ŞlF Biz en büyük içtimai rcvolü •onları So .. 1 kk d . • - Tekrar goruşclım en ı er. t"L 

0 

le cld • . B k d h k 
1 

" , b d > n zamanlarda doktorlar tarafından luk rapor ıa · ın a verılecck cezanın Hn iyi bir hançer haurlıyncağını va-
1 

e etmıştır. u no ta an er o - Ço una me yunuz. Eğu siz bize hububat ·1 hakk da 'kt · b kad B b led" · 1 
1 

ektivit h" h . . d ,_ • h. k geçmeden insanlık iki mühim ke· 
1
• d' . . • verı en raporlar muhteviyatı ın ını an y.ıne aş ır.. u se ep il" kı dedc.rim. Diye bağıran Bussiye cevap 

L 
e ır ırın en az ço~ genı~ ır- ge ırmesey ınız ve zıraati ögretmesev· l k d kl ünl' d ahk 1 b 1 İrind .. . §İf daha elde ediyor ve bunlarla insan d' · w • • • ına 1 emelcrin çok hassas davran ı • a- son g er e, m eme er u.rapor ar vermeden geri çekildiler. 

);cd en az çok muteheddıl manzara ar- hayatı esasından degıw•Qmı'• bulunuyor. Bu .'~ız. eger sız bıze ehli hayvanlar ~e· rını görüyoru7. üzerine çok hassnsiyet göstenrtek 7.aru- F k • . l k l\r l" k 
. er. Beyaz renkli beşeriyeti, umumiyet " .. tırıp tanıtmasaydınız biz hala av ve ba- . . . . . . n at anı o arn Sent ı.a ın te rar ıtibari 1 "lAh al v ke iflerin biri ziraat usulünün bulunma· ı k h cı Bundan hır milddet e\·vcl; hır. suçlu retınde kalmışur. Pardayanın yanma döndü· 

y e. no7.arı mu a azaya dıgımı:ı 1 Çt ayalı y~ıyan göçebeler halinde hakk·ı d n b' lık . t" hat tdo dun"" de böyle bu· rapora hem de < • 
tarn k ııı. diğeri hayvanların ehlileştirllmesidir. ,_ J '- n a ver en ır ny ıs ıra ra- ~- M" ·· ]" ·· ı affcd • B" 

l 
an arşılnşacağımız vaziyet bizi şöy- ~a acaaı:tılı:. Sitelerimir. insan toplulukla· po,.,, u·· . h'J"t l l k e sa"aru dikkat olan bir rapora rastlan- - osyo 

0 şova ye, crsın. ır 
l! b· I' Bunlar o kadar mühim şeylerdir ki eğer k .,... zerı.ne ı aıt memu o ara m ş- • J şey naza· d"kkati · · clb tt' LUtf •t"ı..,Jır sun ın cevabını araştırmaya, tabi- b 1 rımızh, ı·anunlarımız ve kollektif hayıttı· imden yapılan' te•1-:kde istirahate muh·ı';n,., ve hakim, yaptığı derin bir incele-ıso··..-ter ınıs'ı~ın; .. ı. B mdız.ı c . ~ kı. rt den 

~ c se\'keder• «İnsanlar ilk za nla un ardan mnhrum kaldığımızı farzetsek mız u asa ne madd" d • uu ' -s kkınd .1 U J ... . u a nmı nıçm u ar ırıtı h ·v • • • • ma • bugün biz hala eski devirde yaşıyan in· deni • . 1
' ne c manevı me- taç olan şahsın vazi!e başında işi ve gü· nıcde bir suçlu ha a verı en m tc· nız? ..• Çok merak ediyoruz. Bu adam 

•~ar ~Tta~ı v~ be~ımı. h~at_•_nd~n ~ar sanlar halinden çıkmış olmıyacaktık. B~~:~~ızl o~uy~~lı:tı. cü ile meşgul olduğu tesbit edilmiş, ve laddil ı·aporlar arasındaki tez.adı meyda- lbizdcn ziyade size diişmand1r.. Bunu 
ırıekte l~ u~ eşetı}:ctın ugun ışga et- insanlar içtimai inkılapların en büyük- de . ' ı ar a .. ~a o uya Avrupırnın me· bu rapor hilafına olarak suçltınun başka na çıluımuştır. tsiz de pek alii bUiyorsunuz. Bu nasıl bir 
l ük 1 bo. ugu mevkıe derece derece bil~?"et ve lı.ultur ıı.nasa nazariyle baka· biı· doktor tarafından vapılan muayene-! llüdise, Karşıyakada } apılan bir cür- ;., bir türlü akıl erdiremedik. 

se e ılm k . . , b. . u· lerini t~kil eden bu iki ;keşfi elde etme- ırız ~ I"'"" -etrni h ~ ıçın nası ır se~ ~ ıp • inde kendWnin ilel ve emrazdan salim mil m~c;hut vak'asıdır. Okurlnrımıun Pardayan: 

B 
ı. angı merhalelerden geçmı~tır}. > 1 · ı • d A k - bulu d .. h ·ki .. · l ltaı d .. d" rt ndak·ı Da\•i bundan ~ ı H' b. k u 

1
. ' •• n ugu ve er ı • rapor uzerıne ıas- u ıgı on o ya§ı • - Çocugum. ıç ır ma sadım yok-

araş~:~ı:ı ccvnhını tariht.e yap~ğımız ngt iZ me eni BnUOUna gore tane heyeti sıhhiyesince yapılan muaye-lon beş gUn cwel ceza e\·indcn çıkı~~- tur. Siz nasıl borcunuza sadık kalmış 
•uretlc " a~da~ çık.an neticelc:_r ~~ze fU • nede, bu şahsın kalp hastalığından mus- tı .. Dün kabile Bayan S~~ihanın evınc liseniz. Ben de öyleyim. Sizin naz.an 
Varubi erı~o:. _ln•~'.1lar bug~nku hale K d c •• 1 d h • 1 tarip bulunduğuna rapor verilmişti. ginniş ve bir çu\•alm içerısıne doldurdu-f dikkatinizi celbeden tarzı hal"eketimde
rınırı. ~:~k ıçın ılk ~ince felr?• vaddılı:lha· a ın, uzam 1 a 1 o sa Yine iki yıldan beri duruşması :rapı· i:'U kıymelli fincan, tabak ve içki J~v~?.ı-ıki sır işte bundan ibarettir. 
8Q an sonra aı e var ıgının, a a lamıya hl da d l b 1 b " matını aşırU"kcn yakayı ele vermiştır. . . . 

nra kabile ki r4 .. k k e d n r va 3 suç u u un.an Jr • 1 Bussının de b t?mmle görülecek bir he-
llıuhafaza . ceml oat lved anBva ıgının OC t kt• Bayan hakkında çeşit çeşit doktorlar- Bu sebepten yakalanan Davı, usu en sabı var. Eğer bu akşam sizi onu öldür-

. sına ça ışmış ar ır. u gayeye asını a ıp e ece ır d k ·k dil k flırlk ve mümcy-, ' Ctı~cbiJmek onlar i in ek kola olma· dan alınan ve mahkemeye gönderilen ~ tora SC\ e _ere ınekte serbest. bıraksaydım. Bu hesap 
?r.ıtştır. insani b ç Pld d' Y k raporlara istinaden, bizzanır muhnke- yız olup olmadıgı sorulmuştur. nasıl göriilUrdi.i. Değil mi? 
d nr unu e e e ınceye a· F k l b• b• b . d 1 HükOmct doktoru yaplığı muayene-m~~ birçok mücadeleler yapmağa ve bu a a Jr atıne Ve Jr abaOJO menın evamına imkl'ın bu unamamış ve sinde Davinin ffıruk ve mümeyyiz ol- Scnt Malin afallıyarak mütebessim 

ll<:adelelerde gayet çet:n aaflla1ardan h ) " ) son olarak gönderilen bir raporda suç-1 dığ.... d . işt'ır • bir tavırla şöv:ılycyi tekrar selamladı ve 
geç · . t t • J • ) h ahs .1 rek Ud ma ına nır rapor verm .. ~- tnıye. mecbur kalmı1lardır: çünkü o as a ev a arJfi)D yanına gıtme erJ unun . eye~n~dnn? edi e . m. : Halbuki Davinin bugün hentiz netice- arkadaşla~ınm yanına döndü. 
lı.lı:~an ınsanlar hu mücadeleleri kolay- b "' d .., • • det tayın edılmiyen bll' rapor venlmıştı. Jenmiyen bir kaç hırsızlık dosyası oldu- Luv~nyı~ 
hına karşılaynbilccck vesaite malik bu- m CC U fJ C gJ 1 d) f Bu milşevve.ş raporla~ karşısında ğu gibi iki ay evvel Bayr.ıkı.da yaptığı - Şımdı kaçmak lazım. B ir kaç daki-

ti ~•YorlardL Ellerindeki silahlar ne iç- Londra 3 ilktı>c:rin (P. S.) _ Bundan o~l h 
1 

,, . • . . ö 1 mahkeme, kat'! bir ifadeyı tazammun •bLr saat hırsızlığı dolayısiyle yine dok- kn sonra bu heri{ bütün alayı basımıza 
tnaı h tt4 d f ' ~ g umun asta ıgı sarı degUdı. Ye eden ra ı 'b karar \>ennek - ·· u d' d 

•u ;_ n a ne e erdi varlılı:larıru ko- bir kaç sene evvel Vaterlo caddesinae oldu~· y ld b'-.3 1 k 1 por arın ı razına tora gönderilmiş, fakat yapılan muaye- uşur r ıyor u. ına.ıı; İçi • • iki 1 , 6'" a e onu ı.LUen ve meme e- mecb . ı· d k l tı B g'b. te . 1 1 "~ ka tel . n cırıştı eri mücadele ere kafi meyva satan bir kadının oğlu B Sutern tinden ki tırd la U-Jb k' d 1 urıye ın e a mış • unun ı ı - nesinde Davinin farık ve müıneyyız o - uç ar daşına ve bilhassa Pardayana 
trııyord ı . uzn a~ ı r. ~uı u ı sa ece ahhü w d al ü eri . . . k . 1 . u. cüzam hastalığına tutulmuştur. biı:lm mılhall izd k d k rem-1 re ugrayruı av ar ve ceza z - duğuna dair rapor verılm~tır. ço ıçer emışti. Fakat bu ktzgınlığının 

111
_ . A TEş VE ÇAKMAK T AŞl j Bu zavallı ndnm annesi \'e karunm li var ki B emunl e oh a al rklço vAe . 1- ne tesiri olması lazım gelen ve kat'iyet tşte mahkeme sabit görünen suçun- kendisine 1.arar vermekten başka hır 
it ınsa 1 . . . . .• arın asta ı arı sarı o ,r d . . 1 d . . d k" r· k .. 'r d d . . . 

ida n arın mevcudıyetını temin ve 1erketmeğe, cüzamlıların menfası olan d ğ h ld ~ .ua e etmıyen müphem rapor ara a ras- dan ve dosya ıçın <' ı arı ve mumey- ay a a temın etmiyeceğini bildiği ıçın 
at .. :neye Ynnyan keşiflerin en başında ·Malezyada Pulo - jerak adasına gitme- g~l u a e serbcs~dbırakkılıyDo~.1~~~~nmd llanmaktadır. yiz raporundan dolayı Daviyi on dört ı nrkadaslarının bu hareketine boyt.n cJ-

-w ve çak . k . . . ~ _ o umun yanına gı ece . . . ÜJLJ\iilUI a . •. kü k , · . ı . llıa1ı; ma taşı gelırdı. Bılhassa çak- ge mecbur kalmıştı. be b k .. ha b" Geçenlerde Çeşmelı Has~mın yarası gun hapse ve tev ıne arar \ ermışlı .. mek mecburiyetinde kaldı Kendi ı çok 
tavı in l .. .. b" 1 h .. . . n a acagım ..• Vakıa bu seya t ı- h kk • . b. ·ı D . h . t • kt kt d .. kü . . ~tı san var ıgının yuz ınlercc Bu en uz yınnı dokuz yaşındaki genı- . • .. . . a ında iki günlük ır rapor verı - avı apıs !'n çı ı an sonra, un prntık bir adamdı. 

L c devamın h' . . B kah" .. 1 1 el .. , zım fakır butçeınızt sarsacak amma ... Ne . .,... F das . .. ekr hUk·... t 1 . 1 . t ; 'tT · · ı,., r: k • ı..ıir k . a ızmt"t etmıştir. aş ıç 
1 
cuzam ı al' a asında felfıket arkadaşları • mı~.ı. er ı günu t ar ve ume ,~n suçunu ı.cı t'nlL': .r . ~ eı ı "n arı ve h.ulabN arkadaşlarına: 

ehe cş~f b~ çakmak taşı keşfi kadar üzerine baş muhafız oldu. yaparsın ..• Evlat bu... ldoktoru tarafmda.n yapılan muayenesin- mümeyyiz olmadığına dair olan rapora _ Bitmedi -
f~ra rnrnıyetı haiz değildir. Bugün bile 1 Fakat adamcağız bu adada sıkılmağa Bu mesele Vnterlo caddesinde oturan- 1de yirmi günliik muvakkat bir rapor g(ire Daviniıı ıneS\ıliyeti cezaiyesi görül- ., 

ler ~sanın cenup taraflnrında bazı köy- başlamıştı. Bir kaç defa karısına ve lar arasında adeta bir dedi kodu mevzuu verildi. miyecck ve salıverilecekti. B t k .., 
Çl!ık ~llc.ının çalonnk taşından yapılma bi· 'annesine yanına gelmelerini rica etti. olmuştur. Koeasının yanına gitmeyen 1 Bir lı:ıfta evvel Salhanede vuku bulan Sulh ceza hukimi B . Ömer Kaya, bu 1 a l Ya gı • • • 
çakrn u'.lanmakta olduğuau söylersem Karısı, kocasının bu tafobine ve ricası- kadınla evladının yanına koşan annenin ,bir yaralama vak'asmda suçlu hakkında noktayı incelemiş ve muhtelif tarzda Hilal eczanesinin Norvcçya} a ıİ· 
ğ. rol~~ t~~nın insan varlığında oynadı· '.na aldırış etmedi. Fazla olarak da mah- ayrı ayrı taraftarları vardır. lbir günlük rapor verildiği hnlde, ertesi verilen bu raporh:ırın hangisiyle amel ı arİf ettiği 937 rekoltesinin bir asitli 
rırtı. t kufı derecede izah etmiş sayılı- kemeye baş vurarak kendisine nafaka Bir hukuk hakimi, kadının nafakn ta-

1
gilnil yine hükümet doktoru tarafından edilm~k ltlZlm geleceğini a il olan ma-t halis Morina balık yağı lzmire gel-

ltiJer ~;:~lor . at~~i mi daha evvel ke§f· 1bağl~nınasını istedi. Fakat bedbaht lehini kabul etmiş iken diğer bir hakim yapıl.~n .. muayenesin~e :'O:alı bakkında lkamdan so:ıı~ına.c;ınn k_~rar .. vermiştir. mi§ eczacı KEMAL AKT ~ tara-
~derl!k a 8~ ılk once çakmak ta§lnı kctf· 1gencın nnnesi oğlunun yanına gitmeğe bu nafaka kararını bozmuştur. Bozına- on ~unlük _rapor vcrümıştır.. . .. . tşte bu gıbı haller, cunnu meşhut ka- fmdan iki gün evvel gümrü~en ~-
eı henüz tc ı ~undan mı buldular: bura- razı oldu. ya sebep ~e ~dının kocasına rcf~kat 1 Söy~e?1e~e ~acet y~ktur ki bll" ?iinl:uk !~~ununa .. tevf:knn duruşması ~apılmak kanlmıttır. Havalar serinledikçe pı· 
tıokta ınalum olmamakla beraber bu ı Delikanlının babası: etmekten ımtinaıdır. Şu halde Iııgılte- 1veya ıkı cw1luk verilen rapor üze.rıne luzere gonderıfon davaların gerıye hıra- yasaya çıkacaktır. Kemal Al.tap 
ll\ıya nsıl kc!lfin ehemmiyetine dokuna- - Ne yapalım, diyor, oğlumuzu ora- rede kadın, cUzamlılar içinde bile koca- mahkemece ittihaz edilecek ecza ba§ka, kılmasına ve davanın ayni günde neti-1 göre dünyada balıkyağı kadar dört 

cak kadar tali bir m eseledir. da ve felaketi !le yalnız bırakamayız ••• 1sını takibe mecburdur. '.on •e ondan yukarı on beş, yirmi gün- ,celenmemesine sebebiyet vermektedir. 
1 
tarafından kuvvetli bir gıda yo!<tur. 



SAHiFE a 

.................. ~~~~-----·--------· Kulak, Boiaz, Burun hutalık-
lan mütehauııı Diş Hekimi 

ook•o: Operatör A~~ulla~ Naci 
Samı Kulatçı RORTAÇSU 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
si 992. Telefon : 3668 

1-26 (481) 
~-

DAHiLiYE MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yartm 
lzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyab Şefi 
Pazardan maada her gün haıta
lannı muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
ıi No: 1018. Telefon: 2545-

Haıtalannı Birinci Beyler 
sokak 36 numarda kabul eder. 

Sabah 9 -12 
öğleden sonra 3,30 • 6 
Randevü için telefon ediniz. 

TELEFON:2946 

=ınızre~ınT2n 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan zade 
sokağı Ahenk matbaası yanın
da. Numara: 23 

Muayene aaatleri : 10--12, 
15,30 - 17. Telefon: 3434 
W~..2Z 

lZMlR BELEDlYEStNDEN : 
1 - Senelik kirası bin lira mu

hammeneli Müftü sokağında Çak-
mak fırınındaki kireç hanının bir ae
nelik kirası bqkatiplikteki p.rtname 

.. •••••te•ı•in•d•e•n•dl!li•pl!llo•m•all!l!llılll!tlveçhile 15/10/937 cuma günü aa
at on altıda açık arttırma ile ihale 

oı, tablplerl edilecektir. lıtirak için yebnİf bet 
Mtmleket hastanesi diş tabibi liralık muvakkat teminat makbuzu 

Mumff E ğ J veya banka temina mektubu ile aöy-er ro u lenen gün ve aaatte encümene geli. 

...................................... 
BRISTOL 

Beyoğlunda ... 
OSMANiYE 

Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idareaiyle bütün Ege 
halkına kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler mülhit ucuzdur. 
lıtanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

' ............................... ~---------

Her işte kulla.nılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adreı : Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINY AN 

iLAN 
il Daimi Encümeninden: 

VE 

Kemal Çetindağ ~~ adet vatı fiati tutan lira Kapalı ekıiltmeye konulat it: Ödemit • Çatal yolunun 1 +540 · 
14+350, 25+ 500. 26+ 100 kilo
rnetreler arasındaki köprü, men
fez ve tosenin eıaılı onarılması .. 

8000 28 27 2160 
2000 58 38 760 Haatalannı her gün sabah 

saat dokuz.dan baılıyarak 
Beyler - Numan z.ade S. 21 
numaralı muayencbanelerinC:e 
kabul ederler. 

3000 97 55 1650 
l3000 4570 Bu İtin ketif bedeli: (74947) lira (92 kuruttur. 

B · · k "f • k auo Yukarıda mikdan vah ve fiati u ıte aıt etı ve ıaır evra y--• 

yazılı elektrik ampülİeri 15/10/937 ğıda göıterilmittir: A • Eksiltme tart?a~esi 
cuma günü saat on alhda açık ek- B • Mukavele P~OJe~ı 

Telefon : 3921 siltme ile ihale edilecektir. E • Bayındırlık ıılerı genel Ş. 
Şartnamesini görmek üzere ma- D • Hususi, umumi, fenni şartna-

. . - .. . .. . .. .. . 

JZMJR SULH HUKUK MAH- kina ve elektrik mühendisliğine is- me. 
KEMESINDEN : tirak icin de üç yüz kırk üçliralık C • Ke,ifname ve grafik 

Mazlum ile Frederik Dikensonun muvakkat teminat makbuzu veya istekliler: Bu ıartname ve evrakı lzmir ·An-
~utasarrıf ol~uklan lzrnirde M~u- banka teminat mektubu ile söyle- kara - lstanbul Nafıa müdürlükle-
dıye mahallesınde karakol sokagın- nen gün ve aaatte encümene geli- rinde görüp inceleyebilirler. 
da kiin 71 numaralı ve 1800 lira nir. Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih 
kıymeti m~hammeneli altı ~lı. bir 30 _ 5 _ 8 _ 12 (1911) 3410 gün ve saatı: 25 Birinci Tetrin 937 pazartesi gÜ· 
~p hanenın mahk~e venlen ıza- 1 _ Beher metre murabbaı üç nü ıaat 11 de tzmir vilayeti daimi 
leı ıuyu karanna bınaen 15/ 11 /937 yüz kurUflan dokuz yüz seksen iki encümeninde .. 
pazartesi günü aaat on ~le tzmir buçuk lira muhammen bedelle 58 Ekıiltmeye girebilmek için gere- .. 
Sulh hukuk mahkemesı salonunda sayılı adanın üç yüz yirmi yedi bu- gen belgeler: Bayındırlık Bakanlıgından alın-
aailtı yapılacaktır. çuk metre murabbaındaki 23 sayı- mıt müteahhitlik ve ticaret odası 
~u ~tınnada t~bmin. ol':ınan. be- lı araaaı baş kitiplikteki farlname . . belgeleri. 

delın yuzde yetmıı betı nısbetınde veçhile 22/10/937 cuma günü ıa- Ekaıltme kapalı zarf uıulü ıle ya-
bedel verildiği takdirde talibine iha- at on alhda açık arttırma ile ihale pılacağından iı!ekliler: 5 inci maddede yazılı saatten bir 
lesi yapılacak akıi takdirde aalıt on edilecektir. saat evvel teklifnamelerini lzmir 
be! gün daha uzatılarak .. ik!_nci arttır- İftirak için yetmİ§ dört liralık mu- ili daimi encümeni reisliğine ,·ere-
ması 30_111 /9~7 ·~lı gunu saat on vakkat teminat makbuzu ile aöy- . rek makbuz almaları. 
bqte yıne daıremızde yapılacaktır. lenen gün ve saatte encümene geli- Muvakkat temmat: (5622) lira. 

Gayri menkul üzerinde hak lale- nir 3558 (1816) 
~ind~ ~ulun~nl~ ~~leri'_l~eki ve~ik 2 - Hasta ve cenaze nakline 
ıle bırlıkte yırmı gun ıçınde daıre- mahsus ( Siebert ) aiateminde bir 
mize .müra~aat etmeleri lazımdır.. otomabil alınacaktır. Karoseri p.rt-
A~sı takdıre haklarında tapu sicili nameye bağlı fenni prtnamede ya

'?alum olmadıkça paylaımadan ha- zılı evsaf dairesinde yerli yapısı ola
rıç kalacaklardır. caktır. Bedeli muhammeni fenni 

. Şartname 25 ( l O I 93 7 tarihinden §artnamede yazılı yedek alat ile bir
ltibaren her k~sın görebilmesi için likte iki bin liradır. Açık eksiltme 
açıkta ve gayrı menkulün evsafı da ile ihalesi baş kitiolikteki prtname 
ıartn~mede yazıl~dır. veçhile 22/10/937 cuma günü sa-

Mu~ayedey; ııtirak etmek isti- at on altıdadır. lıtirak için yüz elli 
yenler ~ymetı muhammenenin yüz- liralık muvakkat teminat makbuzu 
de yedı b~ç~k ~niabetinde pey akça- veya banka teminat mektubu ile 
aı veya mıllı bır banka teminatı ib- söylenen gün ve saatle encümene 
raz .. etmele~i lazımdır. Gayri men- gelinir. 

• • • - • .... - 1 ~ " ' a • ..... ' • ~ ,ı. a •.• -• • • _,, • 

lzmir Emrazı Sariye hastanesi baş 
hekimliğinden: 

Hastanemizin yeni yaptırılacak 4108 lira ketif bedeli olan Etüv 
dairesi 15 gün müddetle açık eksiltmeye konmuftur. istekliler ke
fif ve tartnameyi her gün baş tababette görebilirler. 2490 sayılı 
kanun ahkamına göre isteklilerin hazırlıyacakları banka mektu
bu veya mal ıandığına yatıracakları teminat makbuzları ve mü
teahhitlik ve ticaret odası belgeleriyle birlikte 28 1-inci Tetriaı 
937 Pertembe günü saat 11 de Tepecikte emrazı sariye hastane
sinde müte~ekkil komisyo,11a müracaatleri. 

12-17-22-27 3586 (1821) 
~lun ~ergı ve sair kanuni mükelle- 3 - Soğukkuyu mevkiinde de-
fıye~l~rı satıcıya, yüzde iki buçuk ğirmen da~mdaki Yamanlar suyu 1ZMIR SULH HUKUK MAH-
dellal~ye ve ferağ harçları alıcıya ait deposu civannda yapılacak bekçi KEMEStNDEN : 
olup ihale bedeli defaten ve pqinen barakasının bat ki.tiplikteki prtna- D l t d · 11 r 1 

1 ödenecektir. me, kesif ve projesi veçhile açık ek- . ~v e emıryo arı ve ıınan ar 
th~le!i müteakip müıteri ihale ıiltme ile ihalesi 22/10/937 cuma vekilı a~ukat Murat Çınar tarafın

bede}ını vermediği veya veremediği günü saat on altıdadır. isin kC§if dan 1zrnırde Kestane pazarında 29 
takdırde aatı, on he§ gün müddet- bedeli beş yüz doksan üç lira otuz numarada keae kağıtçı Mehmet Nu
le tekrar müzayedeye konulup bu 1 dört kuruıtur. lıtirak için kırk dört ri alehine açtığı 5 lira 97 kuruı ala· 
~tlı~m~a en . çok bedel verenin 

1 

bocuk liralık muvakkat teminat cak davaımm cari muhakemesinde 
uzerıne ihaleıı yapılacak ve arada makbuzu ile ıövlenen gün ve aaat- "dd . I h. ik t ah hul J. KALOMENI 
tahakkuk edecek ihale farkı hiç bir 1 te encümene Relinir. mu .. eıa ey ın . ame g 1 meç . G • 
hükme hacet kalmaksızın vecibesini 7 _ 12 _ l5 _ 19 (l9G7)3529 kaldıgından bahııle çıkarılan davetı- azı Bulvara· Borsa sarayı 
ifaetmiyen müıteriden tahsil olu-1 Otol:Miste bir çift kadın eldiveni ye varakası bili tebliğ iade kılın- karıııında : Telefon No. 3402 
nacaktır. Daha fazla malumat almak bulunmu§ olduğundan sahibinin be- mıı olduğundan ilinen vaki tebligat IZMIR 
İıtiyenler dairemizin 937 /1889 ıa- lediyemiz zabıta baı amirliğine mü- üzerine de müddeialeyh mahkeme- Her cins el ve elektrikle 
!~1 t•yasına müracaa

35
tleri liizumu 

1 

racaat etmesi lüzumu ilin olunur. ye gelmediği ve bir vekil göndenne- mliteharrik YAZI ve HESAP 
1 0 

unur. 9l (1820) 
1 

3595 (1818) diği cihetle müddei vekili &ıyap ka- makineleri mükemmel ve tcmi-

0 
1:( .. rannm da ilinen tebliğini iıtemif ve nallı olarak tamir edilir. 

o y ç e o r i y ant b a n k ~ talebi vaki muvafıln kanun bulun- ka~::::lir~çin daimi abonman 

DRESDNER RANK suoESJ ~uı ve ol~~hile gıyap ~~ın da l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!B 
... D ılinen tebligıne karar ve~ ol- z A y J 

JZJlliB duğundan Mehmet Nurinin muha-
. .\1 EHIO~:zt : HKIU.f ~ kemenin muallak bulunduğu 14/ Jzrnir Eanaf ve Ahali bankası Ala-

Alman11ada 17~ Şubeal Mevcuıiur 10/937 tarihine müsadif perıembe tehir ıubeainin 7595 defter ııra nu-
l)oı maye ve ihtiyat akçe.al günü nal onda lzmir Sulh Hukuk maraıında yazılı bulunduğum 5/5/ 
165,000,000 HRybsmuk mahkemeıinde hazır bulunması ve- ~30 ve 17/.1/931 tarihlerle yirmiJer 

Türkiyetlo Şnboleri: fSTANBUJJ ve IZMIH. ya bir vekil göndenneai ve akai tak-~· kıymetınde iki .adet ceman kırk 
1\1 J Ş 1. ı · RAHIJ>J•' JSKu"•D. J . __ Lı_ • • _L__. liralık muvakkat hııae makbuzumu un rl a L oue en : ' ,. l'e ıı .. .ı., EU l' F ldirde ele munaaemeımm gıyauen ıc- • ttim" y ·ı · · lmak ·· • zayı e . enı ennı a uzere 

Her tiirlii hankn rnnaıoelfftuı ifa "A knhul eder ra kılınacaiı ilin olunur. kayıp makbuzlanmın hükümıüzlü-
J 3596 (1817) iü ilin olunur. 

öKSURENLERE VE 
GöCOS NEZLELERtNE 

Salihlinin Y qil Kavak kö-

KATRAN HAKKI EKREM yündeM~oiTt~ 

Hakiki dostun tavsiyesi budur: 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
• 
1 

N 
• 

ıttif ak haline gelen bu kanaatı 
tesise riiçin ve nasıl muvaffak oldu? 

ÇünkU cRADYOL1N> in terkibi yilk- mütemadiyen taze taze piyasaya çıkar· 
sek bir kimya şaheseridir. ÇünkU cRADYOL1N> diğer macun· 

Çünkü bütün cRADYOLlN> kulla- fara nazaran çok ucuzdur. 
nanların dişleri temiz, sağlam ve güzel- Artık bütiln bunlardan sonra cRAD-' 
dir. YOL1N• kullanan on binlerce ki§lnl1l 

Çünkü cRADYOLtN> emsalsiz rağ- ne kadar haklı olduğunu anlamak ko
beti dolayısiylc hiç stok yapmadığı için laylaşır. 

GONDE lKt DEFA FIRÇALAMAYI iHMAL ETMEYtNtz .... 

lzmir ithalat 
ğünden: 

Gümrüğü miidürlü-

Kıymet T eıbit Cinai 
Lira K. Nu. 

Kilo G. Adet, top Tarife Marka Nu. 
Nu. --41 000 853/A S.C.V.H 245 00 829 Ecsamı kim

yevıye 

24264 
36 OJ 790 Tek kapaklı ma-

den cep saati 3 adet 593/C 
52 00 804 Pamuk mensu-

cat o/o 2 den 
az İpekli 52 000 15 top 155/A 

50 00 839 Kireç kaymağı 1550 000 718/D l.CI. 

Y.M. 
30 00 842 ipliği boyalı 

pamuk mensucat 30 000 2 top 379/2/ A 
-3 

3J1 

Yukarıda yazılı etyanın 20/10/937 ci çartamba günü ıaat 14 de 
açık arttırma suretiyle dahile satılmadığı takdirde ayni günde ec
nebi memleketlere götürülmek üzere satılacağından itine gelenle
rin ithalat gümrüğü satıt komisyonuna müracaatleri. 

• 

7-12-16 3499 (1962) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Taze Tenıiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 
• 

eczanesı Sıhhat 
Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 

Karş1sında 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür ! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık , 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
nlmak lazımdır 

NEVROZ1N Sojuk alıınlığının fena akıbetler doğurmasın• 
mini olmakla beraber bütün ııtırapları da dindirir. 

lcahında Pıwl• 3 hte alınabilir 



lZ iLK TEŞRiN SALI 1937 
il!!:::: 

DEUTSCHE LEV AN-ı Fratelli Sperco 
TE LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. noYALE NEERLANDAIS 

he~nı ALlA vapuru 6 ilk teşrinde KUMPANYASI 
e yor. Hamburg ve Bremen li

tnanlarından rrll çıkaracaktır. FAUNA vapunı 16/10/937 de 
he:~lA \'apuru 6 birinci teşrinde Rotterdam • Amsterdam ve Hamburı 
ına ;:uyor. Hamburg ve Bremen li- limanlanna yük alarak hareket edece.k-

nıurından yUk çıkaracaktır. tir 

'l'be~tf ~ EXPORT LINES DEUCAUON vapunı 26/10/937 de 
EXIR r tcamship Corporation Rotterdam • Amsterdam ve Hamburg 

1 . IA vapuru 28 eylQ.lde bek- ı! ___ ,____ !!1- al ak h k 
enıyor. Nevyork 1 ln Uk al kt ~ 7--. ar are et edecek-
~ .u--- ç y aca ır. tir 
~IA vapuru 3 1 el teşrinde bek
eniyor. Nevyork lçln yilk alacaktır. HERMF.S vapunı 27 /10/937 de 
~'?TIVE vapuru 10 1 el teşrinde Burgu, Yama ve Köstence limanlanna 
e enıyor. Nevyork için yük alacaktır. yük alarak hareket edecektir. 

de~~NGE vapuru 18 Birinciteşrin- SVENSKA ORiENT UNtEN 
cakt e eniyor. Nevyork için yUk ala- BARDALAND motörü 16/10/937 

ır. . 
CARLTON 

22 
b' . . . d de Rotterdam - Hamburg • Dar::Zig • 

beki vapuru ırıncı teşrın e GDYNtA D • k • 
eniyor. Nevyork için ytik alacak- • anımar a - aaveç • Norveç 

lır. ve Baltık limanlarına hareket edecekitir. 
ri:fMINISTER vapuru 28 birinci teş- VtKtNGLAND motörü 2/ l 1 /9l7 
aıaC:ktbekleniyor. Nevyork için yük de Rotterdam - Hamburg - Dantzİg • 

ır, 

'I'he Ex t S sh' C . GDYNIA ·Danimarka - tsveç - Norveç 
Pt por team ıp orporatıon B t ık r I bar ,_ d .. 

RE AKTARMASI SERl SEFERLER ve a t onan arma e~et e ecekitır. 
p·~ vapuru 8 birinci teşrinde SERVtCE MARtTIME ROUMAtN 
k ll'eden Boston ve Nevyork için hare- ALBA JULYA vapunı 11/10/1937 
et edecektir. tarihinde Malta - Cenova - Marsilya ve 

YENi ASIR 

Şık Atelyesi 
Beyler Sokağına nakledildi 

Mimar Kemalettin caddesinde (ŞIK) dikif ve fapka atelyesi 
tevıi mecburiyeti dolayısiyle ikinci Beyler sokağı civarında Nu 
man zade ıokağında 36 numaraya nakledilmittir. 

1 - 26 (1803) 
pi##IW@W:W4? **·::ıti2 rt Z'ZZ?Jrz7.7.?'~Z77.Ll"ILZ'Z/J./...,ZZ!2,...,...,.,....,:22221,.,.,.,..a 

Umum Pamuk 
Nazarı 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

~~AHAT MODDETI Oran limanlanna hareket edecektir. 
p~re • Boston 16 gün ZEGLUGA POLSKA S. A. P L A T T . 
s;Vt~~vy~tıım~.~l~oUMAIN LEVANf motörü 2/ll/37 de An· Fabrikaaınm Namdar 

BUCAREST venı - Gdynia ve Dantzig limanlanna ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
-d.e l>tJROSTOR vapuru 26 birinci teşrin- hareket edecektir. UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

~~k~niyor.. ilandaki hareket tarihlerivle navlun- A D R E S : 
Galatzs ak:• Sulina, <?alatz, ~~ lardaki deifuikliklerden acenta mesuliyet G o GJRAS 
YUk la nnası Tuna lunanlan ıçın kabul tın Dah f 1 .,_,._!•At . . • • a cakttr. e ez. a az a uonua ıçm 

STE. ROYALE HONGROISE ikinci Kordonda FRATELU SPERCO Pe.temalcılar, Evren sokak No. 3/1 
DANUBE MARITtME vapur acentasma müracaat edilmesi ri- Singer diki• makinaları lnımpanyası kar,ısında 

ı ~lJNA motörü 18 1 ci teşrinde bek- ca olunur. Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 
:w~~~d. ~v~~ ~~o. n~roN:4t~~2ın"3 ·------~••••••••••••••••~•: 
lç~dapeşte, Bratislava, Viyana ve Linz Milt"'* u•ııcas P•!iii''" " "™ Q• t 

J6Uk alacaktır. 
na IINSToN v~~sL Lro. Olivier Ve Şü. 
lent OMORE vapuru 10 1 ci teşrinde bek- L1MİTET 

Yor .. Llverpool ve Anvers limanla- v 
~~ YUk çıkaracak ve Burgaz, Var- apUr acent&Sl 
l~anı~!:~~~ı~:ıtlt~:.ıatz ve Ibrail B(Rf NCt KORDON REES 

Es ARMEMENT DEPPE - ANVERS BiNASI TEL. 2443 
beki PAGNE vapuru eylıll sonlarında Lllerman Unes Ltd. 

l> eniyor. Anvers için yUk alacaktır. LONDRA HA TI't 
EN NORSKE MIDELHAVSLINJE POLO vapuru limanımızda olup 28 

BA A .. EBEK os~o b k eylılle kadar Londra ve Hull için yük 
ı ... n:LCU..t vapuru 27 eylulde c • alacaktır 
"'ıyor n· . li"'~nla· ıeppe, DUnkerk ve Norveç PHtLOMEL 29 lAld 
'"'<l rı için Uk ı kt vapuru ey u en sc-
BAY .ARD y •...)~ aca ~· . . klz birinci teşrine kadar Londra için yük 

hekl motöru 24 blrıncı teşrınde alacaktır. 
veç ü1yor. Dleppe, . DUnkerk ve Nor- LESBtAN vapuru 12 birinci teşrinde 

ınanları için yUk alacaktır. Londra ve Hull için yük çıkaracaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT LlVERPOOL HA 'ITt 

lvf,, .... _ _ HAMBURG MARDlNlAN vapuru 29 evIUlden 6 
ni~~ vapuru 28 1 ci teşrinde bek- birinci teşrine kadar Liverpool ve Glas-
lne ori lterdam, Hamburg ve Bre- gov için yük alacaktır. 
l~ çln yUk alacaktır. BRtSTOL T...EtTH VE NEV-

lard r;::nkl hareket tarihleriyle navlun- GASTLE HA1'Tl 
kab~ değişiklerden acenta mesuliyet JOHANNE vapuru 28 eylltle kadar 

}) etmez. doğru Bristol için yük alacaktır. 
J(

0
:a fazla tafsilat almak için Birinci ARABtAN PR1NCE vapuru 10 birin· 

Co Nnda V. F. Henri Van Der Zee ci teşrinde gelecek ve Nevgastle için 
ediİ · Y· Vapur acentalığına mliracaat yük alacaktır. 

mesı rica olunur. Tarih ve navlunlardaki cleğişikliklcr-
TELEFON No.: 2007/2008 den acenta mesuliyet kabul etmez. 

lstanbul Üniversitesi artırma, ek
siltme ve pazarlık komisyonundan: 
el 1 - 119697 lira 71 kurut ketif bedelli lstanbulda Cerrahpafa· 

11 
\Yapılacak Göz pavyonu inşaatı kapah zarfla elc:siltmeye lco-

2 u ınuttur. 
A Bu işe ait fartnameler ftmlardır: 
B • Eksiltme tartnamesi. 

• Mukavele projesi 
~ • Bayındırlık genel şartnamesi 
E: - ln,aata dair fenni tartname ve ilişikleri 
F - Ketif hülaıa cetveli 
ı - Projeler 

•'t ıteyenler bu prtname ve projeleri 600 kurut bedel ile üniver-
1 ~ rektörlüğünden alabilirler. 

O . - Eksiltme 21/10/937 Pertembe günü saat 15 de btanbul 
~veraiteıi Rektörlüğünde yapılacaktır. 

nı - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7234 lira 89 kurut 

19;vakkat teminat vermesi ve Bayandırlık Bakanlağmdan almmıf 
hi ~· •enesine ait bina müteahhitlik vesikaaiyle bir defa da 100 
~ ıralık İnfaat taahhüt ve ikmal etmif olması 18.ıımdır. • 

ev. P Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bır ıaat 
til ~ •ne kadar Oniversite rektörlüğüne makbuz mukabilinde ve-

lllıt olmalıdır. de:- Poıta ile gönderilecek mektuplarin nihayet üçüne~ mad
ile f razıh saate kadar gelmit olması ve dıt zarfın mühür mumu 
ke.b Y1ıce kapahlmıt olması tartlar. Postada olacak geçikmeler 

u edilmez. 6666 5 S 12-16 6666/3470 (1943) 

· , ·:, , ·-~·: •• - - 1 .... ·.~.--·· .. ~·.;~. 

IZM iR 
PanıukMensucatı Türk 

ş· Anonim Şirketi 
yketin Merkez ve Fabriknsı : lzmirde Halkapmardadır. 

beğ~rll Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 
l<aborrnc::n.' Geyik ve Leylak markalarını havi ber.ce~i 
llıen bez.ı ımal eylemekte olup malları Avıupamn aynı tıp 

sucatına folktir. 

Telefon No. 2211 v~ 3067 
'fel rat adresi: Bayrak lzmir 

il 

lzmirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 

Eczacı Kemal Kamil Aktaş1n 

"Nasırol Kemal,, 
NASIR iLACI VARDIR 

Jlilal Eczanesi vardı 

NEKADAR DOGRU ? .... 

DAIMON 
Masa ve cep vantilatorları 

--~ ...:_- :~~ 

'~~ ~~~ 
~ .... ,,, -=---

( 

En son icat edilen bu vantilatoriar yazın boğucu sıcak• 
larıodan kurtarır. Masa vantilatorları üç pil ile çalışır kırk 
iki snat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

CEP V ANTiLATORLARI : Küçük bir pil ile çalışır mü· 
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların el 
çantalanndn ve ceplerde taşınabilir. Gayet şıktır tavsiye 
ederiz. 

Deposu Sulu han cıvan 
, ' . .. . : . . ~ . .. ~ ·~ . ' .. 

No. 9 • 28 Hüsnü Öz Ödemişti 

·~ 

SAHiFE 9 

TURAN Fabrikaları mamullbdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet Hbunlarmı, traı tabunu ve kremi ile gllıeUik krem· 
lerini kullamnıı. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan aa

tıılar için lımirde Gaı:i Bulvarında 25 numarada umum acen· 
lelik Nef'i Akyaxıh ve j. C. Hemsiye mllracaat ediniz. 

Posta Kut. aa4 Telefon s•&•· 

Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç . boyaları 
JNCILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bah,eder. 

Juvantin ıaç boyaları kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmittir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi· 
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek ıuretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eezanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

---- a = -

a - ı'iff 

SPOR Meraklılarına 

TRIUMPH Motosikletlerini ve ELFA bisikletlerini bütün 
dünyaca tanıtmıştır. Sağlam, kullanıth ve gösterişlidir 

Yedek parçaları daimi surette m ğzamızdn mevcuttur. 
MIŞLEN markalı her boy bisiklet, motosiklet, tenezzüh, kam· 

yon lastikleri mevcuttur •. 
TEDIY ATI A KOLAYLIK GöSTERILIR 

lzmir ve civarı Acentesi: S. Kalomeni 
Büyük Kardiçeli Han No. 42 



SAYFA: 10 YENIASIR 
W4 

tatürk Harita Baş 
nönü ve generallerle birlikte büyük J. 

e ra 
va a 

-BAŞT ARAFI BtRtNCI SAHtFEDE
lın otomobillerinden sonra onu, AtalÜr· 
kü, ba~vekı1 ismet İnönü ile birlikte oto· 
mobilJerinden inerken gördük. Vekiller, 
saylnvlar, generaller, ordu komutanları. 

büyük erkanı harbiye ve milli müdafa::ı 
erkanı, Şefi takip eltiler. 

OVAYA HAKiM BtR TEPEDEYtz 
Atatürk bir ha::-itanm önünde, Orgene

rr 1 lueddin Çalışların verdiği izahatı ta
kip ediyor!nr. Bu sırada Şefin sağında 
ismet lnönü, solunda Orgenenı) Çnl~
lar, yakınlnnnda dn Profesör Bn. Afet 
ve heyeti "·ekile azası bulunuyordu. Ce
lal Btıy&rla Tevfik Rii§tü Arasta otomo· 
bille.-iyle kafileye iltih:ık edince davetli
ler tamamdı. 

OVADA KOPAN FIRTINA 
0Yeda bir fırtına koptu. Bir toz, bir 

f r 
n · nkişafını akip ediyor la 

ı. a k ptu. Dürb · e işlemeğe başladı 

• 

···········~··········································································· 

Son Dakika 
Aydın düştü 

Motörlü kuvvetler şehire 
girdiler 

top 
ataı·alc 

Aydın, 1 i (Hususi muhabirimizden) - Bugün Mııvi kuvvetler merkezi 
:;ıklcti şimalde inkişaf ediyor. Karşılarındaki zayıf Kırmızılar münasip hatlara 
çel;iliyor. Ger· gelmekte olan kuvvetlerin yetİ;jmclc:ri için fırsat kazanma
i:a çalı ıyor. Mavilerin cenup kı•mındnki 1:ahad:ı muhtelif kanlı muhnrebr1er 
oldu. Mun:allı önünde Mavi zırhlı liva ile Kırmızıların süvari livası dağ alayı • 
muhafız alayının bir taburu çarpı~tı. 

Kırmızılar çetin mukavemetle geri çekildiler. Mursallı hattında yarın daha 
bü, iik muharebeler olacaktır. 

Mareşal Çakmak, fzzeddin Çalı~lar \ ' C generaller, mebuslar Mursallı tepe· 

sinden manevraları tnkip ettiler. Sesli filimlcr alındı. 
Atatürk ayrı kafile ile manevra] 1 takip ettiler. öğleden sonra Mavilerin bir 

zırhlı livası Turhanlıda bir ged:k bularak Sınırlı istikametinden sarktı ve Ka
rnpınara, oradan da önde zırhlı, motosiklet bölüğü olduğu halde Aydına te
' eccüh etti. 

Yolda hir telsiz arabasını koşulu oldu~ halde ve bir takım piyadeyi esir 
etti. 7..ırhh otomobiller, motosikletler top ve mitralyöz ateşi ile Aydına gir· 
diler. Mnvilerin bu ilerleyifi hakem tarafından kabul ediliree Kırmızıların va· 
ziycti garip hir Mfhaya girecektir. Netice bu akının askeri kıymeti olup olma· 
dığı şimdi belli değildir. Ancak gece nnla§ılacaktır. 

/ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Komutanım, Davut dağı kuvvetle

rimiz tarafından iıgal edilmi{tİr. 
Korseneral Muğlalı, zaferinden emin, 

bu haberin verdiği sevinçle vaziyeti da· 
ha etraflı anlatıyor. Ve ilave ediyor: 

- Ar:ı:etmiştim. Kuvvetlerim on beş 
dakika içinde bu dağı qgal edeceklerdi. 
On bet dakika evvel dnvrandılar. 

ŞEf1N YOLUNDA 
Şu dakikada bütün Ege vilayetleriy

le, kazalruiyle, nahiye merkezleri ve en 
uzak köyleriyle ayaktadır. Kadm, erkek, 
çoluk, çocuk yüz binlerce insan, hem de 
köy adamı, köy çocuiu, köy kızı evle
rinin üzerlerine çıkarak, bin bir mana ta-
91yan ümitli gözleriyle Şefin yolunu bek-

2-

liyorlar. 1' 
B be

u • heyecanı hepimiz.in duymasC11, görme- bir kahveye giriyoru%. Köylüler, iste • 
0 111ey~ ne kadar minalıdır. ı keı'• 

Bj)L---- b sini ne kadar istiyordum. ınsan bu zevkli &iz isteksiz bizi LA-ılıyorlar. Ev'1ela 
.__ u nokta illerine hepimizin a... t 

dikkatimizi çekmek istiyorum: İnanıfm SUTIDI bt.B'ada anhyabiJİyor. dilerine kendimizi tanıbyor1n: 
Aydm Tilayeti içinde, ne Aydın Tali- ~öğle üzeri Aziziye çamlağuu ıcre(- - Biz Mavi değiliz, Kırın~ tar•'' 

duman bulutu kilometrelerce ileriden ba1 yın istikamet deiiJtirerek aai tarafa sark- BlR HABER: • • leoclirdiler. mensubuz. Gazeteciyiz. 
lıyarak bir tayfun gibi ortalığı aarda. ş:m- tığı ve bağ arası istikametinde ilerlediği Mavi kuvvetler kumen arazi lıa:ı.an· suun, ne kaza kaymakamının, ne köy Köylü bayram yapıyor. Şefini ıördü- Bize ibôar ediyorlar. Kendilerine: 

ı muhtannm haberi olmadan eVYelki se- v •• • • 

di dürbinler İfliyor, Büyük Şef harekata öğreniliyor. mağa muvaffak oldular. gu ıçm .. 
büyük bir takayla takip buyuruyorlar· i ATEŞ CEHENNEMi ARASINDA BtR RAPOR: ce kendilerine admı vermemeyi söz ver· Bqka türlü diifiinenler de nr. On-
dı. l Bu bir cehennem, süratiyle, ıeri ini~iy- Mavi tugay KD"mauun cesW"ane ve diğiın bir köy, sabaha kadar ayakta b- lar diyorlar ki: 

V azİyet ıudur: Karina istikametinden' le, müessir ateıirle bir atq cehennemi-' cansiparane müdafauına rağmen hefle- lank bütün köy evlerini badanaLmutlar. - Atatürk her teYİ yeniden kurdu. 
karaya çıkan Mavi cdü;mnn» motörlü' dir. Burgnzdan hareket eden ve Bağ ara· yi silip seçiriyor. Bmıu haber alan diğer köyler balkı da, Tqa can verdi. Kayanın ruhsuz yoklu
livaaı Balat ovasının sağ cenahından ta· 111 istWaıne.tinde ilerliyen motörlü liva Ve biı- tepeyi aprken, erkanı harbiye- koıntu köyden geri kalmamak için eY· iuaa kattığı bayatla yeni bir Tilrkiye ya-
amwa geçerek Söke utikametinde iler- 1 «mefruu Jtarıuımd:ıki ıüvari birlikle cid-

1 
siyle birlikte Marepl Çakmağa arzı ta- )erini kar beyaza çevirmitler.. rattı. Ne olur, dağda tatta dolaımak 

Jiyor. Maksadı, kat'i bir taunu.Ja ve 1 den heyecanlı bir savat yapıyor. Burada I zimata gelen Mavi Komutanı General Bu, Büyük Misafire hazırlıktır. zahmetin~ katlanmua .• 
%1rhlı togay, motoııklet, tank ve diğer 1 teknik ve silah üstünlüğüyle, Türkün bü-,Rasim, ah üzerinde raporwıu okuyor: ONU TANJMIYAN VAR MI? Böyle söylüyorlar ama, bu vesile iJe 
birliklerin yardımına güvcner k derhal'. tün dünyada a:lem ol n süvarisi savuı- «iki bölük esir edilmiftir. Bir kmın Zanneder misiniz, onu tanımıyan var Şefi doya doya seyrettiklerine ıükredi-
Sökeyi sukut ettirmektir. 'yor. Biri yıkan, e:ı:en, yaknn kuvvet, di- K.ırrruzı kuvvet ıarka doğru çekiliyorlsr. mı? yorlar. Bu vesiJe ile daima İyi bir hatıra 

Motörlü kuvvetlerin bu müthq taar- ğcri cesur, tedbirli ve hırpahyan kuvvet. 
1
1 
BunJan bir dac bölüğümüz takip edi· Büyük Şef b . d ak olarak aaklıyacaklanm söylüyorlar. 

1 
Ş. d. Çukur k .. ·· · ika . d d. ' u mevsım e, y ıeı ıı· 

ruzu, diğC?' kollarla bt?slenmiş bUlunu· Motörlü liva Burun köprüsüne akıyor'. ,Yor. ım ı oyu ıst melin e ır· w v d ... . SöKE SUKUT ETTi 
B .. "k Ş f d b' ·· .. ·· L' k ·f ' - ll k .. ·· ·· t k ib 250 1 M k · :kletim •imaldedir Alayı caga ragmen agı, tB§ı, ovayı ge:ıde bı-yor. uyu e ur mane gorl:§uylc vn- n•ıt qı tı:o an o;:ırunun a n en , er. er ezı 6' " • • •• .. Moralı köyü i"aali altına alan motöri-1 ı 1 • tik · d ı •- k rakarak koy koy dol k b .. t"" k"• "° ziycti tenvir ediyorlar ve yükae!t eC:rü,. metre :rnkınmdad ı·. Her ~ydcn, kuvve· mı yay a ıs amelin e top amat:0 ve or 1 .. aırr en u un oy- ze kuvvetler, akşama doğru Sökeyi it· 

!erini izah buyuruyorlar. tinden ve süratinden •<'mİn ilerliyor. He- 1 emrinde Burgaz köyü İstikametine ilerle· ı lül~r yollanna çiçekler serpiyorlar. Göz- gale muvaffak oldular. Söke, caruipara-

. BEŞ S~~ ITE men köprüyü iutmalt üzer:·· 1 mek hedefimdir.» 1 lennde 0 ka~a~ temiz bir yah·&l'lf _var ~ ne bir müdafaadan aonra Mnvilere geç· 
Başvekil General İsmet fnonu, ordu-

1 
Fakat 0 , maskelenmi, Kırmızı kuv"•et· ı MA VtLERIN MUHAREBE iDARE hayret ederıuuz .. Herkes, onu bır sanı· mit buJımuyor. 

nun yiiluek müşnhit kom:ılanl..rı ar.-.sın- l?!ri göremediği için bdki de g&fil avla- YERiNDE ye, hiç değilse bir saniye gönnek için Maviler Sökeye girince ıehir sanki bir 

d~ G~neral Salibi görünce "hayrethrini 
1 

~cek .. K~ız:l r mahirnne bir manevra f . Ma~İ kolordunun muhare~ idare ye- günlerdenberi tarlasına gitmiyor. Bu bnrp tehri halini alml§ bulwıuyordu. 
gizlemıyorlar. ı ıle Mavile.."l 200 metreye kadar ynkla§• t nndeyız.. hasrettir. Şefe hasret.. Hnlk, dÜ§mana İstemİyerek yardım et· 

- Demek, diyorlu. Bütün ordu beş tırdılı:tan sonra ıiddctli bir ııleşle karıı·' Ma'\"İ kor komutanı Mustafa Muğlalı, Onu görenler çılgınca alk!§lıyorlar. mit olmamak için dükkanlarını kapaml§· 
uıatte bir nraya toplanabiliyor. Jadılar. Bu o kad r "ni, ıatırbcı idi ki manevra komutanı lzeddin Çalqlara va· H yır alk k I' · b nJ .___,_._ ta. Haber alıyoruz ki halktan birçok kim-• • • f , 1§ e ımesı unu a auı:ı.ıınuı 

BARJKADLAR, ENGELLER motönze keşıf kolu şaşkın vaziyette, pa- ziyeti izah ediyor. Vaziyetinden o kadar ·-' kal . M b . selcr ,ehri terkederek Kınnm kuvvetle· 
B;_ .. 1·ıen·de haber -'ıyoruz•. · ~ h ) l 1 • L! -1---- d ut} k s·• za,.u 1yor. e but, geyredıyorlar, o J •• k •• d ~. ıkmı ~..... w r.ıge azır anmış ı. enun aı, °'AfC'-4•- varma an m a a o- k d b·· • .::ı_ • 1 • b b re yo gostenne uzere ag Ma ç ı· 

Z hl (Ma .) S ,_ •. 1. M t•• ı·· 1· k t . . .. .. k . . 1 d w• • hah . n ar u,. ..... lf en apran, yaratan u ır ı togny vı Öıı.eye anı nr o or u ıva omu c.nı ''azıyeti gorun- eyı l§ga e ecegau er -yenyor. lardD'. 
b&km yapmağn te~ebbüs etmiı .. Faknt ce biodirilmi§ taburunu tayyare n tedit Bu sarada bir subayın, Marqala iza. yüJuek Halk Adamı mıdır diye.. Köylünün düşman telakkiıi ne kadar 
bu kısımda Kırmızı» lnr bari~!tıtlar ve topçu himayesinde y~rduna sönderdi. bat vermekte olan Korıeneral Muatafa Şef öAlcye doğru Kuıadumı tereflen· pıyanı dikkattir. 
engdlcr meydana getirdil<Jeri için bu Bu suretle Kırmızılar ricale mecbur edil- Muğlalıya okuduğu bir raporu dinliyo- dirdiler. Moralı köyünde, lstanbullu muharrir 
baskın mu\'affok olamam~ .• Zırhlı toca· di.. ruz: Bu müjdenhı Kupdaunda yarattıiı arkadaılardan Naci Sadullah ile birlikte 

- Geçm.İf olsun, diyorum. 
Bir ihtiyar cevap veriyor: 

ii'' - Sai ol oğul.. Dütman köyürfı 
henüz ıirdi. 

• ~lı· 
O düıman değil ki .• Rengint! 

maym.. Bu tecrübedir. 
d 

... ....a• 
- Biz tecrübe için köyüınüzÜ UJ'" 

na çiğnetemeyiz. 

d
. • .,u1 

- Kendilerine yol göster itUZ~ , . • e 
Allah ·· • Bı - goıtennesın.. diif* 

( Kınnız.ılan kasclediyor) yakınd0 

rnnnı denize dökecek .• 
İD§allah •• 

KöYLONON HEYECANI 
yııl't.ıı• 

Şu dakikada garbi Anadolu il poı• 
dır. Biz naııl bir telkin yapıırsıt~. 
hm, köylümüz Maviyi düşrnru'' ıetiı' 

-•· sene yı dost olarak tanıyor. Ynaın 
acısı hala içimizdedir. 

B .. k.. • • hül. A a•1 .. udur: ugun u vazıyetın as "' " trııc• . . al e 
Mni zırhla tugay Sökcyı 1§8 ~ 

ğe muvaffak olmuıtur. Gece y 0 11• 
• .. dı.11•• 

doğru Mavi hava kuvvetler• ,..y el• 
dan ıonra da Nazilliyi boınbıırdı:ı:11edİ• 
mitlerdir. KU'IDl%l kuvvetler tııkVlY 

-LtıJ'• •!- b'. •ük' b. •--rruz yapncıu> • uuce u, ır ...... 1-~rııı Söke. 11 ilk r 
ADNAN BiLGE 


