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1 Berlin, 1 2 (AA) - • İyi malumat alan maha-j 
filde beyan olunduğuna göre, Almanya • Belçika 
arasında bir ademi tecavüz paktının akdi husu
aunda itilfı.f hasıl olmuştur. 

1 T E L E F O N : 2697 J Anlaşma metni yakında nqrerulecektir. ---
YEN& ASIR Mı.tt.u.da bealnntbr· 
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em 
emf y 

eye i ydının işgali hareketini 
hem yapılmamış saymıştır 

• • • 
ısı d • 

1 

Çok ~iddi maniler ve kırmızı tarafın büyük 
kuvvetleri olduğu ~öz önünde tutulmuştur .1 Karapınar, 12 (Manevralan takip eden muharririmizden) - Harbı ya

panın rolü, harbı diifünenin rolüne yaklapca), mı? 
Bugünkü teknik harp vauıtalaruu azami dereceye çak.aran ordular harbı 

yepan modem ıilibm, harbı dii§ünenİn rolüne yaldaıtığını iddia ediyorlar. 
Şüphe edilemez ki ordwnm:, en kısa bir zaman içinde, cidden büyük bir 
kabüiyet göstererek bir motörize lıut'anm, bir :nrblı livanın sevk ve idare 
edileceğini isbat etmqtir. 

Motörize kıt'a için her fert eleman ve her eleman bir komutandır. Yani 
; _ kullandığı vasıtanın sevkini ba,annMı bakımından her ferdin kıymeti, ida-

<'.: • re vaafına yaklaım11tır. 
~.>! Şunu ehemmiyetle nazarı dikkate almak lazımdır L:i Türk orduıu kül or-

dusudur. Askerliğin en ince teferruatını tanıyan efrat, bir araya gelince 
harbm yalnız tatbikatını değil, dü~turunu bile hareketleriyle meydana ko
yuyorlar. 

SON VAZIYET 
Manevralarm son safhası hakkında verilen teknik izahata 

rağmen, ortada muğlak kalan mühim bazı noktalara İfaret et-
• mek isterim: 

(_ Donanma himayesinde muhtelif noktalara bir ihraç ha
reketi yap2n Mu•i Kor, düşman hava kuvvetlerinin hava bom-

zı korun ··~··· 

Çarşamba sabahı inkişaf edecek· 
hareketi merak uyandırıyor. 
Öyle tahmin edilir ki çarşamba 
günkü heyecanlı savaşma kat'i 
neticeyi öğleyne kadar alacaktır 

Kırmızı 
gizliye 

taraf gizlide 
bütün hazırl k-

larını yapmıştır 
. (SONU UÇONCU SAYFADA) 
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Taarruz 
Zihniyetiyle 
mücadeleye 
ihtiyac vardır · 

' 
· ~ lJZak Şarkta Ja'tonyanın harp tar
trı ~~deni İnsanlığı infiale düşür~cek 
takb~Yettedir. Yükselen nefret ve 
he ıh sesleri kuvvetlidir. Dünyanın 
)c~cn her kösesinde taarruz zihni
"" ıne karşı beliren bu umumi heye
"<{n ak· · l\a .

1 
ıssız kalmamıştır. Ruzveltin, 

~;-lllı Şotan 'ın ve Nevil Çember
tı~1n nutukları• ı gösteriyor ki 
dev) Şark!a en çok alakaları olan 
lii~ etler nıhayet müşterek faaliyet 
}'a Unıunda birleşmişlerdir. JaponD:k «mütaarrız>> saymaktadırlar. 
l\e.ll uz dc:vlet muahedesi ile Briand -
ti p og mısakının, Milletler Cemiye
tıcrı~~t~nın Japonya tarafından çiğ-

ıgıne kanidirler. 

tna~okuz devlet konferansı top1an
tiy:a ça.ğırılırsa Japonyaya karşı ih-
0~ r kedılecek siyasetin mahiyeti ne 
~ hr? . 

bah ır nıali ve iktısadi ablukadan 
BediJiyor. 

'berı: davada Faşist memleketler 
lardı Utad demokrasilerden ayrılmış-r. 

ltatva · • -
Cind<'k' ~e. Almanya Japonyanın 
dafa 1 ıstıla harbini cmeşru mü
hlik~> .harbi saydıklannı Tokyo 

l 
0 
nıetıne bildirmişlerdir. 

'İ~rni~?Tkz si~temi bir defa daha Fa
tür. Ucagında himaye gÖrmÜŞ· 

liab · 
ti.it)1ı. e~ıstanın i tilası lspanyol 
b 11 Urıv f ' 
i Çin-1 k~ ıne yapılan taarruzlar gi-

d ' IJP l f ~ • } 
~ afaa:ıı k l ~ cıa ar da cmeşru mü-
ı:tın Pay .1 ıgına sokulursa insanlı
tQ(h h rı .mesru, gayri ahlaki saya-

,... anqı sald k l 
'="İnd"ki •.rış a acaktır? 

Jatak k· harbın mahiyetinde alda
apoll •tnse Yoktur. Bu mücadele, be . ernpery 1' . • 1 
li~ ~erhi'lle a ızh\nın sene erden-

<'1<te ld ~er ? e tahakkuk et
~~rı d v 

0 UIJ'u hır fütuhat planı-
ı.tıld· arnınd" b k b" d l ır. C . I "" aş a ır şey e-
ı t u enış ('me iyaseti takip eden 
tna ı ıh;em~eketler, sulhun bozul-
ttı0ı 11lıalınd... h . • . ıtrasi! • n tc aşı eden de-
lttı (,,..ı erın cek' . . d ] ·~e cd' · ıngcn sıyasetın en 
llailt~r.. •Yarlar.Japonya Amerika 

' Ve F ' ' ......... SoPqJ ransanın harekete gc-
lkiNCI SAHiFEDE _ 
ŞEVKET BILGtN 

------------------------------------------------------------------------------------------

Memurlarımızın 
terfileri için 

Alarm işareti verilince 
Aydın treninde ışıklar maskelendi 
Bu hareket büyük merak uyandırdı 
ATATÜRK 

•••••••••••• 
Ortaklar is-
tasyonunda 

JNÖNÜJLE 
oto karları
na binerken 
bir alkıs tu- ---,~~· ... 

fanı koptu 
Ortaklar, 12 (Ma

nevra muhabirimiz
den - telgraf) - Sırf 
trenin mavj • kırmw 
kuvvetler lsti'kamct~n 
de geçişini görmek 

. merakımı tatmin i in 
Atatürk hü.kiimct erkanı ile bır arada.. lç k ç lan · . . . Se u tan Aydına ka-

lstanbul, 12 (Hususi muhabiri- bn.n! c;vk~p 'ile . bı~lıb~~ nıhkadyet dar kısa bir seya-
mizden) _ Hükümet, memurların ırm~ı ban1ununkyırmı ınne .. a ar hnt ihtiyar ediyorum. 
terfii için yeni bir kanun layih~ı vermı§ u unaca lardır. Bu mudde· ALARM lŞARETl 
hazırhyarak Büyük Millet Meclıaı- tin sonunda ankete cevap venniyen Selçuktan hareketi
nin bu içtima devresine verecektir .. memurlardan beş liradan 25 liraya miz tınında trende 
Kanunun tanziminde bütün memur kadar para cezası alınacak, ayrıca <Alarm> isareti vc
sınıfınm her türlü ihtiyaçlarının na- dn hafif hapis cezası verilecektir ... rildi. Memurlar kom
zarı dikkate alınması ve yapılacak Yeni memurlar kanununun hazır· partimanları dolaşa
kanunun tam ve mükemmel olma- lanması için bu büyük anketin esas rak maskeleme tecrü
sı için çok ince tetkikler yapılmakta, tutulacağı anlatılmaktadır. Verile- besi yaptılar. Bütün --~~~ 
bugüne kadar elde edilen tecrübe- cek cevaplar 24 sualin ihtiya ettiği panjurlar indirildi .. 
lerden de faydalanılmaktadır. 24 kısım üzerinde geniş bir tasnife Işıklar maskelenmiş 

Tetkiklerin en mühinunini me- 1 k ı 
tabi tutulacak ve her kısım iırin de 0 ara yo umuza de-murlar arasında yapılacak anket le§- 3' a· d··,_ 

kil etmektedir. Bütün devlet me- gösterilen ihtiyaç ve seber.>leri de vam e ıyor u.t1... Bu 

murıanna ıtamı"l olacak bu ankette ııyn tali kısımda aynlmak su~etiyle hareket, trende bulu
:s nanları mernka ve 

muhtelı.f esaslara ait yirmi dört su- devlet memurlarının bütün ihtiyaç-
k alDkayn sevkediyor-

al bulunacaktır. Memurlar, bu su- lan göz önünde bulunmuı olaca - du. 
a1leri ihtiva eden anket varnkala- hr. 

Büyük 
24411 

ikramiyeyi 
No. kazandı 

__ .... __ .. •···•··••··········•·•··············••········••······•····· .............. Mey ....... 88 ...... muharebesi 

Bu biletin son üc rakamı, yani ( 411) ile bi-, 
ten bütün biletler -100 lira mükafat alacaklar 

NUMARALAR 3 CO SAH1FEDE 

Bugün neticeyi belli edecek 
Kırmızılar cepheye mühim takviye kıt' aları göncf.~rdi(er ... = .. M~;;;~~~y·~·~rt·;~;··;.-~;;~;;;·;·~aça;;~a··~·~;;ı1;;;;;~a~·.-=· .. ·.· 
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SAHiFE 2 YENi ASIR -- • 

Taarruz 
ŞEHİR HABERLERİ 

Türkiyeniiı 
.... ·-- -

Zihniyetiyle 
mücadeleye 
ihtiyaç vardır ... 
-BAŞTARAFI BtRtNCt SAHtFED~ 

Ucuz ete veda... Portakal ve limon bahçe-
- -

Güneşli yüzü 
tanıtılıyor 

---·---
La Turquie 
Kemaliste 

1 • d k b ki b • t cJournal des Dcbats > gazet~ : 
çemiyeceklerine kani olmasaydı b h erın e a u u ı var c Ankarada Dahiliye Vekaleti Jla..,_. 
kendini istediği şekilde faaliyette ç k Ih ası at Umum Müdürlüğü tarafındaa,..,,.. 
bugünkü kadar serbest göremiye- a a urnu mez a z· •• _JH lii., •• b h t l kl dilen cLa Turquie Kemaliste>~ 
cekti. • • d. ıraat muau~ gu u as a ı a ası bugünkü hükumet tarafından _.. 

Japonya. Amerika umumi efka- b ı d h d d g r } kiyeye verilen hamleye mahsus o~ 
iının kendi hakkında teveccüh bes- e e ıye u u una ı esaslı surette mücadele için üzere mükemmel bir nüsha n•etıllir 
lemediğini bilir. Bununla beraber Ur. 

Amerikanın Çindeki mücadele dı- Güze/yalı ilerisindeki kasaplar belediyenin tedbirler almaktadır Türkiyeyi htJa c Desenchantee. ıed' 
§tnda kalacağına inanmıştır. Zira geri kalmış romantik ve pitored ~ 
Amerikanın Uzak Şark politikası iki istediği modern tesisatı yaptırabilecek lzmirdeki portAkal bahçelerinde kıri- iyi neticeler verdiğini görerek umumi ıe- lekeU sananlar için bu nüsha bakikl ff 
zıd ihtimal ile karşıla,mıştır: Bu ihti- yeni bir keşif demektir 

Vazı.yette Jc ,"ı.ldı.rler zan falüs (kabuklu bit) denilen bir has- kilde yapılmasını istemektedirler. Yapı- 1 . · 
1 

••• ....-mallerden bl.rı"ncisine 00Öre Amerika a~ uecmuadak l K""ına ~-...-" o • ı k .. -ı .. .. v·1· . '"d.. ,~... ı yazı ar, ·" .. 
U k Şa k . 1 . "'dalı l ed ta ı goru muştur. t nyet zıraat mu ur- lan mücadelede kullanılan sabunlu tu- .. . . . .• _....ı...... • 

za r ış erme mu a e er- Güzelyalıdan ileride bir ç~k kasap kine başlandığı ve yeni şehir hududu 1 .. w .. b h tal ki l tt .. lkun bazı sempatik sözlerıni ıuu-
~'- 1 b" ha ba ·· ""ki k ugu u as ı a esas t sure e muca- l b ·ı b .. . • hı~•-·· -se felWr..et l ır r suru enece , d" kkAnl . rd b d"kkll-ı d h ··~~ .. G"· ı al civarındaki . • . um a ı e usta aşının ucretım u&umet bnslamakladır. Romanya hariclYt ..-

ah b kil al cak u an va ır ve u u dlllar a arı......,,ın1 gore uze Y 1 deleye karar vererek foalıyete geçmıştır. · Yal ·ı· k 1 k 1 ~ ____ ,.,.. 
vaziyet daha v im ir şe . a - satılan kasaplık etler daima lı.mlrdeki kasap dükkllıılarının zemininin beton S. a N 1 d B 1 c ·· 1 1 vermektedır. nız 'aca anıtın aca 

1
zm Viktor Anlonesco ile konupu-- _. 

t iki . 'ht" le o-öre Japonyan ra e ar ı ere. a c;;ova. uze ya ı ve . b • v b h h'b" d Şef mlll ti nd ·-•t _. ır. ncı ı ıma "' ın et satıŞlarından ucuzdur. Sebebi bu ka- olacağı ve dükkAnlarda akar su bulun- fzmir bahçeleriyle evlerinde ve belediye zeytın.veya ~e .a.tı yagı a çe ~. ı ı v~-1 a ' e er arası a mev.:_~, .. JEi: 
Çin zararına olarak mütemadiyen sapların hmir mezbahnsında kesilen durulaca,.ı, eUerin camekanlar içinde ul f rccektir. Bu 11 ıçın kullanilmak uzere n-

1
nud.d. e ısrar. ebnekte ve demek~ .. _.._ 

genişlemesi nüfuz ve kuvvetini bir o parktn.rmda b unan narenciye asilesi ll tl ad tmek .._. 
ak b elleri satmayıp Çnknlbumu mevkiinde- muhafaza edileceği, bu gibi tedbirleri dahilindeki acaçlara llaç tatbik edilecek- rnat vekaleti on bin kilo Arap sabunu t Mı c erın sa eUnl anu e .,-

kat daha artbrac ve ir gün Ame- ki mezbahada kesilen eUeri satmaları- alınıyan kasap dükkArllarının da kapa- . göndermi1tir. Kabuklu bitler, ayni za- yıslyle kendi saadet ve a.sudegilbal. _ _.. 
rikanın kendi emniyeti için büyük d tar. ım k d ktl B" tabii. .....,... 
bir tehlüke te kil edecektir. Birinci ır, hlacağı bUdırılmlşUr. Mücadele i.steyen bahçe sahiplerinin manda defne ve taflan ve mersin ağaçla- e e eme. r ··· ız, hel' ,,,ı 
ihtimalden endişe edenler kafi bir h Bu rnbezbahada zephieb~creti olalrak Yine bu tebligata göre kasap dük- evlerinde ve bahçelerinde yapılmaktndır. nnda da bulunduğu için bu ağaçlarda ;.:~aUerimız~ ~~as deden 1t .. -

fi k ayvan aşına gayet az r para a ın- knruarında da bundan sonra lzmir be- Fakat b hçe sahipleri ~ücadelenin çok da mücadele tatbik edilecektir. ~. h nakzarıneda ~ unf kauratca_ .. _ tJI" 
bitara 1 muhafaza edilmesini, ikin- dığı için et fiati lzmıre nazaran dalın __ _ gore are et eceı,;ız, a ODUllP 
ciler, yarın daha korkunç ihtimaller lediye mezbahasında kesilen hayvanlar- 1 1 J.akad lacall& ~ 
karşısında kalmamak için bugünden ucuzdur. Fakat Şehir meclisinin bun- dan b:ışka et satılnmıyacaktır. Serma- ihraç Vaziyeti hakkında ra da dUnya le a ar o _,-

h dan evvel verdiği bir kararda şehir hu- yeleri gayet az olan bu kasaplar bele- Bu mecmuanın bu nüshasını •• --19 
taarruz zi niyetiylE\m~cadeleye giri- dudu Güzelyalı istikametinden Yeni- eden resimlere bakarken ~ 
şilmeaini isteyorlar~ok kuvvetli kale civarına kadar uzatılnıl§ ve İncir- diyenin yaptığa tebligata göre bu ill§a- r· d mazhar olduğu hayrete değer iJaklpl -il-
olan bu endişeler kar ısında Ameri- altı mevkii de şehir hududu içine alın- atı yapamıyacak vaı.iyeltedirler. ıcaret O asının son Kemal AtalUrk tarafından vU~~ 
ka, son günlere kadar tereddüt için- ş· d" k da t ·r halkından mil ·ı h kk d bir fik' ~-mıştır. un ıye ·a r ı.mı - rı en eser a m a ır e .~ 

de kalmı br. Haksız bir taarruzun Bu suretle Gü.zelyalı ilerisindeki ka- hlnı bir kısmı daha ucu7. olduğu için h f tedir. işte, mesela, gözUnUziln ııo.....-
genişlemesine mani olacak tedbirleri sap dilkkfutları ve Çakalbumu banyo- buradaki cUerden salın almakta idi. a ta raporu c TUrklyede elll senelik reslnı 99 ~ 
almak hususunda bile hiç bir şey lariyle mezbahası da belediye hududu ler, belediyenin aldığı son tedbir kar- keltraşlık tarihi • vardır. GeDO __ ._. 
yapmak istemez gibi görünmüştür. içine girmiş bulunmaktadır. şısında bu semtte oturan halk ta ucuz ressa.mlannın akademizme nasıl.~ 
Her iki muharibe karşı -hiç olmazsa Şehir meclisinin bu kararının tathl- ı et yeyemiyecektir. Şehrimiz ticaret ve sanayi odası, son Pamuk piyasasında muamele. da_ha bele ettiği ve nasıl bizim empr...,.,...-_ 
~m~~i &~~ ~~~~~~-~-~~~~~~===~=~~~~~~~~~-~~~~~h·~~~~~n~m~~m~·~e~w~~~~~~~~b~~~~~~~ 
davranmıştır. p ı 

1 
k sullerimlzin iliraç faaliyeti hakkında bir de cereyan etmiştir. Dahilı satışlar ma· lcn modern artistik cereyanlarlDID 

Ruzveitin nutkundan 80nra vazi- o ı·s mes egw ı·ne gı·rme rapor hazırlamıştır. Bu rapora göre son halli bankalar içindir. HenUz dtj Lalep laltında bulunduğu görlllmektedk'· 
yet hayli değişmİ§tİr. Amerika, de- hafta içinde Uzüm, incir sa~lan geçen olmadığından ihracatçılar faaliyete geç-ı Son zamnnlarda Ankarada tdil ~ 
mokrasi alemle elbirliği yapmağa • • f ? ve daha evvelki haftalara nazaran, ha- memişlerdir. nan üyalro mektebi hakkındaki ~ 
karar vermiştir. Bu değişikliğin Ja- ıçı e 1 laA zım fif geçmiştir. Fiatler, geçen haftaya nazaran düşük- san. makale bize bugürikU Türk~ 
ponlar için bir sürpriz teşkil ettiği n n v ası ar O Bu aksaklığın bankaların döküman tür. Yeni mahsul Akala 39 buçuk, yer-itinin gUzel sana~lara verdiği eh~~ 
muhakkaktır. alacağı §ayiası üzerine fiaUerin yükse- liler hazır 37, alivre 38 kuruştur. hak.kında arzuya şayan bütUn ına1...--

Şimdi bir sual hatıra geliyor: Hazırlanan . . esasları lcceği ihtimali derpiş edilerek elde faz- Alakadar pamuk fiatlerinin biraz da- tı vermektedir. ,,.. 
Japonya Amerikanın en kuvvetli P r 0 j e fl) ll . la mal bulundurulmak istenilmesinden ha düşeceği kanaatindedirler. Işte c Türkiyede on senelik 18~ 

müşterisidir. Japonyaya karşı mali . . ileri geldiği anlaşılmaktadır. Son hafta zarfında 3704 balya pa- düstrisl • hakkındaki makale ve 1" 
ve iktısadi ablukanın tatbiki ilkön- Emnıyet ışlcrf genel direktörlüğünce mak da ayrıca terclli sebebi sayılacak- Maamnfih her iki mahsulün Ciatle- muk satl§ı olmuş, 324,~ ton P~~k. ta ler dahi diklat.örUn sarfettiğl ~ 

A 'ka d t" t" • b"' "'k hazırlanan polis mesleğine giriş ve po- tır. Al 1t ı h ed lrn t r ı _L--• ....-ce men nın t§ ıcare mı uyu . rinde de istikrar mevcuttur. manya ve a yaya 1 raç 1 ış 1 • rin yalnız güzel sanatlara mü~ 
1 v k B"lh !liste terfi esaslanm gösteren ııizamna- Yüksek tahsil görmüş talıplerde boy v..:kı' nıaldan pamuk stx>ku u··ç bin d 

zarar ara ugrataca tır. ı assa, çe- . . . k'k' 0 1 ŞA ka·....ı kt üzüm fiaUeri şöyledir : =- jmadıklarmı, ayni zaman a . vıl' 
l'k d • .• k me pro1esının tet ı ı ev et urac;ınca ve yaş ,rul aranmıyaca 1r. balyadır. ''-akiki b'ır cndus'" trl tesisine dahi lftlJ 
ı ve emır sanayu muazzam a- b'tir.lm' ı.ir. N . b L' r 1 r ur· ·· Yedi numara 13.75 - '15,125, sekiz nu- ın 

la d h kal cakt ı ı ış • ızamname proJesı u· ıse mezunu ta ıp er po ıs ens usu- Tütün. mahsulünün de kalıp .. yapma. 'rak olduklarını göstermektedirler.~· 
zanç nn an ma rum a ır. ünl' d ks k k d"lm k ı ki bi k droda mn .. a 14 25 15 875 dokuz numara 15- 1 
K bö. l b' . t" ta • ed g er e yu e tnsdı a ane ı ek ne sev o unaca · ar veya r a . , · - · • li b ı ışı .. Mustahsil sh' d-

onO't'e ye ır sıyase ı svıp e- üz B b k 1 .. il k . p . 1. 1 k . Lilıda edil ki d' v-~ ame yesıne aş aıun ı. · Bu nUshavı, insanı te ır e ~ rJI'. ı:ı.· t ece er ır ..,.,,.,.. 17.50, on numara 17 - 19.50, on bir nu· J 
cek midir) 1 . ere laş a an ıga ver ece ır. COJe- rı:' .. ıs .~ arn ısk m k 1 k. lise hummali bir faaliyeUe devam etmekte- resimleri ve fevkalade güzel ınanz8~ 

R l . k '- h ııın esas nrını yazıyoruz: tıtunun orta ısmına sev o unaca mara 20 - 20.75 on iki nwnara 22 - 25 d' s l ı t"tünl' er tama ıe kalın. . 
uzve tın nut u uu ususta en . . . . . ff k k t ır. a ış ar, u n n .- lamamlamııkta ve Türkiyenuı :: • ...llt' 

k .. "k b" .• hed l d ~ .. 1 Polis olmak ıstıyenlerde ılk aranacak mezunlarından ımtihanda muva a uruş :ur. !andıktan sonra başlanacaktır. U7.ünU tanımamıza yardım etrne~ 
t 

uçu k kıradşupk e 0 1~d? ıgını gos- şartlar .... asında askerlık yapmı<> olmak, olanlar, iyi sicil aldıkları ve açık bulun- Bu hafta 13446 ruvnl üzüm satılnw=- Y 
t _ ...... ~ , ~ Piyasanın ikinci teşrinin ilk haftasın- 1 erece ar uvve ı ır. .,0 d 1 k b d v t kd' d k . . l"ğ' t t r er. • ., yaşın an yu tarı olmama , oyu 1,64 ugu a ır e omıscr muavın ı ıne er- 1 • da açılacağı tahmin edilmektedir. 

ŞEVKET BlLGlN metreden kısa olmamak, süfli işlerle uğ- fi edecekler, muvaffak olamıyanlar pO- Bir hafUılık ihracntımız da, 1244.5 Rekolte otuz yedi bin tıondur. --• •fij,/J 
___ ... ıa.şınış bulurunamak, sağlam olmak, lis olarak vilayet.i kadrolarına tayin ve- tondur. Zeytin mahsulil, Söke, Kuşadası, Ka- Ege tütün enstı 

U 1 da nğır hapis ve altı aydan fazla hapis ce- ya muamelat memuru olarak çalıştırıla· Almanya, bu hafta ne üzüm, ne de raburun havalisinden toplanmağa ve hakkındaki rapOf r a uısı ile veya namus ve haysiyeti muhil bıleccklerdir. Mektep ve enstitüde gc- incir çekmiştir. taksirine başlanmıştır. ~ 
111 bir suçla mahkfun olmuş bulunmamak, çecek zamanlar stajiyerlik müddetince UzUm stokunun 200 - 225 bin çuval Bu mınt.ııka mahsulü kuraklıktan Tütün cinslerinin ıslfıhı için tO-

--- • ecnebi bir kız ve kadın ıle evli olma- mahsup edılecektir. Stajlye.rlikle acz ve olduğu tespit edilmiştir. az, Ç9k zarnr görmesine ratmen rekol- üzere lz.mirde kurulacak olan ~· 
yabani Ze yftnle- mak veya yaşar bulunmamak da vardır. kabiliyetsizlikleri teshil edilenlerin ala- Esas itibariyle ihracat \'e fiatler ge- tenin 30 _ 33 bin ton olacağı tahmin Uin enstitUsü lw.kkında \•i!Ayet .,at 

• 1 Lise ve orta mektep ınezunlariyle katarı kesilecektir. çen seneye ni.>1>eUe noksandır. ediliyor. müdürlüğü tarafından haz~ 
rfR aşılanması 1ordu veya. jandnrm:ı erbaşlığından aynl- Stajıyer olarak polislığc alınanların 1ncir fiaUeri de biraz - düşkündür.. Hafta içinde düşen yağmurlar, Ay· rapor ziraat vekrıleUne gönde- fi 

b 
. 1 • 1_ 1 nuş olan veya orta tahsılini bitirmemiş stajiyerlik müddetleri, 6 aydan 2 seneye Süzme 9 _ ıs, Elleme 6 _ 10.SO, paçal valık ve Edremit mmtaknlarmdakl Enstitü, lütiln cinslerinin ~ 

Ya anı zeytın erın tem1LJeme ve aşl- ' ld v h ld b d 1 b"l ekte k d 1 kt B l l• ıf ge .25 mus" •-L-ile ı'yı' cıns· tu"tun"' toh.udll' _...ı-• . lA 1 ka 1o ugu a e ya ncı ı ı en m p a ar o aca ır. un arın ası sın a - 6 • 6.75 kuruŞtur. mahsule çok foydalı olmuştur. wulo':I ~ 

lama ııne ~vve ~r a . zasuıd.an b~- 1mezunlarından polisliğe talip olanlar da çebilmeleri için iktıdar, nhlUk ve bUn- Bir haftalık incir ihracatı 2028 tonu Bu senek! yağlann asit itibariyle ge- mek için çal~acaktır. Ege tütilll ..J' 
laruıcatahstı.r. u işi ıçin vılayet biltçesın- doğrudan doğruya genel direktörlüğe yevi vaziyeUeri de nazarı dikkate alına- bulmuştur. ""'n sene y.ağlarına nazaran daha dU- tüsünün bu sene kurulacağı 
den ısat ayrı mış ve Urla kaz.asına 1 .. eril k · T ı ı P 

.. d .1 . i gond ece tır. ıp er arasında, tah- caklır. İncir stoku yirmi bin tıon kadardır. şUk olacağı ·söyleniyor. maktadır. 
gon en mışt r. .. . 'sıl dereceleri yüksek olonlar tercih edi- POUSTE TERFi . _ı,. 
Yakında aşı ustal~n da. gon~erılece~ ,ıecek ve bunlar kafi gelmediği takdirde Poliste terfie istihkak; liyakat ve kı- Pol~ mektebinde muvaffak olamıyanlar Menşe şehadetna- Mvamele vergisi /ıP 

ve u.rla kazası dahllındekı zeyt.ın ~elı-
1
mü.sabaka imtihanı ile ilk mektep rne- dem ile kaı.anılncaktır. Polis mesleği- terfı haklarını kaybedecekler ve rütbe- • 

celcrı aşılandıktan sonrn sıra ile diğer zunlan alımıbilecekür. nin her derecesinde terfi müddeti en az ,ı~rı dere~indeki vazüelerl görecekler- mel eri kında bir tamıttl ~ 
kazalnrdakl delıceler d. e nşılanac.aktır .. ı Polise girmek isUyenlerin staJ"iyerliğe 3 sene olacaktır. Staj müddeti bu miid- dır. Em. nıyet nmlrliğine veya muadil Bazı istasyonlarda diri hayvanlarla tuıd9 t:':k.. 
M Muamele vergisi t.arlıiya ,_.. flY 

cmnu mıntaka dahılındeki zeytın de- kabullerini müteakip parmak izleri alı- dete dahil olmıyacaktır. Terfiler kıdem- memurıyeUcre geçebilmek için enstitü- hayvan mevad ve enkazının yalnız men- le....- ._,ıro r l · · 1 ı .. '·-- len noksan ve yanlış muanıe u .. ~-ıce erının de aşılannınsı kararlaştırı - nacaktır. Bunlar kendilerinin varsa tablosuna göre yapılacak ve tablo her nun yü~k kısmına devam ebnek, mu- şe şehadetnameleriyle sevkedildiği CÖ· d deı. ... 
B • aff-1- '-- _ kında Maliye vekaletin en 

mıştır. .utün ~ılayet ~ahilinde aşı~ana· 1karılarının biltün servetlerini ve yaşa- sene haziranda tertip olunacaktır. . v ~ Omr.ı~, ayrıca iyi sicil almak ıa. rülmü.ştUr. . _jı 
cak zeytin .delıcesl mıkdarı on milyon yaş tarzlarını membalariyle gösterir bir Lise mezunu olrnıynn polislerin komı- zun geleccktır. Bu hususta devlet demiryollar:ı umum ğa bir tamim gelmiştir. b ~ iP 
tahmin edılıyor. beyanname vereceklerdir. Gayri men- ser muavinlil'iine, komiserlik ve b<>e. ko- Bir terfi devresinde iyi sicil almıyan- mUdUrlüğünden alakadarlara gelen bir Maliye vekaletinin d u ~ _ _... 

ö ~ """ka devlet varidatı arasın a . _,_111 .....-
_.. • kulleri varsa tapu senedi suretlerini bu miserliğe kadar olan derecelere ~e~i llar ~ bi: .umi~ yanına verilecekler lamimde, bwıdan böyle dlrl hayvan ve mevki tutan muamele verg~ 

Müstacel ışler beyannameye rııptcdecekler, ayrıca ban- edebilmeleri için polis mektebini bıtır- ve bu. son sıcıl terfie esas olacaktır.. hayvan mevad ve enkazının menşe şe- ve tahakkuk, itiraz ve teınYiS -_,._ 
Adliye vekaletinden Cümhuriyet müd· kaclaki paralarını da göste.receklerdlr. ~kle beraber ensUlilniln orta kısının- Polıs sınıfına men.rop olanlar, aynı de- hadetnamesi ile birlikte .sağlık caporu lelerine layık olduğu derec~ ~ 

deiumumiliklerine gelen bir tamimde j Lisan bilmek orduda fen, muhabere, dan mezun olmak, ayrıca iyi sicil almak, recelcrde hul~nan mu~lelat. me~urluk. olmadan sevkedilmesine mUsaade olun- miyet atfedilmiyerck, kanun~....t _,, 
ınevkuflu ve müstacel 'ışlere ait clos- motörlü vasıla ve atlı sınıfla çalışmış ol- kıdem sırası beklemek şart olacaktır. lacı.na da tayın olunabıleceklcrdır. maması bildirilm~t.fr, 1 l kün' 1 hUu a ha~· 

yazı ı ıü ı er aıın I' 
yalann ~uhtevl bulunduğu hUkümler , 81 .. diği bildirilmektedir. . ·ııdeı_~...,ı 
yazılı emırle bozdurulmak üzere vekA- ~ Vekalet, tahkikat netıcesı ~ ~ 

lete gönderilirken talık ettiği yazılara A N T o N y A D v E R s E • bl vaziyetlerin münhaBtnln, ~ 
ekseriyelle C. MUddeiumumilıklerince HAFTANIN memur ve Amirlerin dikkats ~fi 
hiç bir işaret konulmadığı ve bu yb· EN BOYOK hazine iuarma me~d.an "~..,. ._... 
den d1ğederi meyanında ıraya tabi tu- MUV AFF AKIYETI için muamele vergısın~~ erıJ# ~ 
ıuıaraıc bu gibı dosyaların tetkiki ge- ( KALP MU" CADElELERI. ) amirlerin hangi noktalar ~ ıeeetl ~ 
ciktiği bildirilmekte, badema bu gibi sasiyet göstermeleri Uzını g~ ~ 

=~llin ~<el •:im~ emrediLnek- T A y y A R E D E bnda allın -ı-ad_d_e-lik-+= • 

B. Ali Riza Aydınlık 80voK MUVAFFAKIYETLE DEVAM EDiYOR Endüstrı ,_;-
orman baş mühendisliğine layin edil- ssıı'•' "" 

miş olan Maraş orman baş mühendisi IHTIV A ETTlöl DERiN MEVZUU, AŞK UCRUNDA YAPILAN BINBtR ÇEŞIT MACERA Memleketimizde ren ve ~,.... 
hay Ali Rıza Aydınlık şehrimize gel- ITIBARtYLE HAKJKA TEN GöROLMECE DECER SENENiN EN BUYUK FiLMi ..ı...ı=ı kiiı·csinc ve işçi kül~rii~e uçlıocO 
miş ve vaı.ifesıne başlamıştır. _ A y R / C A _ değerli mecmuanın yı~ . de : . .ı.~ 

nın ilk sayısı ç~knı~tır. : retillP, 
r:z777zz7717._;a;zxzzxzzzzzzyz77, " TARAFINDAN TEMSiL cMütahassıs ışçi ve u i$tpiıl tA"' 1 Halkevi köşesi N Edie Cantor EDiLEN san'at okulları ınez~~n~ı ;nclaPİ-.~ 
uz, /7Z7J.X/.7.7.7.Zhr:zz7.7-/..7.XZ7.ZZı.. BUYUK KOMEDi ma1 terbiyesi - bugun ratik ~ 

Halkevi Avcılar Derneği Üyelerine: yare ınotörleri - radyo - Üoıa ~--,; 
2 1/l0/9 3 7 tnribinc tesadüf eden per- z A f E R G • • N •• trikçi - pirinç kaynağa ~ ~ ı:u~ W 

şembe günü snat 20 de Halkevi Avcı- U U endüstrisi - yeni bir clız~ak atelt' tlf!' 
l r Derneği idare heyetinin seçimi yapı- ve teknisyen ..Utunu ·~isi• gf/A f'. 
lacağmdan Derneğe kayıtlı bütün üye- iLAVETEN: PAR M O UN T J O UR NAL leri ve ~inin riyazi b ıJet W-
lerin bildirilen gÜn ve snatte dernek bi- •~ Seanslar: ANTONY 1,45 - 4,50 ve 9 da.. ZAFER 12,35 - 3.40 - 7,20 de.. mum işçi usta ve te~ye 

• ideli yazılar vardır. 1'• nasına te rifleri rica olunur. 
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Hava · Filomuzun 
~ TEŞRlN ÇARŞAMBA 

~9N HABER 

Manevralardaki hi-zmetleri gece 
uçuşları_, hava lıarpleri, bombardı-

Manevra sahasında 
den sabaha karşı 

bulunan muhabirimiz. 
aldığımız telgraflar 

Mavi ve kırmızı taraf tayyareleri 
havada müthiş bir harp yapılıyor 

manları mükemmeldir 
AYDIN, 13 (Hususi muhabiri

mizden : Saat 2) - General Müm
taz mavi kuvvctJerin başına geçin
ce bilhassa öğleden sonra inkişaf 
eden harekatta motörize liva ile 
hava l:uvvetlerine istinat ettiğini 
göstermiştir. 

~kımından büyül: ehemmiyeti ha· 
ız olan Abdurrahman tepesinin bir 
kısmı mavilerde bir kısmı kırmızı 
tarafta kalmıştır. Bu tepe, kat'i ne
ticenin istihsali bakımından büyük 
bir önem ta§ımaktadır. Yarın tali 
harbin hangi tarafa tevcih edeceği
ni gÇreceğiz. 

Sabiha Gökçen, Pilot ve avcı tayyareleri ile enerjik vazifeler başardı 
Aydın, 12 (Hususi muhabirimizden) - Bugüne kadar manev- h~va muharebeleri ve bombardımanlar daha tümullü cereyan 

ralarda hava faaliyeti tudur: etti. Hemen bütün gün muhtelif sahalarda fasılasız bir çok filo-
Birinci gün akşama kadar keşif bombardıman uçuşları yapıl- lar uçarak pek mühim vazifeler başardılar. 

Saat on altı sıralarında kırmızı 
tarafın git gide artan mukavemeti 
mavi tarafın taarruzu karşısında bü-

Alqama doğru Mendreı boyun
dan ilerliyen mavi motörlü kıt'alar 
Germencilde Aydın arasında hattı 
kesmeğe çalıımıılar, kırmızı kuvvet
lerin cansiparane müdafaası, tesir
li atqi ile geri çekilmi§lerdir. Bu sa
atte, yani dokuz sıralannda mavi 
tayyareler Aydını §İddetle bombar
dıman ediyorlar. Şehr~ bir çok bom· 
balar dü§müştür. 

dı. Daha ilk gün tayyarelerle alınan raporlar Mavi ve Kırmızı ta- Muhnrebe meydanlarında ve gerilerinde azami tesirler yaptı-
raf kumandanlarını karar almağa sevkedecek derecede kıymetli lar. Son iki günde Bn. Sabiha Gökçen hem pilot hem avcı tayya-

J yük tal:dirler uyandırmıştır.Mavi ta
rafın almak istediği netice tamamen 
istihsal edilememiştir. Gerek mavi 
gerek kırmızı hava filolarının ıid
detli bombardımanı ve havada he
yacanlı bir muharebeye gİrİ§meleri, 
denilebilir ki Ege manevralarının en 
§ayanı dikkat hadisesidir. Tabiye 

oldukları anlaşıldı. relerinde enerjik vazifeler başardı. Krokiler aldı. Yaptığı ke-
lkinci gün Aydın - Nazilli istikametlerinde muvaffakıyetli ge- tifler Mavi tarafın kumandanlığınca takdirle kar~ılandı. Tesbit 

-~!uçuşları umumi takdir kazandı. üçüncü gün yapılan uçuşlar, ettiği malumat raporları istifadeli oldu. 

· M~·~~~·;~ .. h~'i~~;i'AY·J;~·· ....... R~i'~i~~;h·~;··xı~tü;k·· .. 
sukutunu kabul etmedi ISmet lnönü ve vekiller Dahiliye vekili köylü~erimizin 

dertlerini dinlediler 
Mavi!erin taarruzu devam ediyor 

Aydın, 12 (Hususi muhabirimizdt"n) - Şafaktan ~,.,.eJ, karanlıkta hım·· 
kete geı;en zırhlı liva dünkünden daha mühim bir akm macerasını göze kes• 
tircrek Aydın - Germencik arasında Kırmızıların gerisine sarktı. Sabahleyin 
kırmızı süvari Ji,·asını nrkndan vurarak dağıttı. 

Zırhlı livanın akıncı 'H' kesif zırhlı otomobılleri, daha içerlerc sokulnıak 
lelrnekte olan tah i} c kıtaatına tesirli zararlar verdi. Ve bazı müfrezeleri 
birkaç saat geciktirdi. 

Dün akşama doğru Aydına papılan Mavilerin zırhlı otomobil taarruzlarını, 
hakem Aydını sukut ettirmicı mahiy~ttc kabul etmemiş, yalnız bu akının ge· 
tilerde b I d'" · · d'k . ..ı • • azı zarar ar ı. er ıgını tas ı · c.Y ıemıştır. 

Bu sabah erkenden cephelerde harekat ve· mı.isademeler baııladı. Mavi ta
raf, taarruzlarına kat'i neticeyi elde etmek için bütün siddetle devam etmek· 
tedir. Mavilerin ilerlediği sahada muhim hfıkim me\ kiler vardır. Muharebe
nin çok çetin bir arnzide devam etmesine rağmen bütun tatbikat tam müna· 
•iyle rnuharcbe vaziyetlerini göstermektedir. 

Meydan muharebesi 
bugün bekleniyor 

Aydın, 12(Hususi muh-;birimizden)-- Me.vil~ Aydının şi
~alinden Germencig· in ~arkındaki hakim Abdurrahmanlar tepe-
•ı • T 
nı zapta muvaffak oldular. 

k Mavilerin, Kırmızıların kuvvetleri gelmeden neticeyi almak 
t.rarında oldukları anlaşılmaktadır. Kırmızıların mühim mik
~da taze takviye kıt'ala~ının öğleden itibaren cepheye gönde· 
rıldiği haber alındı. Bu vaziyete göre yarın her iki tarafın şiddetli 
\'e belki de ıon ve kat'i muharebeye girecek vaziyette oldukları 
~ık söylenebilir. 

ı~ arınki harp, Mavi ve Kırmızıların son mukadderatını tayin 
ey 1Yecektir. Bu itibarla yarın beklenen meydan muharebesi Ege 
lnanevralarının en büyük ve nihai safhasını teşkil edecektir. 

Şiddetli yağmura karşı 
Kahraınan askerleriınizin neş'e ve 
zindelikleri şaşılacak derecededir 

ll'ıa~Ydın, 12 (Hususi muhabirimizden) - Bugün de Mareşal Fevzi Çak
tı\ ' General Jzzeddin Çalışlar, başvekalet vekili B. Celal Bayar ve vekiller 
)' ~nevrn sahasını sabahtan nkşamn kadar gezdiler. Gece şiddetlice yağmurlar 
ı "~rnasına, orduların açıkta kalmnlnrınn rağmen askerlerin neşe ve zindelik
ctı oaıılacak derecededir. 

Germencikte kurulan 
rnodern bir hastane 
Bütün gün kasaba halkı 

A ovalarda dır 
ltorn Ydın, 12 (Hususi muhabirimizden) - Mareşal F eni Çakmak, maile\ ra 
dcrn Utanı General lzzeddin, generaller, mebuslar Germencikte kurulan mo· 
tir.i aey.} ar hastaneyi gezdiler. Burada görülen fenni te"isat ve bilhassa Türk 
dırıa'eclveler çok mükemmeldi. Jperit ve diğer gazlara ;nahsus müteaddit çıı.· 
tr\od r, ~·atnkhaneler ı.·e Türk tipinde altışar kişilik iperit duşları dünyanın en 

f\1~:n "e kullanışlı harp malzemt!si arasında sayılabilir. 
oldut eşal Fevzi Çakmak burada gördükleri mükemmeliyetten çok memnun 

ıı.r \e l ' k - 11. nese ı olara ·: 
Bll ıç korkmayın artık bundan sonra zehirli r;az.lnrdan .. 

.} Urdular 
Mui;ta vnt· '. B _ a ısı . Recai dedi ki: 

lıklardıru eserler yalnız ordunun değil, mılletin de ın~n ... \ ;.} atını yi.ık clten Yar· 

~1ane·.,. 
dere teper~ sahasında butun kasabalar, köylüler işlerini güçlerini bırnknrnk 
''Yan llna) olasıyorlar. Kadınlar, hatt:-ı memede çocuklarını kucaklarında ta

Biitün k~·r 
1
ovalara döki.ilmüşlerdir. 

oy er mersin, defne dalları ve bayraklarla donıınmıştır. 
ADNAN 

(;elıerall\lletaksas 
;\ \\ır f'I 

••ıanh 0 a avın 18 inde lstanhula geliyor 
~k ul, 1 2 ( y 7' , •• 
~ 'a!I bu enı Aınr - T elefonln ) - ) unan başvekılı General Mc· 
~lılksaa ayın on sekizinde Averof z.ırhlısiyle şehrimize gelecektir. General 
-'11\darı .;:~n on dokuzunda Anknrnda bulunacak \ c ayni gün Atatürk ta

d"n bul ?u} urulacaktır. Akşamı da başvekalet vekili B. Celal Bayar 
ır z.ıyafct 'erilce k, z.iufeu hir suvarc takip edecektir, 

Germencikten Ankaraya döndüler 
Germencik, 12 (l lususi) - Reieicümhur Atatürk, beraberlerinde Gene• 

ral ismet Jnönü, Profesör Bn. Afet, vekiller ve maiyeti olduğu halde eaat 

15 de Germcncikten Ankaraya hareket buyurdular. Ulu Önder Atatürk, ordu 

erkanının ve halkın içten kopan Co§kun tezahüratı ve saygıları arasında uğur· 
' lnndılar. 

Yeni kabine 
Ay sonuna doğru belli olacak 

1 tan bul. 12 (Yeni Asır - Telefonla) --ı B. Celal Bayar kabinesinin ayın 

.} irmi beş 'ey.ı };rmi nltı~ında te~ekkül edeceği Ankaradan bildirilmektedir. 

Bu takdirde yeni kabine beyannamesini mccli in ikinci te'.;rin gününden~a 
yapacağı ikinci içtimaında okuyacnktır. 

Buhran ve müvazene vergilerinin kaldmlacağı hakkında gazetelerdeki ha· 
herler teeyyüt etmemi"tir. Yalnız yeni kabine teııekkül ettikten sonra maliye 
'ek~lletinin hummalı bir faaliyete geçeceği söylenmektedir. 

Yine bu haberlere göre vasıtasız vergiler bir araya toplanacaktır. Vasıta

sız \ergileri Fransada olduğu gibi kotisiye ~en hır proje ha rlanmağa ba§• 

lanmıştır. B. Celal Bayar kabinesinin bnşlıca de nlnc<ıf.rı mevzular arasında 

mali ı luhat birinci plandadır. 

Atatürk 
Komutanlardan 
ve askerden 
memnundur 

AYDIN, 13 (Hususi) - Bugün ma- gun olduı:'llndan bahsettiler. Fint düş

ncvra münasebetiyle Abdurrahman te- künlüğiinün ö~Unc geçilmesini büyük-
pcsinde harekatı takip eden Dahiliye f 1 · '. d d'l dil l:I b ld w . . crımız en ı e er. n er a ıgıma 
vekılı bay Şükrü Kaya, buraya gelen 
k .. 1"1 ı b' h bih ld b 1 d ı göre köylünün himayesi için tedbirler oy u er e ır as a c u un u. 

Germencik köylüleri, ellerinde mü- alınacaktır. Yüklenen incir konşmento-
him mikdnrda incir stoku me\•cudiyc-ı ]arının bankalarca ödenmesi tetkik edi
tiııden şikayet ettiler. Satışların dur- leccktir. 

lzmir gazetecilerinin 
kumandanlara hediyesi 
Aydın, 13 (H~i - Saat 2) - y;,;; Asır ve Anadolu foto mu

habirlerinin manevra esnasında tesbit ettikleri fotograflar iki 
saat i~inde ağrandisman yapılarak komutanlara, generallere tak
dim edildi. Bu sürprizimiz memnuniyetle karplandı. 

Aydın ordu evinde ziya( et 
Ayclın,13 (Hususi· Sabaha karşı alınmı~tır )- Gece saat 21 de 

ordu evinde verilen ziyafette Mareşal Fevzi Çakmak ta bulundu. 
General lz.zeddin Çalıflar manevralara ip.irak eden heyetlere, 
askeri erkana, gaz.ete mümessillerine madalyalar verdi. 

Manevralar Perşenbe günü bitiyor 
Aydın, 13 (Hususi) - Manevralar yarın neticelenecektir. Per

fembe günü komutanlar manevranın kritiğini yapacalardır. Per
fembe gecesi Aydın valisi ordu evinde manevra daoetlilerine bir 
ziya/et verecektir. 

Abdurrahman Hatay da 
S · r l tepesinde 

Tayyare 
Piyangosu 
200'000 lirayı 
24411 No.- kazandı 

eçım TQQ iyeli 1 AYDIN, 13 (Hus..ısi muhabirımizdcn 
Aydın 11 - Kırmızı hava kuvvetleri h l d ara ret en l 

'

"-!!baha kar ı) - Aydına gırdiği bildiri
motörlü Mavi birlikleri alçaktan bom-

lrn nıa\ ı km·vct'n geri ile muvasalası-
Bu biletin son üç rakkamı, y:ıni balamı~tır Yarın kırmızıların taarruza !st.:ınbul, 12 (Yeni Asır - Tel •fonla)- 111 l•'lltl'ıı nd,,, • .. • h k h 

• uh b fh ' '- ,- nt'mesı uzerınc a m c-
( 41 1 ) ile bı'ten bu" tu"n bı'lctler 100 gcçmcsı ve rn arebenin yeni ir sa aya H ta d b0 ld' ·ı· o · Antakya ve l a Y an ı. ı~ı ıy r. . . s- yt•tı hunu bu· avantaj kabul etmekle 
lira mükafat alacaklardır. girmesi muhtemeldir. Mavi tarafın ku- kenderunda ıntihabat foal.ı.yetı : uı aı Ll- beraber bL&nun .-.gal demek olamı~ aca-

3000 LiRA mandasını bu akşamdan itibaren Korge- lenmiştir. Yalnız son gunlcroe Turl. gıno knr..ır nı erek ku\•vl'tlcr gcıı Çl'-

29 .5 70 numaraya isabet etmiştir. neral Mümtaz idare edecektir. halkının yeniden nufus kaydında milş- kildiler. 
1500 URA YI Harekatı her tarafta yakından takip külfıta tesndüf edilmekte olduğu görül- Bugün A'bdurrahmanlar tcpesı isti· 

8464 27993 3163 7 28896 eden Atatürk Mareşnlc §U sözleri söyle- mü~tür. kametinde tecelli cd n hava muharebc-
Numaralar kazanmışlardır mi~tir: Fransız delegesi bay Roje intihabnt si cidden büyük bır heyecan te\ lit et-
1000 URA KAZANANLAR cBütün komutanlar iyi karar veriyor· hazırlığı hakkında nltıkadarlara mü- ti.. Bütün saho ta~ yar Ierin savurduk. 

30299 35680 10358 2995 !6521 lar, iyi düsünüyorlar, iyi yapıyorlar. As· him bir nutuk söylemiştir. ları bonıbalnrın dumrnlnrı, tayyare dc-
6533 35173 numaralardır. ker çok :ıindedir. Bu çetin arazide çok m fi toplarının mahir hareketleriyle hey-

200 URA KAZANANLAR tnhnmmüJ gösteriyorlar. Komutanlardan, Manevraların betli sekil aldı. 
2133 7096 28119 22600 19341 nskerdendcmemnunum.> ydın, 13 (Husllbi - Saat 3) -Bu· 

19098 5567 23533 13923 35059 A ı · son saf hası gün B. Cclül Bayar, B. Tevfik Rüştü 
33787 12200 6658 23472 32883 arın Aras, dahiliye vekili B Şükrü Kaya, mil-
31568 18732 969 22381 30) 81 -BAŞTARAFI BiRl~Ct. SAHt:EDE-:- li müdafaa vekili General Kazım Özalp. 
28118 10902 19509 14481 39665 l . .

1
. bardımanma, hatta bırkaç ısabet;· Trakya umumi müfetti:i General Kazım 

12926 8388 19174 33693 8756 şaretz Verl lnCe ne rağmen bu hareketinde muva. Dirik, , .ckillcr, Abdurrahmnn tepcsin-
29763 23480 -BAŞTARAFJ BtRINCt SAHiFEDE- fak olduğu ~efruh~r. K den zırhlı logoyla süvari alayının savaş. 
500000 LiRALIK BOYOK MO- Ortaklar istasyopuna yaklaştığımız • 2 - Mavı Ko~.~ırd taraf~n d ~- masını seyrettiler. Milli müdafaa vekilı 

KA.F ATIN TAKSIM EDiLE- sıradn, istasyon yolunu dolduran ka- rına dalyanı sn 1 m en çı ar ıgı General Kilz.ım Özalp, Korgeneral Mus· 
CEöt NUMARALAR labalığn karı"-tı B" ··k Şef refakat- kuvvetlerle öte taraftan Kuşadau tafa Muğlalıdan izahat aldı. Ynpılan 

"'J/I m. uyu ' • .k t• d ·ı r n l·uvvetlc-637 8678 6348 28022 6949 }erinde sayın İsmet lnönU bulunduğu ı~tı a~e ~n en 1 er ıye . .. nı kritikler ıki tarafın harekattaki mu-
14446 8325 34211 20530 ı 0240 halde otoknrlarına biniyorlardı. Büyük rıyle, ıhtıyatlarından bır ~ısmı vaffakıyct i nbctinı tebarüz ettirdi. Ba-
24303 9.51 36783 5977 26362 ve sürekli bir alkış tufanı köyli.l saf- da kullanarak Me~~reslerınA ara- yan Sabiha Gôkçenin bombardıman tny-
18162 8343 21536 39202 27999 }arından başlıyarak, meydanı bir bay- sını t~t~~· •. sayılahı~ır. Hatta ı:ıa- yaresiııden avcı filosu himayesinde sa-
7 400 1449 5 19 286 4201 2661 4 ram neşesi içinde bıraktı. zartesı gun~ . harek~t esnasın a vurduğu bombalar ve bilahare yaptığı 

27263 22383 4896 25211 24473 Kalabalığa karıştım. şclıe konuşmak Turhanlar 11tıkametınden sarkan keşifler neticcsmdc karargaha verdiği 
35263 14079 29355 24270 10447 saadetine eren mesut insanla konuş- zırhlı otolar, Karapınardan sonra raporları çok istifadeli oldu. Bayan Sa-
38025 7895 33817 25432 17897 ınak istiyordum. Onu bulmak müşkül Aydına bile girmeğe muvaffak ol- biha Gökct>n, Atatürke tazimlerini ar-
24703 33965 6822 3723 19859 olmadı. Sevincinden bir çılgın gibiydi. muflardır. Her ne kadar bu hare- zetti ve başardığı isler hakkında ızahat 
3317 2 2304 20261 30334 13627 Adı Murad.. Aslen Germencikli.. kette bir muvaffakıyet .pı_ıva~ı verd:. 
20812 21704 13306 38748 20663 ynkla'itım ve sordum.. mevcutla da isabet olmadıgı ıdd!a 
32187 1482 27790 15492 23970 - Ne ynptm bay Murad... edilebilir. 
33602 14260 33266 22856 892 l Bu bir köy çocu oydu. Heyecanın- Şöyle ki: Hakem heyeti bu kuv· 

1599 28427 39974 27876 31444 dan. se\-incindcn konuşamıyordu. Biraz vetin ilerisinde ciddi maniler ve 
27949 31745 20023 21266 190] 2 beklemek mecburiyetinde kaldım, an- büyük kuvvetler olduğunu göz 

--~•---

Bir otomobil 
parladı 

12433 14331 4526 19365 7552 lattı : önünde tutarak hareketi hem fay- Jstanhul, 13 (Sabaha karı.saat 3) -
21062 19020 24395 20206 38763 - Üç gtinden beri yolunu bekledim. dasız, hem de yapılmamış saymıf- Şimdi Ankara caddesinde 2464 numa· 
8527 28788 11444 24523 3420 Otomobilden indi. Derhal tanıdım, ya- lardır. ralı otomobilin benzin deposu birdenbi· 

15721 1068 30494 31408 10231 nına yaklaştım. Böyle bir hareketin muvaffakı- re parladı. Söndürmek isteyen şoför ya-
30925 6968 142 12004 34062 - Büyüğüm, dedim. Müsaade eder- yeti için, çok geride kalan lruvvel- ralandı. Otomobil hala yanmaktadır. lt-

Amortı•ler seniz ellerinizi öpmek isterdim. lerle ilt~sak peyda etmesi icap et- faiye geldi. Söndünn·ie çalııııyor. 
Elini uzatırken titredim. Öpttim, kıs- mektedır. - -----

SONLARI TEK RAKKAMLA, meti anlattım bu hareketimle,.. 3 - Kırmızı tarafın bilhassa kü heyecanlı savafma, kat'I neti-
YANl 1, 3, 5, 7, 9 lLE BiTEN Bu bir rüyadır, Daha doğrusu rüya çarşamba sabahı inkitaf edecek ceyi, hatta öğleyine kadar alacak· 
BUTON BlLETLER 2 URA KA- dı, hakikat oldu. olan büyük hareketi merak uyan· tır. Kırmızı taraf gizliden gizliye 
...., .......... ~LARD, JR.. __ADNAN 'RIT .GF.T .w. ı ı ı ~ , 
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Hakem tarafgirlik • 
mı etmiş? 

Ya su 
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arıla 
t a 

avuşan bir a 
uts • • Birinci kısım : TEFR1KA No. 54 

Yüzbaşı bu ithamı· duyunca ondaki 
haksızlığı reddetmeğe mecbur kaldı çı me 

n n u 
1915 ŞARLVtL 

Günler ve gecelerdenheri ııehir bom· 
bardıman ediliyor. Halk bodrumlarda, 
mahzenlerde daimi bir korku ve deh,et 

z evıncı 
• ·ık · · • k 1 1 · b. aile o gceeyı, ı geccyı ıyı a p ı ır 

evinde geçirdiler. Kadıncağız sabaha kil• 
dar yavrusunu sayıkladı ve ağladı. Sa· 
bahlcyin tekrar nrnmağa koyuldu. 

Ilclncl sulh ceza mahkemesinde bir l'pnra knuınmndı. Sen nasıl oluyor dn 
MUhim bir haber veriyorm~ gibi bir nUm noktasında bulunuyorum, ne ya~ 'hakaret davasının duruşmasına bnşlan- bu kadar alacak iddia ediyorsun? 

tavırla ı malıyım : !sUfamı vererek lş hayatınn 1 
• • d n· rd B p d . 

. . mıştır. Hfıdısenın mevzuu şu ur: J ıye so u. . apanyo a. 
- Ben blr karar verinceye k~dar n~.mak ~ı, yoksa zabit olarak Hındı- Geçen yıJ, Bay Papanyo ile Bay Go- - İstediğim ticaret değildir, cebimden 

odalarınızdan çıkmıya~ksınız, d~ . çmıyc donmck mi ~a ~uvafı~ olur? mel ortak olmuşlar ve·Uzüm üz.erine iş çıknn ve G<>mclin kasasına giren parayı 
Bu araştırmalar haf talar ,.e ayl rca <l• içinde yaşıyor. 

Birden panik b~ladı. vam etti. 

Kapıya doğru yQrUdU. Kapı eşığini Yakında b!ribaşı ta~m edileceğım. ı d A- d ık ihtilafı hal- Jstiuorum ..• Diye cevap verdL Bu söz 
•• nıı •• S 1. . b. k da b . ,._ yapmış ar ır. .nıa a ç an ~ 

geçerken kızlnrına dondil ve uuve cttı. - ua ınız ır no ta erum sa.ıu 1 tm k .. k f• U h kemlcre ha- üzerine B. Mena-: 

Düşman yaklaşıyor. Si\'il halkın 
hal şehri hopıltması lıizım .. 

der· 1916. 19 1 7. 19 1 8 .. 
Harp bitti. Muhacirler yerlerine dön

düler. ıldam hi ·mı y ln ·· 1i ı...i e e uzere ey ıye a r Bu müthi, bir manzara .. - Hiç bir vesil.e .ile kım ay~ız. . y.etı aşıyor.. a ız. şunu soy yeu - vale ... +...,.;.,lcrdir. Pnpanyo tarafından - Yalan söylUyorsun! 
Bankad d~ "" .... ~ Herkes birbirini ezerek çiğneyerek sa· Yurda telefon edıruz. . ~. .on: lırım : Ekonomık vazıyet o h:Ue gel- Albayrak ticarethanesi sahibi Bay Hay- Dedi ve bu hakaret kısmen Türkçe, 1920 .. 1930 .. 1937 .. 

ccğim vakit ne yapmak ıcap ettiğini go- ıniştir ki bugiln en iyi işler hiç tcşcb- dar Gomcl tarafından da Selanik Ban- kısmen de Fransızca olarak cereyan et- ğa• sola koıuguyor. Kadınlar, ihtiyarlnr, 
receğim. büs edilmiyen işlerdir. En makul ha-

1 
kas: ikin el direktörü B. Menaşe hakem ti • .• ?.ocuklnr karmakarışık bir halde ve .~kst 

Seneler geçti. Eski Şarlvilin harp h:1· 
rabesi üzerine yeni bir oehir kuruldu. 

XXIV . 1 • • • uste rastgele orabalnra, kamyonlara yu ·• 
reket beklemektir, ve beklerken mu- intüıap edilerek hesapların tetkikine B. Papnnyo da, kalktı. Ellnı masay::ı 

1 
.
1
. 

1 
A·ı 

1 
k d' f d k 

Hayat yeniden başladı. . 
Büyük felıikctin acısı unutulma~a b11'' 

lıımı~tı. 
Bankada baron dairesine fırtına gi- _u l k · · d •· k' 1 d ğ ı·· etı ı}•or ar. ı e er, en ı e ra mı ·a· vuuak o ma ıçın e yuz sene yaşama ~ başlanmıştır. vurdu. Yalancı o ına ı ını ve uccar 

1 
b 

1 
k 

1 
~ d ukt b 

bi girdi. Onu edımlarından tanıyan mu- yeter. Hıhı.ssıhhncılar bunun çaresini 1 lddiaya göre, Papanyo 8 - 9 bin lira bulunduğunu söyledi ... a 8

1
1 .v~ kte ab§ •.r,asın a çoc ar e e· 

amclat müdUrU Jak Marşan her zaman- ah' b l ml d h~d· veyn erını ·ay ettı er. 
. . . gösteriyorlar. Böyle v un ir mesc e kadnr alacaklıdır. Ve hake er e; or- Davanın mahiyeti budur. Bu a ısc- A B b 

ki vaz.lfepcrvkcrlığı ve sadakatıyle he- üzerinde rey vermekten sakınınız ve 1 taklık devam ettiği müddet zarfındaki den sonra; B. Mella§e istifn etmiş ve F ~ne.. a :·· kı 
Fakat Madam Ke7.ger yaırrusurıu unut• 

madı. 

mon yanına oştu. Baron sordu : IAt.üe tarzındaki sözlerimi mo.zur gör-lhcsabatı rUyet etmekle mUkelleftir, ara- keyfiyet Ticaret mahkemesine fotikal eryn 1 ayyu a çı yor, masum· 
- Mektuplar arasında ne var? lyl . l b. ih ·ı~.r ka U U CÜ b' . d"·' ki )arın bu feryatlarına cevap veren olmı· 

b b ı , menizi rica ederım. Bwıun kaynağı da arında ır tiuu çı rsa, Ç n ır ederek, mahkemece Sıngcr ~ış mn - d y b 
1 

k .. d ld hale gddi. Kw fabrikada çalı~arak e• 

lhtiynrlndı. Hastalıklı oldu. KötürÜOI 
Bnncsine bnkamaz. yardım edemez bit 

a er er ~ur mı . . l l.nin 1...--d --..:ı • ...ı.~ 'h k . _,.,.x.l ka kat'! olacaktır . .. h k i ihn yor u. a ancı arın ucagın a yo a el 
111 - Dikkate an bir dk Nor- bir aile mese es ucn e u,~ ... "6ı a cmın ve~""""'6 rar, . nelerl iz.mir dırektöril a em nt p . .. .. . ia~ine elinden geldiği kadar )'ar ı 

1 lsb tte ~y . l y y . 6.snbiyettir. Demin bana bir sual sordu-! Bu hakemler; geçen haziranda bir edilmiştir .. Fakat netice henüz alınma- ra~tgelmış kuçuk yavrular vardı kı bun- ediyordu. Fnkat ne de olsa sefalet için• 
ma n e sıparış er. B . d b" '""Y sormama mlls:ıa- toplantı yapmışlar, hesapları tetkike m•a+ Filhakika iddia edildiği gibi lan anneleri neden sonra bulm~lardı. d 'dil 

Sonra mahrem bir tavırla ilAve etti: nuz. enım e ır ,...-. • ":i.ır. ' . • ' • •. • • " • .. e ı ı er. 
_ ö• d.ğim 0 Fransa b k a~ ediniz. Mark Sastrıula ne sebeple başlamışlardır. B. Papanyonun 6 - 7 bin lira atacagı var Şehır uzerıne mıtrnlyoz yagmuru yac· Bedbaht anne, timdi bir delikanlı yıı• 

b kş gren ı 'de ~ :nto haddı:ın ~sı düello ettiniz. 1 Hesapların tetkiki sırasında hakem- mıdır, yok mudur? Bu mesele tetkikat mağıı bnşladı. oına girmiş olacak oğlunu her gün clii· 
• ~rdi~ğ. a.m11;:zuden kıs. ın- _ Basit b·ır : ... ~ı nefis meselesi. terden Ali Haydar, bir ·hesapta gördü- neUcesinde meydana çıkacaktır. Kamyonlar, arkalarında yalvarmalar, .. .. d E t '-'" . b ş ya•ınd• Ciı ıru "1Il e ece tır. ....,...,. • .. . . M . . .. . . §Unuyor u. ve . . . ı ırmı e "' 

- Benim neme gerek. - Mütecessis ohnrunak isterim. Bu- gU .tereddUdun lzalesı ıçln, Bay ena- Yalnız, muhakeme safahatına göre, feryatlar, .~ııtımdatlar yukselırken şe~ı~- bir delikanlı zavallı yavru ne olmuştu) 
ı b b traf ında Olup biten ba- şenın de muvafakaUnl aldıktan sonra, dı'nlencn şnhitlerden hakem B. Ali Hay- den •on sur tle çıktılar ve cephe gerısı-: ş·· h . ..1 .. 

1
•. ç·· k.. :ı:aınan• Marşa.o muhabbetli bir sitemle : nun a cra er e ı B p d baz . hat t.ale etmiş . ·ı up esız o muş u.. un u o . 

- Aman Baron cenaplnn diye mı- zı şeyleri bihnediğimden dolayı endişe-' . Bapruıyo an ı ınilz:ı . '-~ta k <lır, B.Gomelin Mcn~e ile ortaklığını ve ne gıttı er. .. danheri yaptığı bütün araştırmalar net•· 1 
••• ve Papanyo da iste en ızaıw ar- ·· ıed·w· hald •-r• o· 

rıldandı. deyim. Gizli tultuğum şeylerin bir kıs- · .. . .. ledir ek tarafgirane harekatını soy ıgı e; . ccsiz kalmıştı. (Harptıı. kaybolmuş ç 
. 1 . . . k kil Uk Se .. d ,,.., şı, o hesap şoyledır veya boy , ş - dinlenen ve o uımnn Atbayrak ticaret- Şarlvılden çıkarken madam Kczgcr, ki b.. ) b. k 1 n ana!~· - Dm eyuıiz Ma~ nasıhatlm ol- mını sıze açara ç r]tn Oı;;w• llnde ve :fakat M enin işe karışma " d K .

1 
d dak. cu ar urosu ırço yavru a ,, 

sun • Evlenmeylniz. mundnn haberdar olduğumu size bil- . enaş diğ. • hanesinde müstahdem bulunan bir kiiti- uç yaşın a ve atnı a ın ı yavrusu· rına babalarına kavuşturduğu halde f">•• 
• sını icap etUrmıyen bir cevap ver ı sı- b' d.)<. 11'1. t ·· h 1 Uş 1 d k b · 11 On altı yaşından beri bUyük banker- direceğim. Belki siz de bunu bilmiyor' ·W hak :n ver ıı:;ı nıa uma a gore, a en m - nu yo esnasın a ay etmış zava ı anne mili bulmağa muı:aHak olamamıştı. 

1 . hizmetinde olduğu için o 1 h d~'..tntz' Irada, masa b~ında ~turan digcr em teki bulunan B. Papanyonun tic:ı.rcthn- yn\'rusunun tcliiş arasında başka bir kam- Nihayet bir nkşıım madam Kezget bıı 
erm n ann er "'6 

.... ' • B. Menaşe sinırlenmış ve B. Papanyo- · lb ak · th b. d 0 ·1 • 1 "' h 1 k 
Mından rıknna nlışm1oı1 olan memur ce- Yüı.bı>o:ı Dansit müphem nazarlarla ı . . k· ncsınln, hakem A ayr ticare anc- yona m ırı mıı 0 acııgını esap ıyara LUrodan bir mektup nldı. 

no.. 
3 

,. -.: •nun şahsını hedef ıttihaz edere · . d .. r b' rd ld ... ·· • ·· il° 1 t F k b b" k". 5 el· ,.n verdi ~ etnıfma bakınarak cevap vennedl Ba- .. sın en mwrez ır ye e o ugunu S<>~- mutcse ı o muş u. a at ya nncı ır oy- cOğlunuz Kamil bulundu. O. ont: 
P -Yalan soylUyorsun! l ı~ .• d f t ıı~-k ·u·b . t d k 1 d d .. h.. .. d b11t - Peki baron cenaptan. ron devam etti: . . B p cm~ ve mu a aaya an u u 1 arıy c e nmyon nr ur ugu znman utun söltzbııh'da 37 nci piyade alayın a 

. Dıye yüksek sesle bağırın~ ve · a- 1 M · , kili b kta . ı 1 b · k ı . . · · ti'· Ç kma('ta hazırlanıyordu. Patronu onu _Bu sükutunuzn hayran oldum. Sız . k • la suçu eıuışcnın \e , u no sı uıp- nraotırma an, soruşturma arı oşa çı tı. çavuştur. Kendısıne haber verılrnı~ 
ı o panyo da elınl masaya vurara ~ a ncı k d . . u K· k .. ··k K ·ı· ·· · · K. · ~ğırdı · sır verilebilecek bir adamsınız. Şu hal- . . . ta ay etlırmış r. ımse ·uçu amı ı gormenuştı. ım,e 1 Yakında malumat alacaksınız.> 

gen r- ·• • . olmadığını cevaben bıldınnış ... Al h' d 1d ğ nl 1 ~~ı.:tı td .. ı ·ı · d K' b·ı· . ibi H Mrıtoenn SÖ'-·lemek istediğim de hakikatin di"•er kısmını da sıze ıfşa I .. . l a~e ır e o u u a aşı an ~.. er- onun ne o ugunu r>ı mıyor u. ım ı ır 7.avallı anne sevincinden dclı g - ayır, -~ • ~ & lşte cyalan soylUyorsun> cüm eslnl . ks ı· 1 . · cı 
b d,.}flld' evleniniz fakat sakın kız- edebilirim : Kızım Nikol asld affetmi- . . B den B. Tevfık Parma · ıı.n ta ımat yazı - ne olmu~tu> Belkı de ayak altında kol· olacaktı. Beklediği, ümit ettiği ınucı% 

u ""t:>' ı, • hakaret telukkı eden B. Papan~o, . 1 k 1 . Go 1 ''---- lbcd. ·ı . . b b .. - 1 .. ,da 
,,__ ol asın vcceğim vahbn bir hatada bulundu.Bet- . d • aca , gc mıyen me uu.arcn cc ı- mı~ ve ez.ı mışh. Bu ana a a gununde rıihuyet vukubulmuştu. Kaybolan, o MrıntZ m ·• ~ Mennsc aleyhine hır hakaret a ... ası aç- k 1 h ka ı k . · k. b - d k. 

MunmelAt mildürü teessürle çekildi. baht olmaktan ziyade suçlu görüyorum, -s llece , suç unun sa ı sı ~om nca on- kımın ıme aktıgı var ı ı.. sanılan yavrusu bulunmu~tu. 
Bir ..-nk patronların sonunda şifa yurd- onu.. ıınıştır.. . . . b 1 kl b dan sonra, nihni karar verilecektir. Modam Kezger. ihtiyar annesi ve kızı Birknç gün sonra Kamil geldi. 

y- • • •• • Hndısenın mahıl•eti u o ma a em- _ .. kn"· 
larına süriiklendiklerini bilirdi : Kadın- Eğer Baron de Villebon bu cumleyı b . uh k snfahatı bazı mesele- Çok haz·J O b•J r Cüzel, yakışıklı, sıhhatli, guçlu . , 

h·1 1 k kull k Is . 'd. er, m n eme , da lıf" lar ve rakknmlnr insan dimağının düş- bir ı e o aııa aruna tcmış ı ıy- l l ta ._ tır Mesela dinlenen Va vetli bir delikanlı qlınuştu. Onun se •. eli. Yüzb bu er or ya a •• nış • . • , 
1 

"' 
manlandır. se darbe tesirlnl göste~ ~ı amme şahitlerinden B. Ali Haydar ifa- sef let ve yoksulf uk için de ~~na an lı· 

Bir kaç dakika sonra yil7.başı Jernr lf.hamı duyunca ondaki haksız.lığı red- desinde: I s· b b l Ad 1 nihayet bu yüzden belki dı- ölume nıa 
Dansit baronun nezdino girdi. dctmeğe mecbur kaldı: , -lfesa lann tetkiki sırasında B: Pa- ır a a ev a ını suç u kum bulunan bir aileyi :kurtarmış oldu. 

- MUhterem bayım, dedi, münase- - SözUnüzU kesl:orum, mösyö Le panyodan Pbazı izahat almak icap etti. ..,... 
betlerlni7.e güvenerek sizden baı.ı fikir- baron .. Matmazel Nikol suçlu değıldir.. rd. B b B d 1 • t Bu muçizeyi y~ratan (Ha;pta kaybol• 

ler almağa geldim: Hayatunın bir dö- - BtTME~-=-1;;::::;.e ~:~rv:lh~U ~ll~;; ~~mn~ an a yesıne otur uyor •• muı çocuklar bi.ırosu)' dur. llu t,~r~ 

C ? h 
dığı halde, ayağa kalkarak: ise tek bir kişi demektir. Bu. tek. kı~ 

ı•nayet mı• • a te kendini insnnlığa vermiş mütekait hır .... ,,. - Yalan söylüyorsun! Dün ikinci sulh ceza mahkemesinde bu zat : " 
me1'tep hocasıdır. Adı da B. Löşantr Diye Papanyonun yUzüne karşı söy- haz.in bir davaya §ahit olduk. Mesele. - Al ou parayı ..• Kitap, kalem, def- ene• 

Bu adam, tek başına seneler ı:e 11 
lcdi ..• baba ile evlat arasındadır. Bu davada ter al.. Demedi. Üstüme, başıma bakma- , , 

1 
ndıııt G •• " l ' '' b b I lerdenberı harbın ana, baoa arı :'tt UmUŞ fTQ SUr• - Madem ki B. Menaşenin şahsını a a müşteki ve oğlu da maznun san· dı .. Hasta ığımı sormadı .. Buna mukabil dır.· 

ayırdığı evliıtlarını. kardeşten ayır Jnf 

k , • istihdaf eder bir mesele yoktu ve kendi- dnlyesinde oturmaktadır. babam varlıklıdır. kardeşi aramak, bulmak için ne kst1 me lstemı~ isi alliknda. r .. değildL Ne diye bu cümle- Müşteki Alinin öz oiHu Hüseyinden Evinde radyo, piyano vardır. Zevkin· k rn•· 
Y , uğraşını~. gazetelere ilanlar verme · D·u·n Kcçccı"lerde 937 tar''-'nde bn- yi sarfettı · dava etmesinin ııebebi. ~eçenlerde oğ· ı de, safosındadır. Amma ben okuyacak- k 

80
re-

Denizden cıkarılan 
' cesedin hüviyeti 

tesbit edildi 
uu ı eum adreslere mektuplar ynznın I sılmış bir gümüş lira sUrmek isUyen bir - Benim bildiğime göre, B. Mcnnşe, lun~n ~ve ~elmcsi, kapıyı tekmrlemeııi 

1 

mışım, okurmyacakmı~ım, kitabım var• tiyle bıkmadan, usanmadan meşgul cı' 
Bnlıkhane önünde denizden çıkarılan şahıs zabıtaca tutulmuş ve hakkında B. Gomellc mü.şterek iş yapıyorlarmJ,'i. ve ıçerıye gırerf'k iki cam kırmasıdır. mi.§ ve yahut yokmuo. onun zerre kadar "zl k. . . 

1 
(tıı\f\Jt• 

kadın ccs dinin hüviyeti tespit edil- 1N. ki k 0 ka da d d · Henüz 336 dog"·"'-lu olan •·e lı0scde umurunda deg"ildir. Jete benı·m o··.. ba· muş ve yu erce 1 ıyı yuva arına tahkiknta başlanmıştır. 1 ıte m tct ı t esnasın a; aıma um • 1 ,.. .. turmuştur. 
ıniştir. 

Ceset, Nuriye adında bir kadına ait

IUr. Henilz yirmi beş yaşlannda olduğu 
anlaşılnn Nuriyenin şimdiki kocası Zey

ııel adında bir muakkiptir. Kadın fa
kir bir aileye mensuptur. Ve maişetini 
tülün ameleliği yapmak suretiyle temin 
etmektedir. 

Burnavada DosUar sokağında 18 nu
mnrada oturan Nuriyenin eski kocasın-

0an bir, şimdiki kocası Zeync1den de 
llç ç.ocuğu bulunmaktadır. 

Nurlycnin boğulma hadisesi, henüz 
aydınlanmış değildir. Adliye, bu hAdi-

aeyl ehemmiyetle tahkik \•c tetkik et
ktedir. 

Türkiye cumhuriyetinin gilmilş lira- Gomeli himaye etmesi buna bir i§aret tahsilde bulunan hu suçlunun babasına, bam, böyle Lir babadır!.. -----------..... ----
! k d ,.._ k s· 00 lıkları 934 yılında basilin~tır. Bu yıl ,olduğu gibi, tahklmnamenin açık olan ne ·as ı vardı ki, bu harekette bulundu. - \.,11.ffi ırmışsın, kapıyı zorlamı§sın. ölmü~. terbiyesi size kalmıştır. ız: 

11 basılarak t~davüle çıkarılan gümüş U- bir yerlne de, indellıace intihap edilme- 1 Sarhoş değildi. Şuurunda bozukluk yok· - Yalan!.. al8kn göstermedikten sonra ... Bakı~S 
ra yoktur. Zabıta bu mesele hakkında 1si lilzım gelen B. Stileymanoviçin ınü- tu. Ailevi gelmi~. geçmişleri de bulun· Hiıkim, bu defa da müştekiye hitap cMektebe gitmek arzusundayırn. 1 O· ·ı· 
Defterdarlıktan rnalfunat istemiştir. Sü-'rekkepli kalemle ve benim malCbnat1m ınıyordu. O halde. kapı zorlamak, pen- etti : kuru§luk kitıı.p almak ricasiyle eve gıi· 
rUJmek istenen p::ıranın kalp olduğu haricinde ismini yazmış olması, kendisi- ecre kırmak ne oluyordu } - Çocuğunun söylediği lafları dinle- tim, almadı. Halbuki babımı radyo •. ~' 
zannedilmektedir. nln tarafgirliğini göstcrmi§tir. Dedi. Bunu ııuçlunun verdiği ifadeden İs· din ya .. Ben hayatımda, ilk defa olarak )Ano ~ibi zevk iglerine para tıarfecfo' , 
Koyun sürülerini Hakemlerin tetkiklerini \•e tarııfları~ tihraç edebiliriz. Suçlu diyor ki: böyle bir dnvaya nıstlıyorum. 336 do· da, bana bir kitap almaktan çekiniY0~ .. 

ifadelerini dnktilo ile utpteden B. Eskı- - Bu :zat benim öz babamdır. An· ğumlu bir evlat hakkında bu kadar lii- diye ıöyliyor. Şurasını biliniz ki, ben 
1
• 

bağlara salıVeTenleT nazl de kısaca şöyle şahadeUe bulun- nem, ben küçük yaşta iken ölmü:ıtür. kaytlık gösteren bir babaya rastlıyaca ~ı- davayı çok inceliyecck ~·e hakikati ı;ne 
Vilil.yelin aldığı tedbirler neticesinde muştur: öldükten sonra, öküz öldü ortaklık mı hiç aklımdan geçirmezdim. dana çıkarmak için çok uğraşacağım;_ t• 

1 ıd d·k·" ı.irni asayiş fevkalnde mükemmel bir - Hakemler, hcsabııtı tetkik ediyor- ayrı ı fehvasınca, ben de ihmale uğra- - Fakat iz i~in aslını bilmiyorsunuz. Suçlu, hakimin kısa ve fakat 1 • •' 

hale gelmiştir. Ynlnız Cumaov;ısı na- lardı. Bu sırada B. PapanyQnun B. Go- dım. Ve sağ olan ninemin himayesine il- - Ne gibi ) değer sözleri kal'§~nda sükutu ihw;,
1
• 

hiyesinde baı.ı köylülerin koyun sürU-
1
melden G - 7 bin lirn alacak iddia ettiği ticn;>·a mecbur kaldım. Yaşım ilerledi... - Benim evrakımı çalmıatır. Y cmedi· ı etti. Gclmiyen oahitlerin ihzarına. ,:ı~ıı· 

lerini bağlara salıverdikleri görülmUş- 1anln§ılınca, hakemlerden B. Menaşe Fakir ninem, beni ilk ve orta mek- ği nnne kalmam~tır. Böyle evlat olur k nın ve nufus kaydının sorulınn~ıı• gU' 
tür. Bu köylerin muhtarları hükümet 

1
söze b::ışladı ve hazıruna hitaben: teplerde tahsil ettirdi. Şimdi lisedeyim, mu) , I rar verilerek muhakeme başka bir 

tarafından cezalandırılacaktır. 1 
- Geçen sene hiç bir tUccar üzümden amma, bir gün olup ta babam olacak - Kabahat kimin.. Anası vaktiyle ne tnlik edildi. 

ıadaıı •ı-..ı;..L.ou(L. "LTJ../f:U.rL./'..ı/.L7...LXL7..ZZ:ZIZZ77.L/.z7..L//..LLL/J..L~~~:.JO..O'-LJ' böyle hatiıy düşmiyeccğine de eminim. da icap ettiği uıman telefonla siı.i arar, dar olduğu gibi Jtiınnd edin. Bu sefer Yatağının baş ucundaki tabc }ıa.9' 
- O halde şef, neden icap etti de.. haber verir. S:ıkın ona sizlerden her 1yapacnğunız işin vurgunu hepimizin yU- onun alelacele ve henüz bu ak~ıırn rdıJ ZABITA ROMANI - Sus 6 numara ..• Bu ne -Oemek? ••. hangi biri telefon etmesin ..• Gelecek zilnU güldürecektir. Şimdilik ve bugün- taneye kaldırılmış olduğu nnlaşılıY0 ııtı1 

Gri Şapkalılar 
Çetesi 

Bu ne küstahlık? ..• Bana sual mi so- pazartesi gUnU hepiniz fasılalı saatlerle lük bu kadar. lçtima bitti, yakında yine Kadının intihar etmek istediği 
1
1!1 bit 

ruyorsun? Her şeyden evvel ve hepiniz 1 numaradan geçersiniz. Bir şey olursa buluşuruz. Uğurlar olsun... hfısıl olmuştu. Koınşulnrı şiddet 1 pı)" 
biliniz kl böylo bir hata, hatta bundan o size söyler. içtimada bulunanlar birer birer da- ha\•a gazı kokusu duymuşlar, .}<Jı lı" 
daha ehenuniyetsiı. bir hatil mutlak ve Şef, Yine bir an sustuktan sonra tek- ğıldılar. çalmışlar, ccvnp alamayınca p0li5CŞ '°' 
muhakkak öllimle cezalandırılır. Eğer rnr söze başladı: Bu esrarengiz içtima, etrafı geniş her vennişlcr, polis kapıyı kırrı'l~ıl4 
bu kadar sert, insafsız ve merhametsiz - İstikbal için bir plan hazırlamak- bahçeli, metruk manzaralı bir sayfiye kadını mutfakta ve kentlinderı g ıı1tıY 

1J•••••••r:ıı·l9!~ hareket etmemiş olsaydım, bugün sizler tayım. Faaliyetimizin şeklini değiştire- evinde olmuştu. bir halde bulmuşlardı. Ha\'a gııı.ı 
bu derece em.niyet içinde bulunnbilir ce~lm. Tehlikesi daha az ve kaz.ancı Buradan çıkanlar, buraya pek yakın tuğu açıkh. 

_ e miydiniz.? Antuvan nnne, hatasını işle- daha çok yeni bir işin üzerinde tetkik- olan bir bnnUyö garında tren beklerler- Hastanın vaziyeti ağırdı. 

H diğt dakikadan itibaren ölUme, ölmeğe ler yapıyorum. ken sanki birbirlerini hiç görmemişler Kalbi çok ağır işliyordu. çarı1'0 

ayır ..• Ben deli• degıv •ıı•m mahkQm olmuştur. Bizim kanunumuz- lçt~ııda. bulunanlar, bu haber ilzcri- gibi, tanımıyorUınnış gibi yabancı duru- Kurtulması Umidi pek az~•: 
da (af) m yeri yoktur. Ancak hakkın- ne detm hır nefes nldılnr. yorlardı. kadın hem zayıf hem yaşlı ıdı. be>''' 

~------------------ da ölilm karan verdiğim adam eğer bi- Mikrofondaki ses: * Genç doktor, yanına gclerı 
S la d - B k d• • ze lazımsa, bu karar, onun lüzumu - Kulağım çok hassastır .. dedi. Gc- Burnda bu içtima olurken Pari..s hasta- gömlekli hnstabakıcıya : çrnıı şr'f· açma mJyOrU ffi a • • en en JmJ müddeUnce tecil edilebilir ve ondnn niş nefes aldığınızı, yüzlerinizi görme- nelerinden birinde de şayanı dikkat bir - Sayıklıyor, dedi ... öyle ~a 
•• ıd •• k • f d • b • ı " k• b • sonra yine tııtbik edilir. işte bu kadar. den duydum. Demek şimdiye kadar vak'a cereyan ediyordu. lcr söylüyor ki . .. ·dU· • 
0 Urffie JS eme )ffi ) a JS eOJ Her kes b~ını önüne c[.'lllişti. yaptığınız işten memnun değildiniz .. O Vakit gece idi. Bu siizleri hasta kadın du)faknt 111tJ •• Jd •• k • • •• \ •• h •• •ı Şef devam etti: kadar korkak olduğunuzu zannetmiyor- Elektrik lambnlnrmın çoğu söndiiriıl- Yerinden kalkmağ:ı çalıştı, o urme ıçın us ume ucum ettı er - Randevu saatlerini sizlere bildir- dum. ınü.şlii. vnffok ~l~mndı. .. .. • ir an)rcıl' 

• • - • - • • mck için Antuvan nnnenin yerine birini - Hayır şef •.. Biz korluk değı)iz ve Hastaların ekserisi uyuyorlardı. Kcndını zorladı. Buyuk . b . 
gim ve şapka satışından biraz sonra ol- yolda tren memurlarından hiç biri kon- bulmak lllzım geliyor. Bunu bU.lunca- korkak olınadığımız.ı da z.annederim bir Ccııç bir nobetçi doktor, ufak oda- ve nğır ağır şunbrı söyicdı: deli ele~· 
muştuı·. Antuvan onnc, parolayı sor- lrola çıkmadı~ları için bizden olmıyan ~·a kadar da içtlmalarımızı tehir etmek çok vesilelerle isbat ettik. Ancak mil- lardan birinde, bir hastanın yatağına - Hayır ... Hayır ... Sen :Ne dJY~e-
nuıdnn bileti vermiş .•• Bereket versin bu adamın elındcki bu sahte bileti gör- zarureti vnr. saadenizlc ve arkadaşlarım namına ar- eğilmis, mırıldanır gibi dudakları ara- liın ... Ben saçmnlnm~orurtl··. sen 111"' 

ki bu adam elindeki bileti yeraltı tre- memi§ler. ·• 11 numara sordu: zedeyim ki bu c:vitrin soygunculuğu> sından dökülen kesik söz ve cümlelerin diğimi biliyorum. Beni dinJ.eyın~k ıstedı-
ninden inerken atmış. Arkasından 11 Ses, nefes alır gibi kısa bir an durduk- - Affedersiniz şef... Bu müddet :zar- m(!selesi gittikçe tehlikeli olmağa b::ışla- manalarını anlamağa çalışıyordu: Bu tih.ar et.rnediın •.. D"ni oldUrııt 

111 numara geliyormlJ§. Biletin atıldığını tan sonra devam etti: fında yeni emirleriniz olursa onları n::ı- maktadır. hasta, bir kadındı. ler. bırbirıerjıl 
görmüş ve hcpimizı tehlikeye düşürebi- -.Antuvnn annenin hesabını derhal te- sıl öğreneceğiz? - Evet, dUkk:tnlar, vitrinlerini demir Rh•oli sokağımı yakın dar sokaklardan Doktor ve hastabakıcı.. lıu' 
lecck olan bu küçük karton vesıkayı mizletmedim. ÇUnkü ona daha ihtiya- - Bu da dwJınillm~r. Ben emlr- kafeslerde muhafauı altına alıyorlar .•• birinin ufak bir evinde, hava gazı ile yü.zlcrine hayretle bakJ,'il.ı ır~edi' 
hPm n im Y. " b k.Pt \ PT'{ n ki rı F. ! n d ık lt-ı·im 7 nun1ara a telefon ederim. O Fakat merak etmeyin . B ana, timdi e ka- yan bogulmuş bir halde bulunmustu. - 1 

uz- l dır. 
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: TARiHi TEFRiKA : • • • • . . 
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H •• uru K •• 

/::ladyo 

BU AKŞAM ANKARA RADYOSU 
Öğle ne,nyah ı 

Saat .. 
12.30 - 12 .50 Muhtelif plak ne~riyatı .. 

12.50 - 13. 15 Plak : Türk 
mll8ilcisİ ..-e halk ıarl<tları. 

Akpın neınyatı : 
13.15 - 13.50 Dahill ve harici haberle.. 
16. 30 - 19.00 Muhtelif plllt nejtiyab. 
19.00 - 19.30 Tür\ musilcm .. eı..allt .. ,. 

kılan .. 
(H ıkmet Riıa ve arlı:adaf

l arı . ) 

19.30 - 19.45 Saat ayan ve Anpça neı-
riyal 

19.45 . 20.15 Türk musikisi ve halk şar-
kıl arı 

(Mahmut Kanndaş ve ar
kadaşla rı) 

20. 15 - 20 30 Şevket Sureyya: l ktısad i 
konuşma 

20.30 - 21.00 Plakla dons musiki,; 
2 1 .00 - 2 1. 15 Ajans haberleri 
l 1. 15 - 21 .55 Stüdyo salon o rkestran 

ISTAN6UL RADYOSU 
öğle nef<İyatı 

Saat 
12.30 Plakla Turk muailı: .. i 
12. 50 H avad11 
1 3.05 Muhtelı f pi' le netriyatı 

Akpm. ne~atı 

Macera •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..................................... 
..................................... 

•••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••• ................... 
··~··············· Düşkünleri 

'llZ'lmlı:z=azz::ııımıızııı:m:ııı:ı- YAZAN: TIT AYNA 
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Ne dinim kaldı ne imanım 
Ne Allaha inanıyorum ne de • 

ınsan-

lara ... Ben artık 
Cüzamlılar 

ölmüş bir adamım. 
içine girdiğim cinden 

itibaren hayatla alakam 
kalmadığını anladım 
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Planör bir sihirbaz 
Sovyet gazetelerine •• gore 

kutusudur Yenilen Favsta 
Yazan: Mlşel Zevako 

\. --
4-

Onuyürüteceknebirmo- Milyonlarca insan~n. 
'törü ne de elektriği var hayatını kurtarmak ıçın 

- Haydi kardeşler, yapılacak bir ~,Ağıza alınmıyacak küfürler birbirini ta- "Bir çare varsa o da bütün sulhperver 
<alrııadı, Yaya olarak Şarter yolunu tu- 1kip ediyordu. U V rrtnl bı·1 l klzna Ve k l 
taiıııı. 

1 
Pardayan yüksek sesle: na anın sı en er' a 0 una devletlerce. haydutlara karşı kollektif 

Luvaynı gülmege ve arkadaşlarım, - Bussi korkuyor !. .• Bussi korku- hakim olanlar OnU kilometrelerce yürüterek d b d 
Giz ile avenesinin bindikleri atların bağ-lyor !. .. diye bağırıyordu. ar enin in irif mesidir,, 
h bulunduğu bir tarlaya doğru sevke Bussi bu sözleri ~itmemek için daha bulutlar arasına czkarzrlar Moskova, ilkteşrin -Pravda gazetesi, ASAMBLEDEKl VAZIYE'l 
haşladı. yüksek sesle küfürler yağmuru yağdırı- ' Sovyetler Birliği hariciye komiseri Lit- Milletler Cemiyeti azası bulunan dev. 

lier biri birer beygire sokularak yu- yordu. vinofun 21 eylıilde Cenevrede Milletler !etler bu asambleye ne ile geldiler! 
larlarını çözdüler. HayvanLınn Uzerin- Pardayan da sözüne devam ettıi: Meclisi asamblesinde söylediği uzun Asayiş içinde yaşıyan memleketlere ta-
de eğer yoktu. Çıplak hayvanların üstU- -Aman Bussi ağlama! .. Ağlama Bus- nutku < tecavüzlere karşı kollektif mu- arruz etmekliğe, küstahlık ve hayduı... 
ne atlıyan bu dört silil.hşor dolu dlzgin 1sı, senin feryadını ~ittikçe kalbim par- kabele • barışı kollektif surette nıüda- luğa, beynelmilel mukavelelerin alçak-
Şartere doğru yollandılar. Bir kaç da- çalaruyor. Bana hiç acımaz mısın, di- faadır • başlığı altında aynen neşret- casına bozulmasına, hukuku düvel ah-
ltika sonra vaziyetten haberdar olan yordu. mektedir. Litvinolun bu nutku gaze- kamının istihfaf ediJiş;ne bir son vermek 
bekçiler <tutunuz .. tutunuz ... > diye ba- Bu alaylı sözler Bussiyi hem zıvana- telerimizde ana hatları alınarak ınünha- için onlar ne gibi t•dbirler teklif eı... 
~ırışınağa başlamışlardı. dan çıkarıyor ve hem de korkusunu ar- sıran neı;redilmi.~ti. mektedirler ? 

Bu dakikalarda Pardayan, Bussinin tırmaktan geri kalmıyordu: Lltvinofun bu nutku münasebetiyle Litvi.rınf, Milletler Cemiyeti sokreter-
bulunduğu odanın kaplBın.a sokularak: 1 Odanın içinde olduğu için bol, bol ata- yani gazete •harbi ateşliyenlerc karşı !iği tarafından bugünkü asambleye tak-

- Mösyö! Hey! ... Mösyö dö Klerk! biliyordu. bülün. dünyan~n kuvvetleri birleştiril- elim kılınan mazbatada barı.ş için müca-
diye bağırıyor ve kapıyı vuruyordu. - İpsiz, kazıksız haydut seni, Moro- melıdin başl<gı altında bU' baş makale dele meselesinin yer bulamachğını söy-

Bııssi Lö Klerk homurdanarak: ver senin kalbini nasıl yeyecekse ben de tnönii kampında bir plıinör. neşretmekle ve bu makalede ezcümle lem~tir. 
- Ne var? Ne istiyor.iun? ... diye ce- kar.a ciğerini ycyeceğim! Görürsün sen! .. .. (H .) .,,, 

1 
ıl k d" şöyle denmektedir : Milletler Cemiyetine dahil bazı dev-

vap _,, B h 1 k d tın-" p da lnoou Kampı, 10 usuaı - .-..,. Fakat bavac ar en ı aralannda da- Mili tl C · t' bl Uı verw. u a ço evam e c"Uı. ar yan • • • rd , __ ,__ • • < e er emıye ı asam esi, su ün !etler arasında, Milletler Cemiyetinin 
B ·• Hi y lnız .... tü B . . dı .•-- • nl dı" nör ısını, ınunlann ye • ........ yı J'U'• ha L-·ka türlu konuıuyorlar ıs· tikbal' h da · ı· b . - en mı.. . ç • .. a goruş • ussırun şarı çuuuıyacagını a a ,.ın- • • dıldan "'kl • .... ı ususun cemıye ı eşerıye- mütecavizlere karşı niç bir şey yapamı-

iürııiiz adamların yanımdan ayrıldığını dan samanlığa doğru yürüdü. Dip kapı- ~ıncı ~ra yanlf~ ve go eı:•· • -Bugün Ş.S havalanacak mı? nin fevkalade endi§cye düştüğü bir iin- yaca~ı. Milletler Cemiyeti üniversal 
haber vermek istiyorum. nın önünde kıhcı elfode kendisini bek- nı bilınıyen mı1Jeüıı .... :nına ~ aahip Siz ne demek İJtİyorlar gibi yüzl~'.:°'~ ıda toplanmıştır. Avrupa ve Asyada bir hale girmedikçe yani Almanya, Ja-

- O halde? !iyen arkadaşının yanına geldi. Arkada- aayalamıyacağa .~u ~·:ı • ~~ ı::n ~~ bakarken, bu ıualeı.:;,uhatap olan dıg~ ıllAn edilmeksizin harp devam etmekte- ponya ve Italya gibi mütecaviz devlet-
- Epeyce bir zamandan beri pe~in- ~ı Dük Dangolem bütün muhavereyi ~~dar uil ve bur~ ere ~ •0 b~ ufka veya havaya arak cevap verdi: dir. Alman ve Italyan faşist mütecaviz- 1 · dah' 1 . 

den koşmakta olduğunuz in1ıikamı al- ış· itmiştL Pardayana: tün v __ arlıklar_ unu: g.ibi. ~vac ıgı da hı- c --Statik cereyan var uçar.. !ıer Ispanyol milletin" karşı iki seneden- Cer ~emuı·y~te ··til 
0 n.'aıdıkl ça, Miil lledtlerl 

ümb • .._ .. tir K tlı il Ş ... :ı.. -:L• '-- Ş 5 Ik emıye nın mu ecavız ere m ca e e 
llıak istiyorsanız, emrinize amadeyim, - Oh, şu hal ne korkunç, ne çirkin, ze c unyet ge~...... . ana neo u .,.,e numarası•~• o..., . ye en,beri istilat kanlı harp yapmaktadırlar. ed k b" . t•- b l d. ·bı 
d 1 t ·· .. d k 1 • L__• ı· ·· •• d •-··- S ik ere ır vazıye "' u uruna ıgı gı eınek isth·orunı; dedi. ça 11manm nonun e mer ez etmıı akro ..... ı p anoru emeornr. tat ce• Dünyanın diğer bir köşesinde Uzak b' . d l kt d L'tv' f 

, •--- tab" • b" '-'-•-- •·--- • On t •• ·· '---ela' . _._ . U' nazarıye o aşma a ır . ı ıno, - Iyi, amma biraz daha beklemeyi Pardıcyan: o.,..,..mı, yalnız iatin ............ ve- reyana ıre"""" · un nonu ıırttann Şarkta da ıapolllilr Çın milletinin üstü- .. . .. 
tercih ediyordum. ya tesadüf olarak nasd kabul edebiliriz? bir tepenin yamacında olup, öbüründ•'ne çullandılar. Denizlerde fo•ist kor- mut"'.'av':"lerle bu.tsuretlel cmukcaddielle• 

- Neden ?... B da • __ , ilmi 1 .. ı -ı" nazarıyesıne ve mu ecavız erın en e--
- Arzunuz gibi olsun, Mösyö.. - Bu adamın tehditleri tüylerimi ura yenı ııamıuuar 0 an uçmayı bulunmıyan ne acaıp ve yazı ile anlatıl- sanların küstahlık ve haydutlukları hü- . 1 . b' 1... 1m k 'dd 
- Müsterih olunuz! Arzunuz is'af ürpertti. öğrenirken çocuklarımu: bir zorlukla kar. ması cüç olan bir rüzgar oyunu olcbı· 1küm sürmektedir Faşisl mUtecavizler ~? e ışkabırlı~ Y~P~ asına arşı, şı et-

i - ıl ·'-'-- k aki t 1 ba .,_ .. • cak L da k"-'''- ı "' mu e e e u urunuştur. O, böyle 
o unacakttr. _ Evet biraz menfur. Haydi gidelim f 1lft1&UUJ zaman aJ'I epe ere • iunıi, bir pıanoru an ""va ;;,.;;.... tarafından iki kıt'aıun nihai kısımların- b- ,__ 1 •1 l ... , al t . kkül' iln 

'-- b 1 • • tili ı· . b ib • ük' 1 . ır ıx-yne mı e un!\ ers ese 
- Fakat pek de emin değilim, Mösyö Monsenyör bu kasabanın havası bizim .... caklardır : Ağa ey en ıs le mı il· bir kağıt parça11 gı ı Y selttiğini ı&r·1da kundaklanan harp yangınının kıvıl- çokta d ··ı Lo d d . • "d h 1 Lö ' _._ _ _._ 1 rdı. B" il • bilin" • 1 l , n egı n ra a emı mu a a e 

Komandan! için şimdilik muzır göriinüyor. Morove- rauuua dwdunnuı ~- ıru ende melde anlıya. ınu:. §le nönü sırtla- 1 cımları, bütün Avrupayı ve ondan son- komitesi eklinde te kil edildi~ini ve bu 
Mösyö Bussi Lö Klerk alaylı bir re gelince onu mutlaka Şarterde bulu- Metriı tepeleri gözüküyor. Garp cephesi rında hiç eksik olmıyan bir rüzgar bir ra da bütün dünyayı ateşe sokacai':ı teh- t kk··•-şr d şf·l . t.l~ 1 • gu". 
1 

' k t ·· • '---"-. . .. .. _,_,_ •~• • . eşe u..., .o;panya a ı en ı.s ı acı ıgı 
ııes e: ruz kanaatindeyim. ınnandanı ismet paf& nonu uarumm plinörcüınuzu on '"""' &UOur ıaat ha- lıkesi mevcuttur. d İt 1 . Alnı , p rt k' . ıştl-

. · · ·•• •• b"··"ı- ön arak b• d- .• • - ı en a ~a. an}a ve o e ızın ~ Adam sende, senın kılıcından mı Her iki arkadaş uzun mantolarına bü- :ıaferle neticelendıgı gun, .• u7- dere vada bırak u:e unya dordündilı> ÇININ MÜRACAATI rak ettiğini ,.e bu teşekkülün verdiği ne-
çekıneceğim, zannındasın? ründüler Sık adımlarla acele acele yU- ve Türk dünyasına • -Duımanm harp iünü kazandırdL Askert taarruzun kurbanları bulunan t' 1 . . 1 1 k .. t · tir' · ... · ıce erı mısa o ara gos ermı.ş . 

- Hayır!. .. Silah kullanmakta sizin rüyerek Şarter yolunu tuttular. meydanını salip silihlanmıza terkettiği- Planörün ucuzluğu kadar mühim bir Asya ve Çin devletleri, kendilerine 
cesaret ve meharetinizl teslim edenler- Bussi Lö Klerk kUfUrlerlne devam nb buradan müjdelem.İ§tir. vaJı da memleket içinde yapılmasında- 'yardun edilmesi hususunda Milletler YOZ BiNLERCE iNSAN öLüRKEN 
~·~'.ın: Maksadım, başkaları tarafından etmekte ve kapının arkasında türlü 1 Batbakan tnönü yakından memeleke- dır. Türk gençliğine UÇmak kudretini Ce~yetine müracaat etmişlerdir. Vazi- J<ıpanya ve Çinde top. mermileri .ve 
oldurülmek için aranılmakta olduğum- gürültüler çıkarmakta idi. On dakika le gene ayni tepelerden clnönünde yeti. verm •. bir af'Ull• farlı olarak rogra- fesı, sulhu ve beynelmilel asayiJıi mu- tayrare bombala~• ve fışeklcrden ol-
dan bu fırsatı bir daha ele geçiremem- sonra bütün köylüler, kapının önilne 'ıen gençliğin Türkiyedeki hava tehlike- egı y k b p hafaza etmekten. devletlerin araziler:nin mekte olan yüz bınlerce ınsanın hayat-
nı d. .. .. 1 k . K' h . I mına alan Hava urumu, u 9artın, an- . 1.. . , . til<l'll . . 1 k ta k f · t ·•te . 1 z, ıye uzu me teyım. ım ta mm top andılar. tçlerinden blrl: a.ini yok ett:ö-ini,. müjdeliyebilecektir. . .. .-.Lt -· • •• masunıye ını ve sıyas1 ıs a er:nı ga- arını ur ıı.na ve aşıs ınu cavız c-
cd•b·t· ki Ş k dar • 'Um -- cak milh vasıtalarla ger"""'"'eıecegını du- t' alt im kt 'b 1 M·1ı · d d k · · d • b' ' ı ır artere a sag ve sa _ Monsenyör artık korkmayınız. Fer- SiHiRBAZ KUTUSU .. .. • . . ran ı ına a a an ı aret o an ı et- rı ur urına ıçın ogru ır çare varsa 
gid b'l •. ı ıunmut ve evvela Kaysen fabrikasında 1 C . ti 1 ı· h d ih d f d b'T Uı d 1 1 e ı eccgım.... yada lüzum yok. Herif gitti. dedi. Planör bir ıibirbaz kutusudur. Ne mo- .. . . er emıye , ıa ı azır a c an a ev- o a u un su perver ev et er tara-
. Bussi, bu defa kindarane bir homurtu Bu sesi işiten Lö Kle•k kapıyı aralı- tecrubeler yaphrmlf, sorıra kendm An- ,kaJade gergin bir vaziyet doğuran bu fından faşist haydutlara karşı kollektif 
ıle; arak- törü, ne elektriği vardır. Ona havanın karada atelyeler kurdurmuı ve lstanbul- mühim meseleve cevap vermek nıecbu- darbe vurulmasıdır. 

- Eğer o zamana kadar gebertilirsen y ___; oı~nnı hilenler~e, aldana ve kol~ _ ~~-
1 
da plilnör yapmak üzere teıekkül eden 

1
riyetindedir. . Milletler Cemiyeti, milletler na7.arın• 

cidden ·· ··1·· .. z· ba" klann rz=. kam olanlar kılometrelerce yol yurutur -.. TU"'" - • • · t • 1 So ti n· l"l h · · k · · d k d' · ·b k b 1 k uzu urum.. ıra gırsa ızı ~ .~ ' oa- ne muesıeı;es.ıne ııpaJ'lf er verınq.. yye er ıı· ıs arıcıye oınıserı a ·en ı ıtl arını anca u surete ur-
bizzat deşmek isterdim. Bu dakikaları Dün yada bulutlar arasına çılı:anrlar. tir. ILltvinofun Milletler Cemiyeti asamble- tarabilir. Almanya, ltalya ve Japonya 
diişünerek kendimi bahtiyar addediyor- 1 Fakat bu tarif pliııörün dııtan aörü- Sonra Türkkuıuna girecek gençlere sindeki nutku, barı~ için kollektiI mil- tarafından kundaklanmakta olan cihan 
dUnı. Birden bire beni mahzun ediyor- Neler oluyor? nü,üdUr. Onun en büyük meziyeti bizi uçmalc öğretilirken, kendilerlni uçurta.'cadeleye davet yerini tutmu~tıır. harbi yangınını söndürmek ancak bu 
BUnuz. IZLLZZX7ZZLLL/.L7.LTT/TYT , terleten, ütüten veya ferahlık veren ba- cak olan vasıtaların yapıllfı da öğretil-1 !.ltvirıof şimdiki beynelmilel vaziyeti suretle kabil olabilir. Sovyetler Birll-

Par<layan: Berber dukkdn!arından lf<biyat resmi va cereyanlanna kanat uydurmasını bil- kted" 1 .... d ti . . d ıve bütün fenalıkların müsebbibi faşist ğinin Cenevredeki baş delegesi milletlerl 
ı me ır. nonun e, uçma aaa ennın ı'" I 

- Mersi Komandan. Acaba bu eme- Radyo makinesi sahibi berber dUk- mesidir. d k d d ld I tecavüzleri olduğunu gayet sarih ve vi-,ve hükumetleri işte bu kollektif tedbir-
Un. · · ' • · · · ı tın a oca mey anı o uran genç er, . . . . . 

ızı şıındı tatmin için fU dakikada sizi kiinlarından Hlbıyat resmı almak .ıste- Onda bir rW.yen nya aatranomını il . d • zıh bir surette tasvır etmıştır. !er yoluna davet etınıştU' .• 

ltbn tutuyor?. . yen bazı belediye şubelerine belediye tabiat had" 1 • L-- 1 bil . e eran e destere, keser ve rende b .. us- ----------l!!ll•••--------21-------... ;m 
ı ıae erıne -•• o an gı ve ta marangoz kudretiyle bozulan plinör-

- Ben o kadar hodbin değilim. Onun reisliğince verilen emirde bu teşebbüs- emniyeti vardır ve hu k d" ı - ı 1 J L A N 
taınanı gelecektir. Senden nefret eden !erden vaz geçmeleri bildirilmiştir. 1 ona emanet _ _. ek k d en 

1 
".8't. agınO !ere ~valanmak kudretini veriyorlar .• 

Y 1 b . euec a ar ıren11 ır. Hatta b .• b" d" . b r k a nız ben değilim. Daha üç arkadaşım Bu ha erı veren gazeteler buna şu ··r1·· j u ıp ır en uıtrı a ıne oymtıt-
va . . . talda ·ı• . . . b moto u olan tayyareden daha fazla ta· 1 B" A . • ah il D'aimi encümeninden: r. Senden hıç hır kuşkumuz yoktur. mil yı ı .. ve edebilirlerdi: <Ber er biate b -ı d B d d 

1 
d k" 1 ar.. ır danalı genç var ki 11y Ye 

Sana fenalık ~tmek için 0 kadar açık dükkanlarında radyo, bir cazibe değil, 1 kllllB~ ır. un an • o_ayı ır 1 0
• kırmızı boya,., hirleıtirip kahve rengi Bedeli (1321) lira (75) kurut tahmin edilen (Nafıa Hizmet 

bir h ld k ki b - '-' 1 . 1 d k' if . . . b' ' ortasına hır ınsan alacak 1 k otoıuyle kamyonları ı"çı"n ) 600 X 20 b' d d lt d • cep e a ı unu ..uuaıruığa te- ev erım z e ı vaz esının eşınl yapan U' kadar k 1. hl• b• •--~-, . . ren elde ederek planörlerin gövdelerini e a ın a a ı ıf ıç ve 
ll<>zz"·ı b'l · ıs ka d · t ıa · 'd' j uvvet ı e ı ar ıuıruu gibıdır. 1 • b 825 X 20 eb'adında 3 dif 4 İç ve 600 X 17 eb'adında 4 dıs, 4 iç u ı e etmıyorum. tersen sana - me enıye zımesı U'. Pi' .. . ıen ozulmaıın diye bu renge boyadL 
rarıınızı açıkça söyliyeyim. O belediye şubeleri bunlardan IU.blyat . ~or, basıl fakat ••ilam ve ustalık· ı ... d lastik mübayeası 15 gün müddetle açık eksiltmeye konuldukla-

lm 
ı Iı hır ınıadır B" b" . .. . ik" ._ mo elcilik ve planörcülük birbiri- kl"l • 25 b" · · 

- Onu öğrenirsem çok memnun olu- resmi a ayı acaba nasıl düşünmüşler- . : ır ırıne musavı ı .. a- ne müvazi giden bu iki çalıpna tayyare rından iıte ı erm ırıncı tetrin 937 pazartesi günü saat on 
tııın. LU.tfed' . s· . dinli dir • • aat ve hu ika kanadın ortasında ön ta· ı birde il Daimi encümenine gelmeleri ilan olunur. 

ınız. 1Zl yorum. · · f I endüstrimize uçmayı bildiği kadar uçur-
- Çok basit; ilk vazife benimdir. Kı- ra anda rahat oturabilecek bir koltuk.... 3555 (1824) 

lıcımı karnınıza saplıyacağım. Dök il- Yüz kızarması. ç_ok sa!lam bir gövde ve bu gövdenin tacak vasıta,., da yapmasını bilen unsur 1 e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'9!!!!!!!!!!!!!!!!!_,...;...,,,,;,,!!!!!!!!!!ee;.,;.;.,!!!!!!!!!!!lt 

lecek mındar kanınızla bağırsaklarım- Bir gazetede şöyle bir fıkra okuduk:lnilıayetmde kuyruk takanı Kanatlan•lyetİJtİrmektedir. lnönü ırençleri arasın- Başturak Maliye Şubesi tahsil şef-
Zın parçaları beni tat.ınin edecek ve bu <Konuşurken yüzlerinin kızarmasını Is- nın ucunda yan müvazeneyi temin eden 

1 
da tayyare mühendisi olmağa karar ve-

•uretle intikamımı almış olacağım. Zan·tiyen kadınların yU:tleri, allık kullan- kanatçıklar, kuyruk takımında irtifa ve
1
renlerin sayuını öğrendikten oorıra göz- lig" inden: 

•tmeyin ki kılıcımın bu darbesi siz.i ge- malarından dolayı kızarıyor mu, kızar- İstikamet dümeni.. Bu anlattıldarunı% terimiz, kudsilqen Karabük bacalarını 
bcrtecektir. mıyor mu, bir türlü belli olmamakta- plinörde değil tayyarede vardır.. hemen arıyor. Sahiplerinin vergi borçlarından ötürü tahsili emval kanununa 

}{ ı d B' k · ü ah b ka tevfikan haczedilmis 225 lira muhammen kıymeti havi Alman ayır .... Buna çok dikkat edeceğim. ır. ır ma yaı m t assısı una r- Biz de aksini iddia ed ek d ğil" C. K. · 
~nra ~envil, sizi ilk tesadüf edeceği- şı ı;are olarak elit beş sayıncaya kadar Çünkü bu söylediklerimizle: pl:..ö;~·dd Hofman markalı bir piyano ile sair mahcuz etya 14 - 10 - 1937 
"'"' degırınenin kanadına bağlıyacak ı nefes alınınamasını veya, gerdandıı ger- kumanda tertibat ta ___ , ', =s"Z:o:at=ı=lık~.l7.E-(,OZZCZZ.a'/L.n/ZZe77:·~"' pertembe günü saat on dörtte petin para ve açık arthrma sure-
S · • . ' ·· · · · k 1 yyareae aynen var· ~ 1 B k M l" h "l b · d t 1 • d 1 ak · u suretle kaiı d r<ocede dönecek ve danlık varsa, onu duzeltU' gıbı rapara d Türk' H k . tıy e attura a ıye ta sı fU esın e sa ı acagın an a m ıs-
tıı•·L 1 - . · k "· ava urumunun ye"-en her • • 1 • ·· · d k' b d h b l "''ak.kak gebereceksiniz bogazın sıkılmasını tavsıye etme te- 1• •• •. •. em! .., 1 Sahibinin sıhhi ahvali sebe- tıyen erın satıf gun ve saatın e mez ur şu e e azır u unma-

Bu ti h ,~ d' P anorcuyu m eketin hava müdafaa b" !arı.. 3594 (1822) 
sure e aya ta ve"" ettikten son-, ır. > kad d b. • ' ıyle Kemer İstasyonu yakinin-

ra sıra Moroverin emeline gelecek Mo- Bizim bildiğimiz, yüz sıkılganlıktan r<mm ab bırer ite yarar unsıır say- de KEMER ECZANESl 1 ro · masının oe e ini bu birlik çok güzel ace e 
k l."\>r kalbinizi sökecek, domuz yağında veya utançtan kızarır, ve allık, bu kıza- izah ed 1 satılıktır. 1stiyenler aahibi Bay 

d 
»artarak onu yeyecek. Onun ahdi bu-ı·rı)<lığı örtemez. ÇilnkU o zaman yalnız Büt'" eri, Hayrettine müracaat etsinler. 
~r. Nihayet Monsenyör Dö Giz; le•i- yüz değil, gözler de kızarır. un u tayyareye benzeme vasıfla· 

nız, lt• ' 1 s bahse f k ı.._ nna rağmen planör, büyücek bir oyun· I ~ı::ıı:ı:Zl:ZO-azl~3-i'Zil~5~:zıı:z:z:(~liİ8m09m)..H ça. Cı> uda teslim edecek, o da sizi par- iz, ltiğimiz gazete ı rasın"""' cak otomobili kadar ucuzdur. Ve he-ı-
1_ ' Parça yapabilmek i•ln beygır' !erin ne anladınız ? ~ı:z;ı::z:~çcu.ı;ı::ı;;;cz;a;zz::ım <uyruğuna bağlıyacak. ' men hemen onu kuran bu maddeler ~zzznuS J k 777ı-O"'..QIZI 
kct~rdayan, Bussinin bunları söylerken Tenbeller çok mu yll§tır ? memleket içinde yapılmaktadır. a İl ) e V 
. Pulcler oaçrnakta olduğunu, hissedl- Çok yaşamak için çok ~r elczerslz- fNöNO IST ASYONlJNDA Cüzelyalıda, tramvay caddeain· 

:.or, hatta dişlerinin gıcırtısım bile ~iti-' !eri yapmak fikrinde olan ve bunu tat- lnönü meydanını dolduran albnlf kü-1 de l 02 7 numaralı ve altı odalı, de-
Ordu. 1 bik edenler vardır. Fakat Amerika ıar planör, hele taJYareden bakılınca nize karşı, bütün konforlu ev aatı· 
~ - işte anlıyorsunuz ki sizi tek b••ı-.Alimlerinden George Jean NaUıan bu İnaana büyük bir haYa İJtaJyonuna gi-

1

1 ık 1 .. ,a "" ı llr. steklilerin mezlr.ur eve mü-
bir gebertmek istemiyorum. Eğer böyle fikirde değildir. Bu adam diyor ki : rilmİf hissini veriyor. l\en de planörün racaatlcri ilan olunur. 
hak~ey Yapacak olursam arkadaşların1ın) c Hayvanlara dikkat edin de bu ha- tayyareden hiç le küçük olmıyan büyük·! 1 .5 S.6 
di'-ı. ını Yemiş olurum. Yakalanınamağa kikati öğrenin Hayvanların çoğu ek- lüğüne bakarak onun fi.ati oonılduğu za· fllltM.E,,rzz7,r,c;r/7I7/"L7TLT'/T"..LZZZZI 

<<at ed' . ı la .. RÜ ınız. Bu suretle daha bir kaç zersiz yapmazlar. Yapanlar ise en kısa man ymetinm on mi.tini söyledim .. 
; Yaşamak fırsatı bulmuş olursunuz. 1 yaşıyanlardır. Yer yüzündeki hayvanla- Güldüler : Z AY 1 -~ltdayan sükunetle: (rın en ağırı, en tenbeli olan kaplumba- c -A}ağa yukan yüz lira eder dedi-

!\ıin Gayret ed ceğiın. Fakat çok tah- ğa, 200, 300 sene kadar yaşar. Hareket- !er.. lzmir Esnaf ve Ahali bankası I 
dar :1dıyorum ki Şart2rc ulaşıncaya ka- ]eri gayet ağır olan kuğu kuşunun 102 • -Fakat bunun içinde yüz liralık Alaşehir 4ubeıinin 7595 defter 11· ı 
olae • • geçıni~ ve bolki de gebertilmiş 1 yaşına kadar yaşadığı görülmüştür. Yi- kereste var• 1 ra numarasında yazılı bulundu-. !J:~mı. Lutfetseniz de bu fırsattan' ne ağU' hayvanlardan !ilin ömrü 150 ye Havacılar, havacılığın azametini an-

1 
ğum 5/5/930 ve 17 /1/931 tarih-

ll<'lirs • _ederek arzunuzu yerine ş:mdi 200 e kadar çıkar. !atmak için hu hayret hiuinden de fay- lerle yİrmi,er lira kıymetinde iki 
l · d:~ız, ço~ korkuyorum. Bu fırsatı öt• taraftan yerinde durmıyan kopek dalanmanm yolunu buldular.: 1 adet ceman kırk liralık muvakkat 

I>ard a elınıze geçmiyecek. ancak on, on beş sene yaşıyor. Sincap, 1 • -Havacılığa ait vasıtalarda kulla-
1 
hisse makbuzumu zayi ettim. Ye-

de][ ./Yanın bu alaylı sözleri Bussiyi onunda, on ikisinde; tavşan yedisinde, nılan efya bile göze olduğundan büyük nilerini almak üzere kayıp mak-
- liı~·ordu . Birden bire bağırdı: !sekizinde, fare üçünde, dördünde ölüp I gözükür. 1 buzlarımın hükümsüzlüğü ilan 
_ ö ~r'r! · Hayır ' ... Yapamam. gidiyor. • · ı Plinör tUrlü türlüdür. Bqlangıç pli- olunur. . 
~il/'; ~ korkuyorsun Bussi !... Nasıl, bu alimin müşahedelerini beğe- nörü, tekimül planörü, yelken UÇUJ Salihlinin Yetil Kavak kö-, 

1-n bir lı: ussı tarafından içeriden vuru- nip de işi tonbellii!• ··ı:ralım ·mı? Ne I plinörü, akrobui planörü, rekor plil- yünde Mehmet oğlu Ahmet 
aç han er darbesi le sarsıldı. dersiniz ' I nörü ve saire.. 3593 (1819) 1 

MİTAT OREL: 

Çiçek 
Çiçek güzelliğin canlı tablosu

dur. Zarif bir çiçek demeti en kas
vetli zamanımızda ruhumuza ne
,eler serper. 

Adreı • Beyler Numan zade ~ Çiçekçilik te güzelliğe ayrı bir 
ıokağı Ahenk me.tbaaaı yanın- : revnak verdiği için bedii sanatlar 
da. Numara: 23 i ı meyanına girmi•tir. Bu sanat ıim

Muayene saatleri : 10-12, ldiye kadar hep Türk olmıyan un-
15,30 - 17. Telefon: 3434 surlara mahsus zannedilirdi. Her 

17./.it.&ıtx:/TI/L/..<77/.ELL//I/JC//AA 
1
sahada zeka ve kabiliyetini ~'iste-

• - il ıen Türk kadınlığı bunda d, mu-
Oiş Hekimi vaffak olmuştur. Tabii ve su ı'i el 

A~~ il ~ N 
• ~::::~~li:n~~e~~~:::ı:~:~ı: :ıh~ 

ledivenin bahçe fidanlığı il,- :ar-u a acı l ~ıye!<ada iki çiçe~ ~ahçeaini -,!in· 
de bulundurup hıçbır tarafı · 1 re-

JlOR'fAÇSU 
Hastalarını Birinci Beyler 

ıokak 36 numarda kabul eder. 

Sabah 9 - 12 
Öğleden sonra 3,30 - 6 

Randevü için telefon ediniz. 

TELEFON: 2946 

kabet edilemiyecek derecede ıcuz 
veren bu kanaatkar Türk ~icek 

1 müessesesini ihtiyacı olanlar"' bir 
1 kere ziyaret etmesi bu ilanımı:zın 

1 
reklam olmadığını gösterme"= ka
fi gelecektir. 

lzmir: Belediyenin Evlenme 
Dairesi içinde Çiçekci 

Şadiye 
(1 - 10) 



S.AHtfE 8 YENi ;.\SIR 
::z::::snc o ·- !!!Saes 

IZMIR 1KJNC! iCRA MEMUR- ,... 
LU~UNDAN: 

1 . 1 -- ' . . . • 
ı . . 

ağrısı, Diş ağrısı 
NEVRALJi 

Gayri menkul açık arttırma ilanı 
37/6187 

Emineye borçlu küçük Abdullah 
O. Hüseyinin tahb hacze alınan Bal
'ova 1ğdelik mevkiinde prkan lb
rahirn bahçesi garben ve timalen sa
hibi senet ve cenuben yumurtacı 
Hasan tarlasiyle çevrili tahminen ı' 
176760 M.M. ve 15000 lira kıyme
ti muhammeneli bir kıt'a portakal 
bahçesi. Tarihi ilandan itibaren otuz 
gün müddetle açık arttırmaya çıka- 1 
nlmıştır. Talip olanlann kıymeti 1 

muhammenenin yüzde yedi buçuP.u 
nisbetinde pey akçesi veya Milli \ 
bankanın teminat mektubu verme
leri ve arttırma 15/ 11 /937 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü saat 
on birde dairede ic.ra olunacaktır. 

Baş 

G 

Bütün ıstırapları teskin eder 

R 1 P 1 N Müsterilere ait bu hususun daire
ye talik olunan açık arttırma şart-

namesinin 25/10/937 tarihinden • Bilhassa bunlar karşı müessirdir 
itibaren okuyabilir. Hakları tapu si- it başında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 
ciliyle sabit olmıyan ipotekli ala- G R 

1
• p 

1
• N 

caklılar ile diğer alacaklıların ve ir- g ı '*"'' 

• Bulundurmayı u n u t m a y ı n ı z. 
Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz 

icabında ı?Ünde 3 kane alınabilir. 

iz mir 
den 

inhisarlar baş müdürlüğün-

I 

KALM1TtN : Ba~ ve <liş ağ
rılarında en kuvvetli ilaçtır. 

KALMITtN : Sinirleri teskin 
eden bir fen harikasıdır. 

KALMtTtN : Terlemenin so· 
ğuk almanın baş ilacıdır. 

KALM1TIN : Nezle arızalari
nı defeden rahat uyku veren en 
birinci ilaçtır. 

l Ier yerde 7 ~ lnıruştur. -
cw••s ••c-fiW* 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tablplerl 
Memleket hastanesi diş tabibt 

1\1 uza ( I er Eroğul 

VE Yurdda ıttifak 
Kemal Çetindağ tesise nıcın 

" . . 
tavsıyesı budu.r: 

R 
A 
D 
y 
o 
L 

• 
1 

N 
• 

haline 
ve nasıl 

gelen bu kanaatı 
muvaffak oldu? , 

Hastalarım her gün ıabah Çünkü cRADYOLlN> in terkibi yük- mütemadiyen taze taze piyasaya çıkar. 
saat dokuzdan baş?ıyarak sek bir kimya şaheseridir. Çünkü cRADYOL1N> diğer macuıt· 
Beyler • Numan zade S. 21 Çünkü bütün cRADYOLlN> kulla- lara nazaran çok ucuzdur. 
numarah muayenehanelerinde nanların dişleri temiz, sağlam ve güzel- Art.ık bütün bunlardan sonra cRAD· 
kabul ederler. dir. YOLlN> kullanan on binlerce kiştıiJl 

Çünkü cRADYOLtN'> emsalsiz rağ- ne kadar haklı olduğunu anlamak k<>-

tifak hak sahiplerinin bu haklarının 
ve bu hususta faiz ve masrafa dair 1 
olan iddialarının evrakı müsbitele
rine yirmi gün içinde icra dairesine 

1 bildirmeleri aksi halde hakları tapu 
siciliyle sabit olmadıkça satış bede
linin paylaşmasından hariç kalacak
ları ve tayin olunan zamandan art
tırma bedeli gayri menkulün yüzde 
yetmiş bqini bulmadığı takdirde en 
aon arttırmanın taahhüdü baki kal
mak üzere arttırmanın on be! gün 
daha temdit edilmek suretiyle 30/ 
11 /937 tarihine müsadif salı günü 
gaat on birde gayri menkul en çok 

•••mT•ellif•eiilfo•nl.3.;.rtı,3•9•2•1•mmıı••• beti dolayısiylc hiç stok yapmadığı için lnylaşır. +-'1 
Dairemizce bir ıene zarfında satın alınacak tahminen üç buçuk GONDE tKI DEFA FIRÇALAMA Yl tHMAL ETMEYlNIZ ...• 

milyon kilo sıkletinde üzüm, incir ve sair çuvallı mallar.~n~. ambar- •• 
larımızda arabadan indirme, istif, vezin, çuvallardan dokup ~ua- DAHJUYE MOT AHASSISI 
yeneden sonra naçal yapılma, çuvala doldurup dileme ve baskulde DOKTOR 

. i ,:-- 4 • - • 

arttırana ihale edilecektir. 
Satış pe§in para iledir. Mal be

deli alınmadan teslim edilmez. Mal 
bedeli verilmez ise ihale kararı fes
hedilir ve kendinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimse arzetmiş 
oldui!u bedel ile almağa razi olursa 

çekilme, arabalara yüleme işleri acık eksiltmeye konulrnustur. c 11 y t 
Muhammen bedeli 6475 muvakkat teminatı 485,63 liradır. A 
Sartnamesi muhasebe şubemizde görülebilir. isteklilerin 19/10/ e a ar 1 n 

937 günü saat 15 de baş müdürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri. 
9-13 3342 (1805) 

ona ihale edilir, o da razi olmaz ve
ya bulunmazsa icra dairesince he
men on beş gün müddetle artt1rma
ğa çıkarılır .. Bu arttırmağa o.laka
darlara teblicra hac.et olmayıp yal
nız ilanla iktifa olunarak en cok art
tırana ihale edilecek her iki halde 
birinci ihale edilen kimse iki ihale 
arasındaki farktan ve diğer zarar
lardan mesul olduğu ve tapu har
cının belediye ve vakıf icranın ve 
yüzde iki bucuk dellaliyenin mÜ§· 
teriye ait olduğu i18.n olunur. 

3599 (1833) 

IZMtR BELEDJYESINDEN : 
Başı boş tutulp temizlik hanı~a 

teslim edilen bir baş ineğin vesaık 
ibraziyle sahibi çıkmadığı takdirde 
15/10/937 gününde hayvan paza
nnda satılacağı ilan olunur. 

3614 (1830) 

lZMIR BtRtNCt tCRA MEMUR
LUöUNDAN: 

Karantinada Madenci Kadri so
kağında 15 numarada mukim iken 
halen ikametgahları meçhul Cemi
le, Refik ve Emine taraflanna : 

üsabaka ile s ajiyer me ura ınacak 
mla ve ytam bankası umum 

müdürlüğünden: 
1- Bankamıza müsabaka ile altı stajiyer memur alınmak üze

re mfüıabaka imtihanı açılmıştır: 
2 - Bu müsabakaya girebilmek için yüksek mektep veya lise 

mezunu olmak ve yaşı otuzdan yukarı olmamak ve askerliğini 
yapmış bulunmak şarttır. 

3 - Müsabalrnda kazananlardan lige ve ticaret lisesi mezun
larına altı ay devam edecek olan staj müddeti zarfında «80» ve 
yüksek mektep mezunlarına «100» liraya kadar ve imtihandaki 
muvaffakıyet dereceleriyle mütenasip ücret verilecektir. iyi de· 
recede yabancı dillerden birini bilenler emsallerinden on lira faz
la ücret alacaklardır. 

4 - Staj devresini takiben yapılacak imtihanda muvaffak 
olanlar -20- liradan aşağı olmamak üzere yüzde yirmi nisbetinde 
zam ile bankanın sigortaya tabi daimi kadrosuna ithal edilecek
lerdir. 

5 - Kazananlar staj müddetlerini Ankara veya lstanbulda ge
çireceklerdir. 

6 - Müsabaka imtihanı Ankarada umum müdürlükte ve lstan.. 
bul şubemizde birinci teşrinin 25 inci pazartesi günü saat 14.30· 
da yapılacaktır. 

7 - Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve 
nelerden imtihan yapılacağı İstanbul şubemiz müdürlüğü ile An
karada umum müdürlük zat işlerinden elde edilebilecek beyan
namelerde görülebilir. 

8 - isteklilerin Ankarada umum müdürlük zat işlerine ve fs· 
tanbulda .şube müdürlüğüne 23/10/937 cumartesine kadar mü· 
racaat etmeleri lazımdır. 3620 (1834) , 

İzmir ve civan telefon Türk ano
nim oirketinin aleyhinize rehinin pa· 
raya~ çevrilmesi yoluyle yapılan ta
kibinde ipotekli iki eve 18/9/937 
tarihinde ceman 2100 lira kıymet 
takdir edilmiş olduğundan zabıt 
varakasını tetkik ve bir diyeceğiniz 111zmtm~~m~nu~ammmn:ı•cmmmm:!:l::m•!:!!:::ı:ı1~~ 
varsa söylemeniz için işbu ilanın 
neıri tarihiden itibaren üç gün za~
hnda dairemize müracaat etmenız 
lüzumu ic.rn ve iflis kanununun yüz 
üçüne.Ü maddesi mucibince tarnfı
ıııza ilanen tebliğ olunur. 

3618 ( 1827 ) 

lZMtR BiRiNCi iCRA MEMUR
LUGUNDAN: 

Bu kerre ic.raen sablmasına ka
rar verilen on iki bin bandırma par
ke taşı beheri 11 kuruş kıymeti mu
hammene ile 23/10/937 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat onda 
Birinci Kordonda 380-6 numaralı 
depoda açık arttırma suretiyle satı
lığa cıkanlmışl:r. 

Talip olanların o gü~ mahallin
de hazır bulunmalan lüzumu ilan 
olunur. 3617 (1828) 

Sıhhat ve içtimai muavenet nıü
dürlüğü satın alnıa komisyonundan: 

Cinsi 

Koyun eti 

Dana eti 

Miktarı Muhammen Tutar) o/o 7.5 

1700 En az 

2200 En çok 
1400 En az 

kıymeti teminat 
L. K. Lira 

45 990.00 75 

1800 En çok 30 450.00 41 
Sağır, dilsiz ve körler müessesesinin yukarıda müfredatı yazılı et 

ihtiyncı açık ekgiJtme ile 19/10/937 Salı günü saat 15 de Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Müdürlüğünde ihale edileceğinden isteklilerin 
mezkur 5aatte komisyona müracaatleri ilfm olunur. 3600 (1832) 

ızMtR Bt tNcı ıCRA-ME'Mui. il Daimi encümeninden: 
LUGUNDAN : (5591) lira (31) kuruş açın tutarlı Bayındır - Torbalı - Mah-

Bir borcun temini İstif ası için mutlar yolunun O t 850 inci kilometresindeki kargir ayaklı ah
mahcuz bulunan 1595 lira 50 ku- şap köprü ile 8 + 150 inci kilometresinde bulunan kargir ve de
ruş kıymc~;nde muhtelf cins zücca- mir potrel iki orta ayaklı ve demir potrel kirişli ahşap tahliyeli 
ciye eşvası lzmirde Halimağa çarşı- köprü onarılması on beş gün müddetle açık eksiltmeye konuldu
gmda 48 sayılı mağazada açık art- ğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine hazırlıyacakla
tınna ile ve bu baptaki şartnamesi rı teminat ve müteahhitlik belgeleriyle birlikte 25 birinci tetrin 
dairesinde satılacal.tır. 937 pazartesi günü saat on birde ti Daimi encümenine ha, vur· 

Birinci arttırması 25 birinci teş- maları.. 3557 (1825) 
rin 937 tarihine müsadif pazartesi 
ı?ÜnÜ saat dokuzda ikinci arttırması ™'"±P 2 
da 1 /11 /937 tarihine müsadif pa- MiLLI EMLA.K MODORLOGONDEN: 
zartesi günü nyni saat ve yerde ya- ihalelerin 11/10/937 pazartesi günü olarak ilan edilmif olan 
pılac.nktır. Satış oeşin para ile yapı- gayri menkul satıf ve icarlar komisyon içtima edememesine bina· 
lac.ak ve müşterilere mühil verilmi- en 14/10/937 perşembe günü saat 15 de yapılmak üzere tehir 
yecektir. Keyfiyet ilen olunur. edilmiştir. Alıcıların yevmi mezkurde Milli Emlak Müdürlüğüne 

lzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün basta
lannı muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inc.i Beyler 
sol::ağı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545. 

Kulak, Boğaz, Burun hastalık

ları mütehassısı 

Doktor Operatör 

En Parlak 

Daimon Elektrik pilleri 
pili kullanan hiç başka 

Umum deposu Sulu 

Ödemişli. 
~·&re·~ -

Kudreti 

~ 

dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pil kullanmaz. 

han civarında 28 • 9 Hüsnü Uz 

- ·et=' 1 

MtLLt EML.AKM ODORLOG.ONDEN : 

s1 

Sami Kulatçı icar No. Lira 
243 Burnava Mersinli Suluhancı mevkiindc 2 taj numa-

ralı tarla.. 20 
244 Kar{ııyaka Soğukkuyu Medeniyet sokak No. 48 ev. 33 

Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
si 992. Tele fon: 3668 

1-26 (481) 

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarına on beş gün müddetle 
arttırmaya konulmuştur. ihalesi 25 - 10 - 937 pazartesi günü saat 
on beştedir. Taliplerin milli Emlak müdürlüğüne müracaatleri. 

F' aw w 

Emlak ve Eytam bankasından : 
Esas Nu. Yeri 

PEŞ t N 
1141 Göztepe Tramvay caddesi ada 831, parsel 3 

PAZARLIKLA 

Nu. su 

838 taj 

925 Köprü mahallesi iskele çıkmazı ada 791, par- 600 
sel 36 - 37 

3571 ( 1823 ) -
Nevi 

Evin 1/2 Hissesi 

Arsa 292 M2. 

Depozitosu 
T.L. 

400.-

292.-

984 Köprü mahallesi iskele çıkmazı. ada 791, pnr- 600 )> 219.50 M2. 241.45 
sel 39. 

izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin hizalarında gösterildiği veçhile peşin veya sekiz taksitle 
Eatışları 2/11/937 ıalı günü ıaat 11 de ihale edilmek kaydiyle arttırmaya konulmuştur. • 

lotekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak arttırmaya girmeler• ~e 
yanlarında birer fotograf getirmeleri. 13-27 3624 ( 1826) 

• ·•· __ ,,,. .. ~nt1r. '\:Üz-fd\r.3615 18=2=9~)~~m;;ü~ra~c~a==a~tl=e·ri •. ···········••İ;il6113•(1111831Lııİil iıill_.ıİllliılıl••••••••••liııı•••••••••••••••••••• 
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DEUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 

Vapur Acentası TE LINIE 
G. m. b.H. ROY ALE NEERLANDAIS 

Şık Atelyesi 
Beyler Sokağına nakledildi 

el CAVALLA vapuru 20 birinc:i tep-İn· KUMPAı"ITASI Mimar Kemalettin caddeainde (ŞIK) dikit ve fapka atelyeai 
e Rotterdarn. Hamburg ve Bremea li. FAUNA vapuru 16/10/937 de teni mecburiyeti dolayısiyle ikinci Beyler sokağı civarında Nu 
~ 1ıare· et edecektir. Rotterdam - Amstenlam ve Hamburg 1 man zade ac>kağtnda 36 numaraya nakledilmittir. 

AMERiKAN EXPORT UNES limanlaruıa yük alarak hareket edecek· 1 - 26 ( 1803) 
l\e Eçorı Steamdıip Ccwporation tir u·---------DIA!Z'2::a:ımısr.:zmczı~l.2'!.'1i;z;c:m;ca1'ı12111• 
~CHANCE vapuru 23 birinci te,- DEUCAUON npunı 26/10/937 de 
~bekleniyor. NeY)'Olk İçin yük .ı.- Rotterdam - Anutenfam ve Hambarg 

• limenlarma ük alarak L---'- _ _. .l_ 
C>Jti.ToN ......,. 26 birinci t.-,. tir ' .~et cuecar.-

cle W.. • N ~ • • ..::a.. _,_ 
~. eaa,CM'. et)ON: IÇla ,_ ..... HERMES Yapuru 27 /10/937 de 

~ 1 İÜlcİ ~ 8urpa, Vama Ye Kö.tence limanlarma 

de belden;,.or. ~ork için rük .:la- yük alarak hareket edecektir. 
~. SVENSKA ORtENT UNtEN 
~AVtA yapwu 9 ikinci tepüı- BARDALAND motörü 16/10/937 

de bekı~or. Neyyork için :rük ala- de Rottenlam • Hamburg - Danhİg • 
~. GDYNlA • Danimarka - bveç - Norveç 
d l:XHtBtTOR npuru 19 ikinci tepin- Ye Baltık limanlarma hareket edecekitir. 

e ~eniyor. Ne..,.ortc: için ,ük ala- VtKlNCLAND motöcii 2/11/937 
~. de Rotterdam • Hamburg - Dantzig -
d ~ .....,_,. 26 iJdnc:i tepin- CDYNIA - Danimarka - ineç. Norveç 
e beldeni7or. Neyyork için yük ala- ve Battık limanlanna hareket edecekitir. 

~- SERViCE MARmME ROUMAtN 
d·~~. npunı 28 ilıinci lefl'İn- ALBA JULYA vapuru 11/10/1937 
" ~ Ne..,.ork • • yük ... 
~. • IÇlll • tarihinde Malta - Cenon - Manil,.a ve 

11.e [xport SteMDdıip Colporalioft Oran limanlanna hareket edecektir, 
PiRE AKTARMASI ZECLUCA POLSKA S. A. 
SERi SEFERLER.. LEVANT motörü 2/11/37 de An-

• txACAMBtON vapuru 23 birinci teı- ven - Cdynia ve Dantzig limanlarına 
l'irlde Pireden Boeton .-e NC'Y}'Olk irin hareket edecddir. 
~ edecelrtir. Handaki hareket tarihleriyle naYlun
• EJcCHORDA npuru 5 ikinci teı- larcbkj değipldiklenlen acenta meadİyet 
~wedea ~ ve Neyyork için kabUI ebnez. Daha fazla tafsilat iç.in 

edecektir. tkiııci Kordonda F'.RA TELU SPERCO 
SEYAHAT MODDE11 

P-11-e - Bo.ıon 16 gGn 
vapur acentamıa müracaat edilmesi n-

Pire • Neyyodt 18 gQn 
StaVICE MARITIME ROUMAfN 

ce olunur. 
TELEFON ı 4142/4221/2663 

O BUCAREST www 
de ~~vapuru 26 

birinci teşrin- Olivier Ve Şü. 
G ~stence. Sulina. Gatatz, ve LıMİTET 
b"~k tz aktarması Tuna limanları içlıi 
,u alacaktır. v t 

STE. ROYALE HONGROISE apur acen ası 
DANUBE MARITIME BİRINCl KORDON REES 

l>lJNA motöril 23 birinci tqrinde 
lıeJcı • D-1-d .. .:L.11 BiNASI TEL. 2443 il ~- ~·a , No.-aaaa, Coaumo, 
. ~daı>ette. Brat.Ulan. v.,.ana " Unz Lllerman Lines Ltd. 

&iL v ' 

&ı;ut ri1ıı: ••ecehr. LONDRA HA 'IT! 
JQllNSToN VARREN LtNES LTD. POLO vapuru limanımızda olup 28 

LIVERPOOL eylüle kadar I..ondra ve Hull fçin yük 
JEssMoRE ...,_,. 31 birinci tep'İn- alacaktır. 

de belıleuiJ'Ol" u eıpoul Aav li PHlLOMEL vapuru 29 e)•lulden se
ttıanlannd :::ı. • -L---~ en - kiz birinci rioe kad r Londra için yük 
\r an ,un. '!rUMllJ<açaf[ ve Burgaz, alacaktır. 

t ~· Köstence, Sulina, Celatz ve tb- LESBlAN \•apuru 12 birinci ~rinde 
~~ J6k elacaktr. Londra ve Hull için yUk çıkaracaktır . 

.ı:...ı.' NORSKE MIDELHA VSLINJE ' LtVERPOOL HA1Tl 
8A •• .. • ~8:'° . MARD1N1AN vapuru 29 cylılldcn G 

belcı '! ARD motoru 25 birinci tep-inde birinci t~rinc kadar Liverpool ve Glas-
~ot". Pire, Dİeppe ve Norveç li- gov için yük alacaktır. 
~,. aı.c.kbr. BR1STOL LEtTH VE NEV-
1 llandakl hareket tarUıleriylc navlun- GASTLE HA1T1 
~ki değ~lklerden acentn mesuliyet JOHANNE vapuru 28 eylôle kadar 

ul etmez. doğru Bristol için yük alncaktır. 
~l>aha fazla tafsiltıt almak lçln Birinci AR~1AN PRlNCE vapuru 10 bi7i?· 
Co ?donda V. F. Henrl Van Der Zec ci teşrındc gelecek ve N.evgastlc ıçın 
Cd: N. V. Vapur accntahğına müracaat yük alac:ıkltr. 

ilrnesı rica olunur. Tarih ve na\•lunlardaki değişıklıkler-
TELEFON No.: 2007/2008 den accnta mcsuliyet kabul etmez. . ~ .,.,,.,...,.., il 

lzmir Yün Mens catı 

Türk A. Şirketinin 
Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsi:n dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar : 

Sag a Z 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mam~liitı tercih ediniz 

W/f./~/~ SATIŞ YERLERi ff/~IJ'rfll 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş - . 
~ lstanbul Üniversitesi artırma, eksiltme ve pa-
arlık komisyonundan: 

1 - 46360 lira 83 lrunıt kqif bedelli lstaDbulda Gureba lıat
~i harici baatalddar anfiıi intaata kapalı zarfla eksiltme1e 

Gnulmuftur. 
2b - Bu ite ait f&rlnameler tonlardır: 

• MUkaYele projesi 
.\ - Eksiltme f411namesİ 
~ - Bayındırlık genel f&l'bıamesi 

.. lntaata dair fenni f&rlname 
: • Ke,if hülisa cetTeli ve ilitilderi 

.. Projeler 
,./•teyenler bu şartname ve projeleri 250 kurut bedel ile üniver-1; rektörlüğünden alınabilir. 
O . - Eksiltme 18/10/937 pazartesi günü gaat 15 de lstanbul 
~Versite.si rektörlüğünde yapılacaktır. 

tQ - Ekıiltmeye girebilmek için isteklilerin 3477 lira 6 kurut 
lg~Vakkat teminat vermesi ve bayındırlık bakanhğından alanmıt 
lir r ·~esine ait bina müteahhit vesikasiyle bir def ada 40000 
~ tk •nfaat taahhüt ve ikmal etmİf olması lazımdır. 

'"" -:- Teklif mektupları 3 üncü maddede yazıh saatten bir ~aat 
ti( c.hne kadar Oniversite rektörlüğüne mııkbuz mukabilinde ve-
~·· olmalıdır. 

d~ - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü mad-
ttau ~ Yazılt saate kadar gelmif olması ve dıt zarfının mühür mu
ler kle İyice kapatılmıt olması şarttır. Postada olacak gecikme

abul edilmez. 6575 
1--5--9--13 6575/3414 (1921) 

.... --------------------------0 Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 
Nazarı dikkatine 

PLATT 
, Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. O. GIRAS 
Peftemalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singer dikit makinalan kumpanyası karşısında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 lZMIR ·----- . ·t-• : •. , . . . ·~ .. ' •. '".._::... . ' .. "' ' 

Fenni Gözlük için. 

.. 
HiLAL ECZANESİ 

• 

Şık güneş, p!aj, spor ve tayyare gözlükleri altın, nikel, bağa 
çerçevelerle kristal canılar,ber yerden çok ucuzdur ..• 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski oielciıi BAY 
MER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ere 

halkına kendisini ıevdirmiftir. 
Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerinddci rahati bu

lurlar. 
Birçok huıusiyetlerine ilaveten fiatler müthi, ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lznıirliler bu otellerde bulufurlar • 

,.__.. .......... -=---------=--...a-m 
Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

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

Adres: Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPlNY AN 

' 
~-··· · 

• 'r . 
:-6- ••PERLOOENT. _dlf macununu 
tercih edeceksiniz. 

..... -~ - - ~ 
~ıra eDızın bllcOmle fera1tl 11hhlyealnl 
flalz olan bu macun dlflwl çDrOmekten, 
lkorur. dit etferlnl kuvvetlendirir, nefesi 
serlnfeUr., vı. tnsantn g~rQnOt efesini 
•artırır. 

TURAN fabrikalın mamulltıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet aabunlanna, traı tabunu ve kremi ile gnıelllk krem-· 

!erini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yelnıı toptan aa

trılar için l:ımlrde Gazi Bulvannda 25 numarada umum acea· 
lelik Nef'i Akyazılı Ye J. C. Hemıiye mllracaat ediniz. 

Posta KuL a24 Telefon 1t4S& 

\' 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojcn 

saçlann k&klerini kuvvt.tlendirir ve besler. Komojen saçların 

gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayiba11 vardır. 

Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağaıala· 

nnda bulunur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . 
Taze Tenıiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Manevraya Ait Foto Röportajımız 

Mareıa} izahat alırken Orgeneral çaı.,ıar bir tetkikte 

.. 

General Kerameddin Ge.'1eraller bir tetkikte 

Makineli tiifenlder faaliyette Nakliye kollan 


