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• SOM,~. 
F,.ansız harbiye nezare

tinin bir tekzibi 
Paris, 13 (ö.R) - Harbiye nezareti Franaada 

bazı sınıfların silah altına çağmlmaaı ihtimali hak-1 

lcmda bazı gazetelerde intişar eden haberleri tek
zip etmittir. 

Fi ati ( 5) kurut tur Cumhuriyetin Vt Cumhuriyet Eıerlninin Bekçisi, Saba1ılan Çıknr Siyasi Ga::ctcdir I 

Netice bugün anlaşılacak 

Bin tayyare ve 1500 pilot'! 
kat'i ihtiyacımız vardır ... 

Tayyareler 
AWmraıu...nı.r tepesİ9 13 Oktetrin (Manc'IT&lan takip 

..... 9: ed• arbdatmmdan) -
: JOOO tayyare Ye 1500 pilota ihtiyacımız var. 
: Milli müdahalanaı caranti altııncla balundannak mevlµ-

İ Muharebe me yJanında ve ge- inde oı- bizim sı"bi milletlerint modem sa1ihlara aanı...... 
• l I l d icap ettiiini gözlerimizle gördükten sonra ilk kümedeki h&k-
5- rİ er.inde mÜeBBİr O mUf ar lr mü daha kolay tahlil edebiliria. Harbı yapan ailiiıt mulaare-• 
• beyi bapran bilgili' elunanrn azimli kollanndat fuarla Uhı-

i. S. Gökc, en beş altı del a . •md• naaa1 bir kıymetaet busün ıeri .ilwar1. harbetmeii 
dütünmek le •JDİ derecede geriliktir. 

i. yapılan hava muhare- Her medeni hamle ribi hava ailiblannın da Tiirk ordusu 
içinde birdenbire arbnıt bulunmasa. bapnlma yoluna gir. 

•• •• gunu 

i besinde 'üstün kalmıştır mİf olması bizleri müteselli eden hadiselerin ve harelıetJe-
............................................................. -- S()l"(t.J ()JlltJlllC:lJ SJ\HlFIJ>E. - Or9n eral Fahretti11 Altay motiirlü kııt·ı:etler kumandanmılcu• i=cıhat ahyorlar 
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Memurların 
terfii 
idare makanizmamı
~ın aeldmet ve 
liir'atini temin eyli
~ecelı bir va ıtadır 

Bir seyyar hastanede 

General Mazlum çok isti
fadeli iyzahat ' venliler 

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

Aılkarada 
• • • • • • . . 
• • • • • • • 

------------------------~------ : 

Manevraların Fili 
safhası bitti 

1 
Ulu Ônder ordu ve kumandanlara 

takdir ve selamlarını bildirdi 

Yarın yapılacak geçit resminde konsolos 
ve ecn~bi ataşeler dt• bulunacaklar 

ANKARAt 13 (A.A) - Cünı-ıre kabiliyetini büyük memnuniyet 
hmreiai ATAT~RK refaka~e l~ ve ~le müphede ve teipit ey
met tnönü, Vekiller Heyetı ve aaır lemlftır. 
zevat. bulunduğu halde 13/10/937 Genel Kurmay bqlranı mareple 
s:ıat yirmi birc:le manevra sahasın- ve Ordu müfettiti Orgeneral izzet. 
dan avdet buyunnutlardır. EGE tin Çalıılara ıureti maluuaac:la te-

• manevralannın fiili aafhuı bitmif- tekkür etmekle beraber kumanclan
tir .Aym on dördü ordunun iıtirahati lar ve ordu hakkındaki takdir ve 
ve yapılacak kritik ile geçecektir.... ~l~larım. ken~ilerine bildinneleri- . 
Ayın on be§ inde manevra ordusu- nı rıca etmqlerclir. 
nun resmi geçidi yapılacaktu. Res- MANEVRA SAHASINDA 
mi geçide ecnebi atqemiliterlerle ŞlDDETU Y ACMURLAR 
1zmirde bulunan bütün komoloalar Aydm, 13 (A.A) - Bqün aa-
davet edilmitlerdir. Atatürk ma- behtan !-'L~ ~m ~ondan 
neyra esnuında her iki tarafın ha- IOftd tiddetli -inaJdarla IHr tufan 
rekituu yakından takip etmİftİr· Or- haliai almqtır. Manevra aabuı dil 
clwıun ctiaiplin ve enerjisini, subay- dahil olduiu halde fİmdiye bd.r 
lamı vukuflu ga,mlerini ve büyük kuru olan dereler sellerle dolmut
kumandanlarda yüksek sevk ve ida- tur. 

===== 

Tunceli isileri 
Adalet önünde hesap 
vermeğe başladılar 

İstanbul, 13 (Hususi 
:nuhabirimizden)- Şark 
vilAyetle.rınin son serger 
desi Seyit Riza ve yirmi 
av.cne.sınin muhakeme
lerine Tunceli ağır ce
za mahkemesinde dün 
başlandı. Seyit Riz.3, 
Mah eme reisinin wr
gularına yaşının seksen
den fazla olduğunu, adı
nın R za, yeni adının 

bay Rıza olduğunu, is
yan etmedığini, teslim 
olmak Jsted.ijınl fakat 
korktuı-a .Oyledi.B~ 

yan ağır ceza relsl 
nin suallerine serger
de mütemadiyen ( Ha
şa... ) cevabını veriyor
du. Okuyup yazma bil
diğini fakat eli titrediği 
için yazamadığını da 
söyledi. Reise yalvardı: 

- Ben af ilin edilıne
den teslım oldum, ~an 
eden biz değiliz. Hay
daranh mahkumlardır. 
Bizi mağdur etmeyiniz. 
D~di. Diğer suÇlular 

da Riza gıbi c H&§a > 
diyorlardı ,, Mahkeme, 

ine kaldı. 
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Memurların 
terfii 

idare makanizmamı
zın selamet ve 
sür' atini temin eyli
yecek bir va~ıtadır 

YENIASIR - 14 ILlC TF.ŞRIN -~ERŞEMllE ~ 

ŞEHİR BABBRLBRİ 
~t ,.... l!'J " 

BAZAN :~s:.• 1 
pzzzz u2 m z z z z z ı zz ız z zz:ırıJ 

Heyyyy 
---Hlı---

Vaktiyle yeniçerileri.n en kuvvetli ve 

S k 
hiddetli devrinde İstanbul kadısı buluna~ . . k d ag"" na kara yürekli yobaz kendi ve keneli gibi 

Og- retmenle:r a rosu ... ::;.:::7·'z:~ .. :··::~::;. 0~:; 
- .BAŞT ARAFI BlRtNC! SAHiFEDE- Dün şehirce münaka- bozmalt, yeniçeriler i.Je kubbenin vezir· 
kı \fi gelmiyorsa çekilsin. Bu söz lah güçlot:tirdi lerinin arasını açmak., hükümeti zayıf bd· 

do ğnı değildir. Evet biz de biliyoruz v ı k 1 ı • • 1 '7 lundurmalı:: için her türlü hileye başvuruıı 
ki otuz lira aylıkla bir memuriyet e A et o u ar a yenı tayın er Dün sabah saat dokuzda lzmire u.i· bilhusa yeniçerilerle ağalannın araları• açı inca tavsiyeli tavsiyesiz bir çok 1 ay ın naldı yağmur düşmüt. Bahribaba parkı na açnıağa mütemadiyen uğraşırmış! Ye: 
İnS\\I\ koşuyor. Lakin o koşanlann önünden Güzdyalıya kadar olan tram· niçeri ağasına her gün birkaç ycniçert• 

araa"mda istenilen evsafı haiz kaç b . 1 . a vay caddesi, yukarı caddeden aulann nin fenalık yaptığından şikayet; yenİçt" 
kişi vardır ~ Bunu araştırmak la· ve eca yış erı y zıyoruz sevlı:iyle birçolı: molozlar yığılmıtt"· Bu rilere de ağalannın kendileri hakkıncl• 
zım lır. insanlar için aç kalmaktan yüz.den tramvaylar yollarda kalmış, ea- pek fena niyet ve tasavvurlarda bulun-
• • v 1 ak b" ted 1 k k ı kl dil ı d" Züb" d h k 1 d K!lz.ım bahleyin işlerine giden halkı otobüs, ara• d l d ı_• · f 'd h k tleto ıse, yetınnege ça 1§111 ır - İzmir vilayeti ö&rrelmenler kdarosunun ez o u una na e · miş er ır. ma ey e anım o u un an 1.1 uğu yo un aıu mü sı ane are e 
bird~ r. Lakin devlete l&zım olan me- geldiğini yazmıştık. Bu kadroda muh- Vilayetteki okullar arasında becayiş Bergama Gazipaşa okuluna, Kemalp:ı- ha ve otomobiller tatıımı tır. tevessül edermiş ı.. Her nasılsa her i~ 
murlar bunlar değildir. telif öğretmen okullarından mezun olup edilPn öğretmenler şunlardır : şanın :Petrek köyünden Hasan KcnUl Cöztepe. Salhane, Karata, ve Bahri- taraf ta bunu çakmı,lar fak.at (Hasma,.. 

Sa nc:lalyesine haklın, dirayet ve ta 1mıir vilnyeti okullırına tayin cdi- ödemiş Zeytinlik baş öğretmeni Tev- paşa merkez okuluna, Kemalpaşanın bab mevkileri yukandan gelen sular- tem bi1clirmcmek hasma sitemdir) yol"' 
ehliyeti m~tlak olan, kabiliy~ti. ve lenler, villlyet öğretmenleri .arasında fik Yılmazer ile Çeşme Alaçatı ikinci ören köyünden Zühdiye Parsa okulu- dan biret" göl halini alm1~ 11• nu tutarak istiflerini bozmamqlardır. 
anla:rıp yükaek. adamlara ıhtiyaç yapılan becayişler ve lzmir öğrelmenlc- okul baş öğretmen( Turhan Palıımut İz- na, Kemalpaşa Ansızca köyUnden H. Caddedeki. lağım bacalan molozlarla Günün birinde bir yeniçeri: Yol>AZ 
vardır. Bunlan da bul!l'ak, hele tat- rlnden diğer villiyeUere nakledilen öğ- mir lstiklfil okulundan NilU!er ile Ke- H. Teoman ören köyüne, Aşağı Kızıl- tıkanmı!ltı. Belediye temizlik amelesi kadının avlusundaki duvar dibinde ku• 
min etmeden ele geçirmek kolay ret.menlerin isimlerini yazıyoruz : malpaşa merkez okulundan Halide, ca köyünden M. Nuri Yukan Kızılca derhal faaliyete geçirildi. !ki at kadar şak çözüp hacetini defcderkcn ka~ go• 
olmıyor. _ Balıkesir öğret.men okulu geçen yılı ödemiş Kaym:ıkçı ekulundan Mustafa köyüne, Menemen Helvacı okulundan oüren çalrıma neticesinde tramvay yolla- rüp küplere biner ve kahyumı gönde-

Yine devlet mÜC38esab arasmda mezunlarından Vehbi Değirmenderenin Seçkin ile Gaçar köyünden Süleyman Nedim Menemen Şehit Kemal okuluna, n temizlenerek tramvay seferleri temin rerek çeriyi tutup ağalarına götürınesiıı' 
bu iddianın canlı örneklerini bulmak Taraşça. Yeni köy okuluna, Tevfik Ci- Çavdar, Dikili Çandarh okulundan Ali Bayındırın Keçi köyünden Sami Ftrın- edilmiı ve akpma kadar molozlar kal- ve vak' ayı söylemesini emreder. KAk19 
mümkündür. Dolgun maaı verilen, hat Urla ikinci okuluna, Şıban Çesmc- Riza ile ayni kazanın 'Dcmirlaş öğret- lı köyüne, Menemen Aliağa baş öğret- dınlmıftır. d 1 .. k•' 

!!'-~~'- l l le l ~ o sırada işini bitiren çeriyi aaa et u 
yani yÜ.UCm;. ücreti memur ar u - Reisderc okuluna, Ali Nihat, Çeşme-Ih- menl Ahmet Münir Aksoy, İzmir.. Sa- meni Kubilay Menemen - Helvact kö- 27 kamyon ve 25 araba kum ve mo· dının babçe duvan dibinde l>öyle ,e'/ 
lanılarak idare edilen devlet mües- ca okuluna, Müslim Tire - Gireli oku- kary.a okulundan Silreyya ile b.mir Sa- yü baş öğretmenliğine, Bo7.alan okulun- loz katdınlml§tır. 

1 
h d' .. " • ,.x .. ··r'"'""" 

· 1 d'W l • d k. . . o ur mu ay ı yuru acnı "l>aya gotu ~ eesatay e ıger en .. a.rası.n a. •. ça- luna tayin edilm"ışlerdir. rı Kamış okulundan Kifayet Türkbaş, dan Hüseyin Avnt Emiriilem okuluna, Bu kumlar bdedıye ınşaatında kulla-
1
... d . .. . . . h eli• 

l L -'-'- - 1 ,.._ .. . .. _ - gım emesa uzenne yenıçerı emen 
l§ma nmuannı, sur at ı e ıntJ.Zf\mı İstanbul Kız öğretmen okulunun bu Dumlupınar okulundan Saniye v~kan ödemiş tlkkurşun okulundan Rem7.i nılac ktır, gumruk onu, Şadırvan altı ve •

1 

. 
1 

.. _ ._ h 
1 1 

b 
1 
p• 

•-- la - L b' • d h 1 k k K nı pa aya goturere"' eyyy .. atan u IUlrfı fbnna&; ızı er a ço a· seneki mezunlarından Rebia Mukaddes ile Curnaovasından Mehmet BUlhül oğ- Adagidc okuluna, ödemiş Demirci kö- Alipap meydanı, antar karakolunun . • ın~ 
n .... tbah• t' 1 · t edebilir . . · l rd' 111, hm K"" 1 k"" .. G .. d-'-· k"I uI 1 d .__1 .dısının anasını!... Drye narayı bıtS 

...... :ır ne ıce ere ısa · Seferihisarın ıı eylUl okuluna, Salibe lu birbiriyle yerlericl değıştırmış e ır., }-Undcn me et ose er oyune, er- önun otı mev ı er; ar a tın a ..a mış k"h ._ k h 
1
• latı'• 

Hau.b bu yu··'---'- aa alan u··cretli d ki k 11 da k. .. d 1b h" K k"" .. b d"'kk" 1 • • d a ya "'açarll a ı efendisine an 1.ı.a K.llCJ!i. rn t Bostancı Se!erihisarm Zlfer okuluna, İzmir vılilyeU dahilin e o u ar n ne oyun en ra ım arner oywıe, , azı u an ara su gırmışsc e zarar 
memurlar dahi bugün vergi ağırlı- Balıkesir erkek öğretmen okulu mc- sıhhi ve ailevi durumları sebebiyle nak- lunir Dumlupınar okulundan Muazzez az olmu~tur. Bunun üzerine kadı vak'ıı.yı yeniçeri ağa• 
ğından dolayı geçim sıkmbsı ıçın- zunlarından Ahmet ödemiş Seyrekli ledilen Hğretmenler şunlardır : İzmir Sakarya okuluruı, Karşıyaka F. ev-1 Akşam üzeri de devamlı y ğmur yağ- aına söylemesini emreder. K&hya yeııi• 
ded'rler Nered k ld d'We le · ' ' N · K l z · ı · M ,_ k '- reri aaasına gidip vak'ayt söyleyinet1 ı.. • e 8. 1 • ~~ r r.ı.. A. Sihat Tuncay Kemalpaşa • Çambeli Bumav.a Kavaklıdereden urı ema - zi paşa okulundan erın zmır ısa~ı 1 mış ve seylap or11.usu başgöstermipe de ... .. 
Şük~n~ ~ydcdebılırız kı dev- köyüne, Hilseyin Yücesoy Burnava Ka- paşa Ulucak köyUne, Bergama Babake- Milli okuluna, Yıldırım Kemal okulun- yağmur çabuk kesilmiştir. ya!., fstanbul kad111 gihC büyük bir r.1-· 

let gelırlerı, cıhan buhranından do- vaklıdere okuluna Edirne kız öğretmen bir köyUnden Muhittin tzmir Narlıdere dan Fethiye Duatepe okuluna; lstiklt\1 Gediz ve Küçük Mendres nehirleri tın duvarı dibine bu iıi yapanın hecneJI 
ğan sarsınhla~n ?zalma~ı, alınan okulu mezunlarından Meryem ödemiş- köyüne, Karaburun Tepeboz köyünden okulundan Adalet Dualepc okuluna, yağmur sulariyle kabarmıştır. cezasını veririm. sen onu görünce tıı.ntf 
kalkın~a ted~ı~lerı. 8~yesınde yurd· Adagide,Ayşe öniz. Bergama Kınık oku- Ali Urlanın iskele okuluna, Çeşme Balçova okulundan Kemal Halit bey :. mı ın der. Tanınm cevabını alınca J• 
da tedıye kabıhyetının artması dq- luna Konya kız öğretmen okulundan Uzunkuyu okulundan Şevket Urbnın okuluna, Halit bey okulundan Fuat Va· Dünkü yağmurlardan Kemer • Kara- hemen mevcut iki ortadan (kıt'a) biıi-
layısiyle inkişaf yolundadır. Her yıl mez.~n Havva ödemiş Beydağ okulu- Balkova okuluna, Bergamanın Göô~ller li Kilz.ım paşa okuluna tayin edilmişler- ' kapı - Tepecik muhitinde de oldukça sini toplayıp ikişer dizer. Kahyayı önlC" 
umumi ve hususi bütçelerde tahai- na İstanbul erkek lise i mezunlarından kö~·ünden H:ımdi Bulut Kemalpaşarun dir. nazara çarpan gölcükler ve kısmen de rindcn geçirtir. En nihayetten ikinci , .. 
lat, tahmin edilen rakkamlann Üs· A.•Rec-' Kcmnlpn= _ Ansızca okuluna, NAK1LLER su baskını olmu•tur. ramn önünde bulunan suçlunun hiz.astna k ıu -r- Fetrek köyüne, Menemen Şehit Kemal y 

1 tüne ç! ıyor. . . Fevzi kağıtçı Menemen - Çıtak okulu- okulundan Mukaddes Ege Bergama İzmir vilayetinden başka vilnyetlcre Bilhassa Kemer köprüsüyle Karakapı gelince: suçlu elini hemen pil a• 
imkan dahılmde memur sınıfı· na lzmir kız öğretmen okulundan me- tayin olunan öğretmenler : caddesinde yedi, sekiz bin lira sarfiyle ya götürmekle bernber söylersen seıd · k v ] vertyi\er' · h f f ' Gazi Paşa okulunı, Urla Zeytin ıılanı d eli nın ço agır o an "'! mı a ı - zun Leman Büyük Tuncer Kııc:adnsı Bumııva Kars okulundan Halide vu··cudıı oetirilen ve natamam bır•kıl n şim i gebertirim gibi göz i reli yapın 

1 ek f" ed 1 .,. okulundan Halit ( ·mny, Çe mc Uzun b ... _ 111 etm ter 11 arzu . ı en memur- birinci okuluna, F..dirne erkek öğretmen S . Muğlaya, İstikUıl okulundan Enise Du- lug~ımlar kum ve molozlıırla dolmu• ve kahya korkusundan söyliyemez ve sUY' 
1 · · t 1 k lk adım olma kuyu okuluna, Karaburun - ıııp - Am- y d• arımız ıçın a ı aca ı - okulu mezunlarından Mehmet Sıtkı atepe okulundan Pakize Anknraya, mecra bulamıyan sular, etrafa yayılmış- burnda yok der. Ağa ikinci ortayı 
lıdır. Müteakip adımlar az fakat Çeşme _ Germeynn okuluna, Asım Ya- h arseki baş öğretmeni Niyazi Urlanın Narlıdere okulundan Melahat Tekiı·da- toplatır, onların önünden de kiı.hyayı ge• 
tok, anlayışlı memur istihdamına zıksız Çeşme - Çi.ftlık okuluna tayin Bademler okulu baş öğretmenliğ:nc, ğa, Tıre ikinci okulundan Ferdane fc- tır.Beş yüz metre kadar Lir lüğım yapıl- çirir. Yine yok .. Bunun üzerine ağa kah• 
doğru gidiş olacaktır ki bu da idare diln • 1 d Bayındırın Fırınlı köyü ögretmeni Şa- tanbul Fatıh yirminci okuluna Kemal .... d k b 

1 
b L yaya dönerek ben o küstahı mutlaka bu· 

nk . .. • 1.. t <' uş er ir. k maması yuzun en, vu u u an u su as· f 
m anızmasının sur at ve se ame • nı.r. il" 1 d t · ·1· · kir ödemişin Emirli köyün<>, Bergama p!!c:a Cumalı köyünden Şükrti An ara- f . lup cezalandırmak isterim belki kıya 0 

1 • t • ı· k t d '8er v nyet er en zmır vı ayetı em- .,. .. k 
1 

d 1 kını, evvelce sar cdılen p rııların da he-
e çauşmasını emm ey ıyece e • rine verilen ögr~ etmenler ve tnyin edil- Örlemlş okulundan Şevki Olçum Mc- ya Burnava dokuz eylul o u un an d 

1 
b b" . . tini değ~tirmiıtir. Sen onun kadı efeıt 

b. l · ba d ı· k l Ç d ' k k l t er o masına se e ıyet verınıştır. ır erın şın 8 ge ır. dıklerl yerler şunlardır : nemen Bozalan köyün•\ Dı ı i an ar- Kadriye İstanbul Bakır öy o u una a- .,a,.. diye sövüp saydığı zaman sesini i~ittt9 
HA~~I OCAKOôLU Bursa Mustafa Kemalpa a okuluncl:m lı baş öğrelmeni Lüı.fü Menemen Eıni- yin edılmişlcrdlr. 111 t;:ark ticaret yı//ığı değil mi) Evetl Bu sesi §İmdi yine işit• 

B Vı h • Belkis İzmir lstikltıl okuluna, Çorlu 1 ıiılem baş öğretmenliğine, Menemen Alı ~1 
sen tanıyabilir misin> Eveti Pek Alil şirll' a lt D ı ı l 

Balkan antantı devletleri, ticaret ve d 
• Yakuplu öğretmem Fıkret D"'ğirmen- ağa okulundan Mukerrem Edık Dikili ev et er e di şu bin kişilik iki ortanın da önün ~ 

· sanayi oda ı tarafından neşredilmekte ı-• 

Deml.rkan dere Kesre okuluna, Akhisar öğretmen- Çandarlı okuluna, Bergama Musacaıı geç hepsi anlattığın şekilde bağırsın ... 
k olan şark ticaret yıllığı 9 38 nüshası ha- ""' !erinden Emin Sabuncuoglu İzmir Yıl- okulundan M. Naim ödemiş tık urşun sesi tanıyınca bana göster der. Ve kıu·· 

---.Jr zırlanmııktadır. 
lst b la tayl·n edı"ldı· ı dırım Kemal okuluna, Mıhnlıcık öğre~- okuluna, Torbalı Arslanlar okulundan T ya b ştan birinci yeniçerinin önüne geliıı• an U k I ~ " •• Alilkad rlar tarafından şehrimiz tica-menlerinden Hüseyın lı.mir lnkıl:ıp Abdurrahman Tire Subaşı o u unl, lCQYl fflUnaSe• ce herif heyyyl Diye bir nura atar ve ar· 
U dd l · h" .. d .. - ı l"d ret odasına gönderilen bir ınektuptn: yuşturucu m e er ın. 1 n mu uru okuluna, Bandırma öğretmenlerinden tzmir Halit bey okulundan Ha ı e kasından lstanbul kadısının anıısınıl··' 

B V h D • '- "d k t k b ti ' ' - Odanıza kayıtlı bulun n ticari, sı· b" . ıı it emırııı;an ı arenın mer ·ez eş- Behice İzmir Halıt bey okuluna, G~re- Urla i incı okuluna, Kemalpaşa ın r- e eTfffllZ . . . . . . Der ve bütün o bin kiıilik asker birer ı• 
kilatında çalışmak üzere lstıınbula da- de okulu öğretmenkrınden Nuri Bur- kez ol·ulundm Muhsine İzmır MPr- ııaı, malı fınnaların ısım ve adreslcrı}•le rer böylece bağınr ve kahya tabii kork• 
vet edilmiştir. nava Hiltıl okuluna, Muğladan ZühtU sinli okuluna, ödemiş, Sulaklar oku- Bazı ihracat mail rımız için İtalya .t -, bunlnnn ~ı~ng~ i~ üzer!~d~ ça~ıştıkl~rı. tucu için yine suçluyu ele veremez ,•e 

B. Vahit Demirkan şehrimiufe bulun· Değirmcndere Gümüldür okuluna, Ay- !undan Mustafa Uğuz İzmir Balco- rafından verilen muntazam kontenJun • -.- lz~ırın zırnı, sınaı ıstıhs lat ve ıma- yoktur deyince o zaman ağ kiihyflya 
duğu dört beş sene z rfında çok değerli valık öğretmenlerinden Süreyya Be~li va okuluna, İzmir Vali Ktızım p~~: listesinin kabul ve buna mukıı~il ltal}'"" t ~at '. le:ı hakkınd umumi mıılumat ve olanı bunlardır. Sadece bir ben kııtdııı" 
mesaisiyle gerek idareye ve gerek afyon· Değirmendere ve Çıle okulunn, Tekır- okulundan Nadire Avman Scforıhı-1 nın 7005 • 2 sayılı k rnmamenın muvıık-, ı3tatıstik. . • mesele tamam olsun diye bir de ben b•' 
la alakalı müstahsil ve tücc ra çok fay- dagw ög~retınenlerinden Fikret Curnao- sar Zeki DUndar okuluna, 5 ... fcri-I kat maddesinde derpiı edilen gizli itha- . - iz.mır ve F..ge mıntakasında turi.zme v d ve 

1 gırayım iyerek o da narayı savurur. 
anlı olmuştur. Ayni zamanda muhitimiz- vası oğlan anası okuluna, Muğladnn hisar Zeki Dilndar okulundan Fat-na lat rejiminde mutlak surette i3tifade et· eıt ma umat haydi cit şimdi lstanbul kadı efendi5İ"e 
de etrafına kuvvetli sevgi halkaları top- Mihr" >• E · ·1 · ğretnte Nih l ı · Vnl .. k ı t'rilm··· · ek"ll · h · k ı - Oda mecmu larınd n bı"rer nı"ish .. ıye :menemen mıra cm o n- a zmır 1 Kazım paşa o u una, ı ..... ı ıcra v ·ı erı eyctınce arar aş· istenmektedir. .. meseleyi olduğu gibi anlat, noksan sof' 
lamıştır. lzmirden ayrılması tccasürü mu
ciptir. Yeni vazifesinde de yurdda fay 
<lalı olacağında şüphe yoktur. 

Haber aldığımıza göre aziz arkad şı· 

mız pazartesi günü fzmir vapuriyle yeni 
vazifcsıne başlam k üzere lstnnbuln ha· 
reket edecektir. 

liğlne, Şirvandan Nnci Mcnem" Alin- Torbalı Karaot okulundan Mehmet tmlmıştır. 
lersen kelleni kopmuş bil deri.. 

ğa okulu baş öğretmcnliğıne, Bafradan Umul Şehitler köyü, Torbah - Bozköy- TORKIYE - ISVEÇ KLERINGl Romanya reı·ı·sl tUtUn N B ki ·.,e 
ot - üyü erimiz o.r sında ve yı 

Zişan Menemen Alıağa okuluna, Çan- den Rifat Torbalı. Arnpçı kciyüne, Ka- 14/ 12/36 tarihinde Ankarada imz.n· alıyor onlnnn bileceği ve bizim anhıyamıyacıı· 
kın öğretmenlerinden Faıka Menemen raburun Çatalknyn okulundan Ali Ri· lanan Türkiye - fsveç klcnrinc anlaşma· R .. g~ımız selJeplerle vakı" her h"rel•etı·n rilu· 

f sl omanya reJısi namına tlıtün mübayaa .. • 
Seyrek okuluna, Samsun Köprü öğret- za Knrnburun Boz. köyüne, Urla Ba-,S1nın e li tarafımızdan ihbar edilmistir. sip oldug"una, alelhusus Bl""ıyu··1c (önde' 

1 · d F h · M b h Ad 3 h etmek uzere bir müddet evvel şehrimi-men enn en e mı enemen Tuz.çul- demler baş öğretmeni Mustafa Gül n - ı geçen anlaşma 1 / l /9 8 tari İn· rimizin) her yaptığı şeyin mükemmel btı .. • 
lu okuluna, Milfıstan öğretmen Zehra çe okulu öğretmenliğine, Karaburun • de meriyetten çıkacaktır. Yeni bir anlaş- ze gelmiş olan heyet 98 bin kilo tütün kıt 

kd. · · · · b" ü k h · · d b" lunduğuna İnanmakla beraber bugün ............ •••••••••••••••••••••••••••••• Gök Türk Tire ikinci okuluna, Siirdin Kösedcre okulundıın Yusuf Tepeboz ma a 1 ıçın müzakereler yakında başlı- ıçın ır m na as açmış, şe rımız en ır e 

A k l • ., _J t k çok firmalar bu münakasaya iştirak et- kudretli varlığımızı çekemiyen İçte ~ S eT zge aQVe Gazran okulu öğretmeni K emal Tire köyüne, Tire 'Kaplan okulundan 1snıa- yaca tır. dıştaki müfsitlerin her hangi bir fena bli' 
üçüncü okuluna, Zonguld:ıktan Huriye il Hakkı Tırenin Çini yeri köyüne, Ber- iSPANYA iLE T!CARET mişlerdir. Münakasa netice i taayyün . iti 

lZMtR ASJ(ERUK ŞUBF.SlNDEN: edecektir. reketine, tezviratlıınna kapılmamak ıÇ 
1 _ 332 doğumlu ve bu doğumlu- Tire Knhrat okuluna, Simavdan Mcdi- gama Sarıcalar köyünden Kazım Ber- MUAHEDESi biz de büyükten küçüğe kadar ayni ~· 

larla muamele gören ve daha aş ğı do
ğumlulardan olup ta her ne sebeple olur-

olsun sevkleri geri kalmıı (Deniz 11-

nıfı hariç) askeri yüksek ehliyetname i 
olanlar 1 ikinci T cşrin 9 3 7 günü yedek 
•ubay hazırlık kıt' asında bulunmak üzere 
sevk.edileceklerdir. 

2 - 936 - 9.37 ders yılında okuduk
ları okutlım ikmal ederek mezun olmuş 
ve yedek subay olmak hakkını kaz.an
mış bulunanlar da sevke tabidirler. 

3 -Tqrini evvelin yirmi bCJinci gü
nü öğleye kadar bu evsafı haiz olanla
rın sevkteti icra kılınacağından mezkur 
tarihe kadar nüfus tez.keresi yüksek ch
liyetnameleri ve okul diplomalanm bir
likte getirmek üzere ıubeyc müracaat
leri. 

4 - t ikinci Teşrin 9 3 7 cünü hazır· 
lık kıt' asında bulunmıyanlar hakkında 
kanuni muamele yapılacağı il· n olunur. .......................................... 

Balık yağı 
Hilal eczanesinin Norveçyayn 

iparit ettiği 937 senesi rekoltesi-
1 ııin asitli halis morina balık yağı j 

dün gÜmrükten çıkmıftır. Eczacı 
Kemal Aktq, bu yağ ~ deta be
nim mü tahzarımdır, başka yer
lerde sattırmayacağım ancak Hi. il 
rn 1 eczanesinde satılac ktır de
mektedir. Aziz eczacımız birinci 
t~rinin on beşinden sonra balak 
yağı içilir diyor. 

ha ödemiş. Cümhuriyet okuluna, Bod- gama Koz.luca köyüne, Bergama Sigan- Madridde 31/12/935 tarihinde yapı· Beraet ettı.ler ~e 
rıüt ve muhabbetle bağlı kalacağız: 

rumdan F...sat ödemiş Çaylı okuluna, cı okulundan Emin Bergama Karaveli- lıp l / 1/936 tarihinde iki sene müddet- . .
1 

.b. . • .. z:f.•' 
. .. . yenıçerı er gı ı aynı nurayı atacagı Çanakkal den M. Salih Urla Kavacık ler köyüne, Bergama Ruhsar köyunden 

1 
ıe merıyete giren Türkiye - l panya Iİ· Torbalı kazasının Saipler köyu .. nde ro- 1~ r , 

1 ,. --ıeyyyy.. Kahpe analı kara dinliler •' 
köyüne, Siirt.ten AhdulWı Dikili Çan- Hasan Mustafa Bergamanm Hamza ı - 1caret anlaıması 3/9/937 tarih ve cuğunu öldürmekle maznun Melek ve Anladınız mı> ... 
darlı ba öğretmenliğine, Akhisardan Süleyınanlye okuluna, Bergama - Ayrız 2-7 45 3 sayılı icra vekilleri heyeti kara-1 suç ortağı Halil fbrahimin ağır cezada 
Binnaz Foça merkez. olculuna, Bitllslen köyden Hatice Bergama ~.uc~hlı oku- riylc feshedilmiıtir. 1 muhakemeleri bitmi tir. Suçlan sabit ol
Kiımil Foça merkez okuluna, Kastamo- luna, Bergama Kurfalh koyUnden Ab· Mefsuh anlaşma 1/1/938 tarihinde madığından beraetlerine karar veiilmi~-
niden Sabri ve Nedime Karaburun ıner- dullah Aşağı K1rıklar köyüne, Berga- meriyetten çıkacaktır. 1 tir. , 

1<.: .. 

. . . ; . ·. 
•ı ~-~~· .. ;·•. 

"'· .... _..... • ••• ·~ ~ 9 
;_. _. • •• ;-. • ,;, •• '.~-.. " 1 ~·-' 

Büyük bestekar BETHOVENIN ilahi muıikisi •• 
Kocasına ihanet eden bir kadının 11tırabı •• 

Atk ile evlat muhabbeti araamda mücadele eden bir kalp .. 
- Karısının ihaneti kartısmda kocanm duyduğu ezap .. 

Gibi beşeri hisleri tahlil ve temı;il eden dünyanm en büyük filmi 

Bugün TAYYARE SiNEMASINDA 
BOYOK ARTiST LIL DAGOVER - ViLLi BiRGEL TARAFINDAN TEMSiL' 

EDlLEN 

UNC SENFONi 
Filminde görülecek ve 250 kişilik orkestra tarafmdan çalman 9uncu senfoni parçaları dinlenecektir. 

AYRICA MACAR STAN GECELERi 
Mukeli filmini temsil eden PAU LA V ESSELEY 
Tarafından temsil edilen atk - güzellik ve musiki filmi 

ilaveten: PARAMOUNT JOURNAL 
Seanıları 2 - 5.15. 9.15 de MACARiSTAN 3.40. 1.25 de 

FIATLER: 30-40-50 KURUŞTUR. 

H. OIC· 
---111---

Manisa kültür 
direktörü 

Manisa maarif direktörlüğüne ta>'~ 
edilen şehrimiz. maarif direktörlüğı.i 1110 

avini bay irfan Barış şehrimizden ~~ 
nisaya gidecektir. Dtin gece, nıaıı ti 
idaresi erkanı ve muallim arkadaŞ18 
tara!ından Halkevlnde bay Ir!anın ~ 
refine bir çay ziyafeti verilmiş ve 

11
• 

-ziyafette yüz yetmiş maarifçi bı.M 
muştur. . l3 f 

.Ziyafeti tedansan takip etmiştır. :ı• 
irfana yeni vazifesinde mu\•affnk1>' 
le.r temenni ederiz. 

---·---
Sıhhat eczanest 

bil' 
Başdurakta Slhhat eczanesine tıı:ıe ~· 

lık yağları gelmi, ve dünden itibııreıt 
tışa konulmu~tur. ·---

Bir mahkumiyet .-, 
Bornovnnın Naldöken köyünden ~· 

rük Fatmanın parasını gasp etmekle f1'1 el• 
• ~ ceZll nun Taceddinin muhakemcsı agır •difef 

1 
bitmiş, gasp suçu sabit olmn01ı,. ıı <ıtlJ' 
eirkatt~n ü n ha e mahl.um otını.ı• 
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ırmnz z feri areşal Çakmak 
Ya 

mut" 

ke 

• e ıne ! adar 
ufan ~ ltı da 
dilerinden be 

gQmülen ve yağ- Büyüklerimizin şanlı or-
ordularım z umuza karşı takdir ve savaşan 

lenen işi ~ördüler selamını tebliğ etti 
Türk askeri ancak şehit olduktan t k d•ı· • d lces·ııı•r Aydın, 13 {A.A) -Mareşal Çakma·ını dn bu takdirata ~tir~ ettiklerini hil· sonra a eş en 1 ığın en ğın orduya gönderdiği tnmim şudur: dirmişler ve bu takdiratin aelamlarhle 

b Aydın, 13 (Manevraları takip eden lhalinde düşmiye başlayınca harekatın 
. \ısusi muhabirimizden) - Mnnevrn t&·ıdurncağı sanılmıştı. Halbuki bu iki taraf 
~~erine altın kalemle yazılmıya layık için de büyük bir fırsattı. Artan Kırmızı 
ır tnuharebe snhnesi bugün Ege manev· tnarruzu karşısında Maviler yağmuru bir 

l'ıılarının neticesini süsledi. Ve ordumu- nimet sayarak kurtulmıya çabalıyordu. 
~n Yüksek harp kabiliyetini bir defa da· Kahraman askerlerimiz şiddetli aağnak 
il rneydana koydu. ı altında saatlerce devam eden yağmura 

bu ~ırmız1 kuvvetler bu sabah şafakla rağmen bü.> ük bır vazife aşkıyle Allah 
k" liktc aldığı takviye kuvvetleri ve kısmı 1 Allah diyerek &Üngü muharebeleri 

UIJiaiyle birlikte Abdurrahmanlar tepe· yapıyordu. Saat onda Abdurrahmanlar 
~ .. İatikamctinde nihni neticeyi istihsal için tepesi Knmızı ordu tarafından işgal edil-

çevrilen ma\'iler son neticenin alınma- durmağa çalışmıştır. Ege manevralarını bidayetten itibaren 1 birlikte bütün orduya tamimini emir bu· 
sına mani olamıyorlar.. Bir nokt:ıd:ı Saat sekiz buçuktan itibaren §iddetli bütün tefemıatiylc mahallinde takip bu- yunn.uşlardır . 
mareşal Çakmak mavi subaya soruyor: bir yağmur sağnnğmın verdiği biiyük lyuran Cümhur Reisimiz Atatürk ordu- Orduya gösterilen bu yüksek iltifatlar 
Neden duruyorsunuz. Şu cevabı veri. müşkülata rağmen muharebe şiddetini muzun en modern silahlan pek iyi kul- benim de göğsümü iftiharla kabartmıştır. 
yor : Bizim batarya ölüdür. Ben şehit kaybetmcmi.,tir. lnnmasını, komutaıilnrla subaylarımızın Gösterilen bu gayr~ ve muvaffakıyete 
oldum. Bu cevabın manası şudur : , On altı kilometre imtidat eden muhcı.- sevk ve idar~deki kabiliyet '\"c maharet· ben de tc§ckkür eder bu hususu bütün 

Türk askeri nncak şehit olduktan son- rebe cephesinde yaf,'lTlur ve derelerin 1 !erini fevkaliıde takdir buyurmuşlardır. komutan, subny ve erlere tebliğini tamİ· 
ra ntcş kendiliğinden kesilir. getirdiği sellerin önünde kıt'alar hiç bir 1 Beraberlerinde bulunan hükümet erkfı- men bildiririz. 

' ADNAN fütur getirmiyerek son dercee gayret 

MANEVRALARIN SON GON 
NETICELERI .• 

ve fedakarlıkla çarpışnuşlardır. F ransada halk cephesi 
1.lyülc. taarruzunu yapm~tır. Şarktan gar· miş, Maviler muntazam şekilde çekil

L,a doğru teveccüh eden ve Abdurrah- meğe haşlnnrnılardır. Aydın, l3 (A.A) - Ege ordu manev
ıtı.nlar tepesini aarmıya matuf olan bu Neşetli köyü oltmdaki dere yağmU'"· ralarının dördüncü son giinündeki ha· 
llarruz arazi vaziyetine göre cidden dan taşmıştı. Dlğer derelerin taşması rekatta manen kırmızı tarafın lehine 
llı~kil bir plandı. Kırmızı kuvvetler ku- ve dinmek bilmiycn ynğmuı· cjlvesi iıar,. inkişaf etmiştir. 
Iİ\andanı için ihti.> nr edilecek şıklar ara- bin sc,rri üzer:nd~ en ufak bir tesir 13 birinci teşrin sabohı kuvvetli bir 

Mavi ku'li vetler saat ı 3 ten itibaren 
Aziziye istikametinde çe:kilmeğe çallfo' 
mış ise de Selçuk ıimalindeki sahil mın· 
takasında harek~ yapan Mavi orduyu 

tıol cenahından bir gece basl.:.ıniyle sahi· 
le doğru ,.ıkıftıran kırmızı ordunun Sel· 
çuk • Aziziye üzerinde cenuba sevkeyle· 
diği bir kısım ihtiyatlarının tesiriyle Ay
dın mıntakasını uıl&.h etmeğe çalışan düş
man kuvvetleri hareket üslerine çekilme· 
ğc imkan kalmadığından esir edilmi§ler· 
dir. 

Solcenah partileri 
reisleri toplandılar '1rıda tercih sebebi sayılanı hep merak yapmamıştır. siklet merkezi olan Abdurrahmanlar 

ediyorduk. Taarruz başladığı zaman A .. kerlerimi· en müşkül :;artlar için· ve cenubundan Ortaklar istikametinde 
"nlaşıldı ki Kırmızı taraf istediği darbeyi de yarı bellerine kadar .ı;ular altında mukabil taarruza geçen kırmızı sahil
llıcrkezden indirmiyc karur vermiştir. hedef:? bir dakika evvel yetişmek için den itibaren çok yıpranılan ma\•i knv-

Fransa mali . 
emın istikbalinden 

AYDIN JŞGALI HAKKINDA 

Abdurrahman deresi nltında Mavile· cansipllrane ç lı~ nışlardır. Nihai ha:-p vet.ler cephesinin mühim bir kısmını 
tin kurdukları müdafaa hattının yarılmı· Dere kö) im c nubunda olmuştur. Ne- çökerterek geri çekilmeğe mecbur et
ta Yüz tuttuğu anln~ılıycr. Mareş::ıl Çuk- şeliyc, De~ ko), Kızılca istikametinde miş ve şiddetle takip eylemiştir. Bil-
tnıı.k harekiitı adım adım takip edi.> or. yağmurun b 1.1 bi her tnraf ı kap1adı- hassa Neşet iye Dereköy etrafındaki mu- Aydın. 13 (A.A) - Aydının Ma,·il~ 

Paris, 3 (Ö.R) - Dün öğleden sonra miştir. 

Başvekalette başvekil B . Chautemps'm Paris, 3 {Ö.R) - Maliye naz.ırı B y 
riyaseti altında halk cephesi partileri- Georges Bonnct cUnivcrsul> gazete i
niıı liderleri nrasında bir konferans nin Paris muhabirıne y. ptığı be) anatt:ı 
ynpılmıştır. Milli müdafaa nazırı ve ra- Fransız frangının kalkınması için snr
dikal - so~·alis partisi reisi B. Daladi- fodilen gayreti kaydetmiştir. Bu da sÖ) • 
er, devlet nazırı ve sosyalist partisi ge· lece gösterilebılır : Adi butçc üvoze
nel .sekreteri B. Paul Faure, sosyalist- nesi temin edilm"c;tir. Fcı.: knlUde bütçe 
Cilmhuriyct birliği partisi reisi B. Paul masraflnrı azaltılarak m.!Ii mUdaf..ı, 
Boncour, komünist partisi liderleri BB. için elzem olan mikd rd n ibaret bıra
Thorez ve Duclos ile radikal - sosyalist kılmıştır. Son uç nya ait jstitistikl .
partisi genel sekreteri Demaret'nin iş· Frun anın ticnrct müv:ızcncsinde ch~m
tirak ettikleri bu jçtimada halk C<'P· miyctli bir s..ılah gô t rm<>ktedir. Para 
hesi partilerine mensup namzetkrin meseles:ne g •l"nce Frnn~a ka:"'Tlbiyo ·s
önilmüzdeki pazar günü yapılacak olan tikrarı için t kıl <'tt • nuauam •• 
ikinci devre nahiye intihabatında en 1 ma~c ıle ve devlet b ... nka ının külli· 
ileri mev~ide olanlar lehinde namzetlı~- yetli mikc1ard1ki altın mevcud) le ı 
lerinl gcrı almaları meselesi tetkık edıl- tıkbale tam bır emn'yetle 'hk lır. 

l\ırrnızı Mavi topçuları makineleri mey· ğı sır, da ıki t raf topçu piyade nteşi hare-beler çok şiddetli olmuştur. tnrafından işsali hakkında bazı gazetele-
~nı bir harp sahasına çevirmi:ı. kulnk- arasınd:ı c~reya!l eden h:ırp ~Neşeliye- Kara ova garp sırtlarında ~ırmızı .ta- rin ya:ıdıkları haberler yalandır. Bu Ma· 

k~rırnız t~p .sesleriyle uğulduyor her da- ':in de. Kırm.ızı ordu tarafından i~gnli ar.~uz~ inkişaf etmiş v,: mavı -~~eyhıne vi motörlü kıt"ala~ın ~ermenci~ ve Ay-
ka Yenı hır haber alıyoruz. Bu esnada ıle netıcelcnıyor. Kırmızılar mcrkezı L-ı mtı'LS::.ır olmustur. Ma\i ı taraf ıkı .nloy dın yolu istıkametınde ılerlemesmden ga• 

ba§lıyan şiddetli yağmur bir aralık bora 1 ik kuvvetlcrlt' yarıyor, şimalinde de ihtiyatlariyle kırmızı taarruzunu du!'- !attır. 
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Dav 
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" A k~auı" Ye Cümhu-
ı·iyet gazeteleri bir
hirlerin i nıalıkca ıeye 

Bir as~a ede 

Q -
verdiler · 

lstanbul, 1 3 {Hususi) - Ege ma
llc, raları münasebetiyle Cümhuriyet ga· 
~et · d 

z at Jngiliz mali • 
pıyasası 

1 
esın e çıkan bir resmin Akşam gau-

C.~i tarafından iktibas edilmesi üzerine 
Unıhuriyc~ Akşam aleyhine dava nç· 

>tıı~ v .. .. h hk . e curmu me§ ut ma emesıne '\'er· 
llıi~r B ~ ır. una karşı Akşam gazetesi de Yu-
liln başvekili General Metaksasın beya-
lıatını "kt"b ·w • "dd' ·ı C" h · l' ı ı as ettıgı ı ıası ı e um urı-

c.t aleyhine mukabil bir dava ikame" et· 
ltıı~tir. 

lbnissuud 
'1averay ı Şe ri aya taarruz 

mu edece ktir 
)o.. l<ahirc, 13 {A.A) - Alınan istihbn
-.ıt b·· urosu muhabirinden: 
. /\rnınandan gelen bir habere göre lb
~Uud Mavernyişşeria hududu boyun
da beş askeri mevzi ihdas etmiştır.Bu·ı· 
d ~ başka takviye kıtaatının lıudud.1 
1~~- tehacümü devam etmektedir. Bu 
l'\ilt c~m Ma vera)i işşeriada o kadar bü
~ıtq hır heyecan tevlit etmiştir ki, hudut 
li· atı kumandanı umumi karargahını 
~~a.J: demiryolu istıkametinde hududa 

l3 Yakın bir noktaya nakletmiştir. 
ÇnJc Undan başka Ammancbn Jl.faana bir 
r,.,. askeri tayyare nakledılmiştir. qrz 

"4 '77.Z7.7.7..zTLI.7..zzz7.xZZ7...z7-L. R 

r;., iki satırda N 
'4'

7 .7zz.zzzz.;rIZ.rLZX..f.7./ .. Zr//.77.J~ 
HARiCi 

l:ıer' 
lr0 ••n, 13 (A.A) - B. Von Ribben-
hirll buk ve Düşes do Vindsor şerefınc 
~ J:ıyafet vermiştır. 
"-a.h. 

b~d .r<>, 13 (A.A) - Kabin<> ordu \"C 

Utların .. 1 C • b' ·ı oıı el muc a ua ı ıçın ır mı yon 
~illt;ıort b"n Ingil::z liralık munzam sarf:-
4t-cıd hulunulmac;ına karar vermiştir. Bu 'u hmiden dokuz tabur te~kil olun-
1 .1ı düştinülmektedır. 
•v Oı,' 

h.ıdir ~0.va, l3 (A.A)- Tas ajansının 
ıı0\' dı •ıne göre, maarif komiseri Bub
lnrıtrı~n1uıni talim ve terbiye için hazı:-
lt> lrıtıh ol~n pl:ın1 s"stematık bir suret· 
trı 1 al ıf hare ket ettig ıç n azledil-

r. 
Yer· 

'l'~rirı. ıne Len'ngrad icra komitesi rc:~i 
e tnyin dılmistir. 

Bartın elekriğe 
n kavustu .. 

l llttı11 ( H ~ 
'ri ' ususi) - Llektrik tesisatı 

ı 1 •on 
r 'tin Una. ermi tır. Bir haftaya kadar 

liltı.b • Cerılmesi i i de bitirilecektir. 
~.ı Utı,>•et 1 'lcJ,,. >a) rnmındn çarsı ile Osmn 

ıııe 
ccr<'yan vt"rilcccktir. 

'"""'1-:ır-=-=-_,,,,._,.....,.,. .. ..,._.. ... -.:.,,..c=-.............................. ~--------------------------
-BAŞT ARAFI BIRINCt SAHiFEDE-

Harp etmek zaruretinde kalım millet· 
lerin en ınüthis h yulüsı, şüphe edeme
yiz ki boğucu gazlar, yangın bombab.rı 
ve iperitlerdir. 
Yangın b0:-ı1b:ı ının çıkardığı atc~i ne 

su, ne toprak ) alıştıramıyor. 
lperit, muharc.'bc sahasında manc\ i 

kudreti zaif olan milletleri daimi h:r 
korku içinde Y" atıyor. 

Ve .. diğer bogucu gazlar milletlcr"n 
saadct'ni daimi • url!tte tehdit ediyor. 

GENERAL MAZLQM 1LE 

Senar hastan"dc, Milli müdafaa ve· 
kaleti Sıhhiye dniresi reisi general Maz· 
!Umun lı.ituf \'C müsaadeleriyc hastane-· 
yi ge>ziyorum. Sayın general çok kıy· 

metli \'akitlerinin bir kısmını bana has· 

retmekle, temsil ettiğim cYeni Asır> 
için çok faydalı buldugum kıymettar 
izahat veriyorl..ır. 

Ve .. . anlatıyoriar : 
- Genci savaşta elde edilen tecrübe

lere ve hnrbin icaplarına göre her tür-
1 ü vnsıta ile mi.icC'hhez olan modern sey
yar hastaneler, bizde dıemmiyetle dıı

ruhn bir mevzudur. 
Seyyar hastaneler •:Yaralı ve gazlı> 

diye ikiye ayrılıyorlar. 
Ynrnlı seyyar hastaneler: G • 12 saat 

içinde amehyat yapılması Hizım olan miyet alıyor. Burada görülen her ~ey 
yaralılar, yaralı seyyarda alıkonulurlar. Türk tipindedir. Kendi elemanları fa. 
Diğer yaralılar, ordu kademesindeki rafmdan meydana gefüilmiştir. 
lrnrp hastanelerine gönderilirler. Büyük harbe kadar elimizde bulu· 

Yaralı seHar hastanesinde kalün ya· nnn silnhlnr, daha ziyade piyade, top· 
ralı ni.sbeti yüzde beştir. Bunlar fıcil çu ve SÜ\'ari silahlarıydı. Bu silahlar
vak'al.ırdır. Diğerleri yaralı seyyarda la yaralananlara birer har.p sargı pa· 
beklelilmezler. keti verilirdi. Gelecek harplerde bumı 

Zehirli gazlı seyyarlar : Bu da ikiye kimya silAhlnrı lliıve edildiği için gı
ayrılır. Biri boğucu gazlarla bulaşanla- reç kaymağı paketleri hazırlatılmışt1r .. 
rn ınnhsustur. lkinci iperitle bulaşanla- Hçr Türk neleri nasıl bir silaha muh· 
n kuıiarmak çarelerini arar. Boğucu taçsa, şimdi bir de kireç kaymağı pa· 
gazlarla bulnşanlara bu hastanelerde keti taşı racaktır. Bunhr hazırdır.~ 
oksijen verilir. Kan alınır ve istirahat Sayın general Mazlum bana hastanc-
ettirilir. de, bir askeri sıhhat muallimi tanıttı : 

Bu üç tedbir, boğucu gaz musapları- Yi.i;başı bay Cezmi ... 
nın hayatlarını muhafaza eder ve ek· Bu zat hast.:ıları taşımak üzere Türk 
seriya mucize yaratır. tipinde bir nevi se) yar sedye meydana 

lperitle bulasanlar ise seyyar duşlar getirmiş.·· Bunun eşi diğer milletlerde 
vasıtnsiylc tcmizlcnirler. Diğer ordu· yok, denilebilir. İnsan gilcünden eko
Jarda meydana getirilen lG - 22 lik duş- nomi ederek, yaralıları daha kolayca 
lar yerine biz altı duşluk seyyarlar mey- hastanelere götUrmek üzere hazırlanan 
dana getirdik' Bittnbıi bu değişiklik bu sedyeler çok pratiktir ve kullanışlı
meınleketimizin arnzisı bakımından böy- dır. Bu sedyeler her yaralıyı taşımak 
Jc bir hususiyeti icap ettirdiği için y<'.'· için yüzde altmış, insan gUcilnden ta
pılmıstır. Burada iperitle bulaşanfora sarruf etmektedir. 
ev\•el:l kireç kaymağı sürüliir. Sabunlu Görillilyor ki ordumuz hazırlanıyor .. 
sıcak sulu duşlar yaptırılır. Ve istirah:ı· Bu sulhu bir ideal değil, bir realite ola
te sevkedilir. rak nrzulnyan bir milletin çalışmasıdır. 

Türk ordusu seyyar hastanelerinin Muvaffakıyet mutlaktır. 
üstünlüğü muhtelif l:ıakımlardan ehem· ADNAN BlLGET 

Hakkında asılsız 
rivayetler çıkarıldı 

Financial Times 
Londra, 13 (ö.R) - İngiliz mali µı

yasası hakkında çıkarılan rh a) etl ı 
münasebetiyle cFinancial Times> gaz • 
tesi tarafından neşredilen bir not d.ı . u 
fıkralar göze çarpl'l1!lktadır : 
Dominyonların vadeli ınuameleleı ı ta· 

til etmek ve yalnız pcşın para muame
lelerine mlisaade etmek kararında ol
dukları hakkında rivayetler dolaşmış· 
tır. Fakat bu rivayetler esassızdır ve 
iyi haber alan mahfillerde bunlara a::.ltı 

inanılmamıştır. Fakat bu rivayetler va· 
ziyetten haberdar olmıyan bazı fikirleri 
şasırtnıak netıccsini vermiştir. Bütün 

bunları yalanlıyor 
1 ) ... :. ıl .ı·dn bırd n fiatlcrin kuvvetli > r 
ukuta u r, ı kları z man mutat oldu-

gu \ çh 1 . hır cogu esassız olan h r 
turlu a) ı, l r ortaya çıkmıştır. Son 

unl dC" b lıca lngiliz akseptasyon 
müessesderinden bir ve)a bir çoğun..ın 
Kontinanda çok biiyi.ık zararlara uğrcı-

dıkları rivayet edıldi. Hatta bu ınües• ~·
selerin mali müşkülat içinde kaldıkl.ı•·ı 
bile söylendı. Saluhiycttnr ka'.·nak!:ır
dan aldığımı.ı: mnlunıat.:ı ıniistcn.ıden h.ç 

bir esası ohm) nıı bu rh ayetleri c-n ka~ i 
şekilde tekzip edebılır"z., 

. ,. 
Beyruttaki sıyası cinayet 

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

katil yakalandı 
ve Fransada lngiltere 

___ ,... __ _ 
Fr·ansa 

Mühim • ve sıyası toplantılar oluyor Amerika ya 
Taz1ye telgrafı 

çekti Londra ve Paris 
Londra, 13 (ö R) - Bu sabah B. 

Çembcrlaynın r"yaseti altında nıühöm 

bir knbine içtim:ıı olmuştur. B. Eden 
üç taraflı müzakereyi Italyanın reddet
mesinde hfısıl olan vnziyetı iznlı etnııs 

ve di.ın Fransa sdiri tarafından verilen 
izahatı da kabine arkadaşlarına bildi:
miştir. Kabine azasından ekserisinin jş
tirak ettikleri bu müzakere iki saat sür
müstür. Bu içtimadan sonra Bay Eden 
Fransa sefiriyle görüşmiişti.ir. Diğ~r ta
raftan muhalif işçi partisi lideri B. A'l· 
lee ile liberal paı1isi namına B. Greeu
vood da B. Çemberlayn ile görüşmüş
lerdır. Bütün bu temaslnr müzakerele
rın chemm yetini göstermektedir. 

arasında politik 
Paris, 13 (Ö.R) - Başvekilin riyase

ti altında devlet nazırlariyle mnliyl', 

milli müdafaa, bahriye ve hava nazırla
rının ve erkfınıharbi.re reislerinin işti· 

rakiylc saat on beşte mühim bir kon· 
Icrans yapılmı~ ve lspanyol meselesir· 

le Akdeniz emniyeti meselesi görüşiil· 
miiştiir. Bu müzakerelerin neticeleri an

cak yarın yapılacak nazırlar meclisin· 
den sonra belli olacaktır. Londra \'C 

Parıs arasında temas faal şekilde de
vam etmektedir Fransız resmi mahfi!

lerinde beyan edildiğine göre eger In
giltere Ispanyadan gönüllülerin geri 
alınması meselesinde Londrada ıdemJ 

faaliyet sıklaştı 
miidahale komitesinde en son defa _.. __ _ 
olı,rak talihi t crübe etmek ısterse :Pran- Bcyrut, 13 tA.A) - Amerıkan gene--
sa bu mı.izakereleri miıhletsiz olmamak ral konsolosunun kntıli firar etmek üzc
vc muayyen bir zamana inhis:ır etmek re iken ) akolanmıştır. Katıl geçenler
şartiyle rC"ddt'tnıiyecektir. Fakat komi- de Amcrlkadan gelmiş olan bir Erınen'
tcnin mesa:si ta)•ın cd.lecek müddet dir. 
zarfında neticelenmezse gerek ademi Paris. 13 ( ö.R) - Amerika Birleşik 
mi.ıdahaJ-. meselesinin esası hakkında, devletlerinin Beyrut genci konsolosunun 

gerekse Balear adalarındaki askeri "a- katli münnscbetiyle hariciye nazırı B. 
ziyet hakkında alınacak tedbirler Fran- Delbos Amerika hariciye nazırı B. Cor
sa ve lngilterc arasında önceden karnr- dell Hull' e bir telgraf göndererek yük· 
laştırılmış olacaktır. B uzlaşma h.:· sı:-k meziyetleri Paris sefarethanesinde \"e 

şebbusü bir hareket hazırlığını ve ica- Bt".> ruttaki konsolosluğu esnasındıı. tak· 
bmda bilfiil hareketi menetnıiyecek ve 

1 

dır edilmiş olnn bu diplomatın uğradığı 
bu takdirde Fransız - Jngiliz tesanüdü elim akıbetten dola:> ı samimi taziyetlı:-
taın olarak kendini 2österecektir. rini bildirmistir. 
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.• Iran kabinesinde deşişik1ik . Bir cinayetin.,. muhakemesi .. ~~~~~~~~n::::::::::::::::: 
Tıcaret ve sanayı neza- .. .. . . . ~ZZ1Vf77.h' 
retleri ihdas edilmiştir Kocasını oldurmek ıçın katıl Hasanı şem••~~~~~s.!~ de"'~ 
Eski haricir_e nazırı. ~azımi H~n Teb~iz . " teşvik etmediğini söylüyor Bi< oku~:~~zd~~·~:~·;~ mekt ... 

valıı umuı:nısı olmuştur K' ' ·ı d aldık: 
Tahran, (ilkteşrin ·Hususi muhabiri-,terbiyevt filimler ve mUteaddit sinema ati e k~ndisine atfedilen SUÇU inkar ediyor cDün sabah saat sel<izi kırk bq ıe-

snlzden) - handa ticaTet, %.iraat ve sa- maklnelerl mUbayaasını münakasaya · Menemenın·'• Çavu' ~ '-o"yUnAe,', lr'..,.,,..,, d' k 1 ık d 1 f d d' . re Tepecikten, lzmire hareket eden 477 
1 

_t :r,: ~ ~ ,,. t' '"'fi......, ı, ve a şam yo a ç acağı sırada ken- ayağın tesiri a tında ne i a e ver iğın- " 
ııayidürlldakre erlklinmilstakil birer wnumlıkoymuştur. Ne<fibl öldilrtmckten maz.nun Zeliha ile disine: den haberi olmadığını söyledi. numnralı otobüse bindim. Otobfüı Jol• 
1JlÜ • il şe de olarak idare olunu- İKTiSADi HAREKEn..ER : b'u cm· ayetın' faili olan Hasan Çetinin 'd' K ı_ ·• h \ - Gitme , hastasın , UşUrsün. Maktul Necibin on altı yaşındaki oğ- a a. emer :K.Öprüsüne geldiğimiz zaJ1l ... 
yor ve er birinin mildilrll relsi umumll Hükilmet safran inhisarını kaldırmış- muhakemesine dün ağır cezada b~lan- Dedim. Fakat dinlemedi ve Musabey lu Mehmet üç küçük kardeşi olduğunu, yağmur şiddetini arttırdı. Otobüsün iir 
sıfatiyle kabine hası meyanında bulu- tır. mıştır. köyüne gitmek üzere Hasanla beraber bu hfıdise hakkında malumatı bulun- tü delik deşik olacak ki, yağmur 5utaısı 
nuyordu. Şimdilik bunlardan yalnız ü- İran milll bankası ihtiyacı karşılamak Evveli maznunlar hakkındaki istin- 1 ık B' el d l k .. dah.ld t 42 be na yo aç tı. ır saat sonra Hasan geri g - ma ığını söy iyere : içeriye akmağa ba§lada. Ön tarafta otf', 
caret ve sanayi idareleri birer nezarete uzere ı e mevcu şu ye ve- tak kararnamesi okundu. Bu karama- dl. Kocam Necip Musabey köyünden - Davacıuım, arzuhal de verecegw im .. 
kalbedil · k lr bü'yük' lçl ten 23 b dah ·ıa etmek f le .7 ran şık iki bayan ellerindeki şemsiyel,,ı 

mış ve es i vez ve e - şu e a ı ve sure ıy mede her iki maznun hakkında T. C. Kumtepedeki oğlunun yanına geçeceği dedi. 
, _ __,__ Iranm d..Aa 11 ri ,,_d B şube adedini 65 - çıka-•-+ır artılar. Akan aulardan bütün votculll 
-.ueu ve .. .,..r cawı en ay r rn~· • kanununun idam cezasına dair Qlan için hiç şüphe etmedim, bilahare Hasan Şahit sıfatiyle dinlenen Muharrem on " ~ 
Billeyin All ticaret nazın ve sabık gar- Reştte çuval ve kanaviçe fabrikası- 450 inci maddesi mucibince muhakeme- bana biçak çekti, evime zorla glrdi ve ~ı ve muhtar Nurullah, ayni şekilde sırsıklam oldular. 
bl Azerbaycan valisi Bay Mebdi Ferah nın inşaatı bitmiş ve sipariş edilen ma- leri istenmektedir. bir defa da zorla taarruz etti. ifadede bulunarak, maznun Hasanın Yayan yürüse idik belki bir aipetİ' 
da sanayi nazırı tayin olunmuştur. klneler gelip yerleştirilmek U%ered.ir. Kararname okunduktan sonra maz- Birgün beni jandarmalar Menemene kendilerinin yanında suçunu itiraf etti- altında kendimizi ıslanmaktan muhaf.,ıı 

H --~----- h d dahili' Geçenlerde bildirdiğim veçhile hUkö.- L .... em~ em e ye nazın . w . nun Zeliha şu dÖZleri söylemiştir. göturdüler, bir kAğıt hazırlaml§lar, im- ğini ve birbirlerile evlenmek için Zeliha- ederdik. Burada kaçacak yer de yo~-
elan: Bay Mahmut Cem yalım başvekil ninmetın lbaşladıgı .bb~rba~larük' ~ı v~ı~ arazi- Kocam Necibin Musabey köytinde za bilir misin dediler, bilmem dedim, şu- nın teşvikiyle yolda giderken Necibi Yolculardan biri haklı olarak şunu sÖylil' 
olarak kabine reLSl kalmakla inhilll su anınas~ gı ı uy ~.ere ı aveten Halil adında birinde elli kuruı alacağı raya pannağını bas dediler ben de bil- bastonla kulakları üzerine ve başına yordu: 

bu kere de Ztraat a}etler~ln alınması k L..A 
eden dahiliye nezaretine yine eski sUfe- ve buğday siloları tesisi gibi teşebbüsle- vardı bu parayı almak için lı' enden rniyerek bastını. Bu cinayet için Hasanı vurmak suretiyle öldürdüğünü 'anlattı- - Anlaıılan bu otobüalere b.--
tadan Bay D>Ulkasun 1'ruhar tayin .. llm: .. 

1
. Musabey köyilne gittLFakat parasını al- ben kat'iyyen teşvik etmedim.. ğını söylemişlerdir. Gelmiyen bazı şahit- yok.. Bana kalsa otobüslerin üatl--' 

re gırış~·~ ır. k k k lda Ha olwunuştur. Viliyetlerden gelen ~rlar biltün manuş, te rar öye döner en yo - Bundan sonra Hasan Ç,etin dinlendi. lerin celbi ve mahkeme salonunda bulu- Marsilya kiremidi ile tefriı ettirirdiılt-
K'OLTOR H.AREKE'n.BRI : mahsul vaziyetinin iyi oldulunu bildir- sana rruıtlaml§ ve Hasanın suali Uzenne Ve cinayetteki alakasını tamamen in- 11an cinayet aleti baston üzerindeki kan Herke• birer mütalaada bulundu. it 

Maarif nezareti Tahran üniversitesin- mektedir. Musabey köyüne niçin gittilinl anlat- kar etti ve karakolda kendisine üç gUn izlerinin, insan kanı olup olmadığının !erinde bağıranlar da oldu. Nihayet ot' 

d bu .1 b d f l dokt '-- mış, Hasan da co adam benim tanıdı- üç gece dayak atıldığını, sersem bir h:ıl- tetkiki için adli tıp ~leri müessesesine büs te hükümet önüne vardL 
• yu ir e ars ilanı ora ıuıs- ŞEH1RC1LlK HABERLER! : ~ d t.r• be b 'd 1im .J. 
mı açml§tır. Tebrize eski hariciye nazırı Bay Kl- gım ır, a~m~ ra ~r gı ~ senin de ne söylediğini bilmediğini,sorgu haki- gönderilmesin~ karar verilerek muha- Vaziyet aynen vakidir. Acaba bu r: 

Tatillerin bitmesi U.rine geçen sene z.ımlnin umumt vali ta in.inden sonra ı paranı all\·ereyun denıış. Necıp eve gel- mi huzunında ifade verirken de yine keme başka hır gUne bırakıldı. kayetimiz bir tesir yapacak mıh 

:1:."m!.~:. de..ıerinlıı lklnc1 devresi :::~~:~;: .. ~~: T!;:;;:~0;:'. ......... Bi;···;;·b·~k;İ~~~·~· .. ·;·~·h;·k·~~-~~f" ......................... Y~P~i;;:;;···;J;;;;;;···a:;;;·;i~; .. ········-
Yeni Tahran üniversitesi binası bit- pılan yeni belediye binası bibni§tir. 

:mek ilzeredir. S . M. Şahinşahın Tahranda şimendi- p ''H ~ h Z b t b• k l 
Tahranda yapılan ve bitip açılan yeniıf~ istasyonu rne~anına dik~len _ve vak-, ervasızca• apıs ane a l a ır esrar eş er 

mUze binasının yanında umumi ve mu-

1
ftıylc haber verdığım heykelıne ılaveten • 

azzam 'bir kUtüphane yapıltı\lf ve eski bu defa da parlamento önünde bir hey- b e k A d • b k • k 1 d 
kütUphane kitapları oraya konarak hal-,keli rekzedilmiştir. . enım me anım ıyor şe e esı ya a a ı 
ka açı~ır. Tahr.an otomatik telefonları faaliyete ,, 
_ Maarif nezareti muhtelif okullar için başlamıştır. 

Serez manevraları 

Yunan ordusunun 
kıymetini gösterdi 

Suçlu yetmış defa mahkum olmuş, hayatının 
üçte ikisini hapishanede geçirm'ştir 

Herifler ' sazlıklar arasında 
güpegündüz kabak içerlerken 

baklan nefes çektikleri ve mey~ 
kağıt ve paralar da bulunduğu gör(ll
miiştür. 

Dalgttya düşen bu kafile zabıta t1• 

Dün kemer merkezine mensup üç 
Geçenlerde Bit pazarında bir elektrik - Dayak var ela ondan.. polis memuru nezaretlerine aldıkları 

feneri satılırken, bunun hırsızlık bir - Şu gösterdiğim üç tane sabıka fi- dokuz k~ilik bir kumarbaz ve esrarkeş 
mal olduğu anlaşılm~, yapılan araştır- şindeki mahkumiyetlerin infaz edildi kafilesini nöbetçi sulh ceza mahkeme-

mada, fenerin yankesicilerden Yusufj mi? sine getirmişlerdir .. Okunan evraktan 
oğlu Sabri tarafından aşırıldığı, lsm3i- - Hapishane benim mekanımdır. anlaşıldığına göre, hu kafilenin ~uçları 

''Bu J. ı ·h / ' b • le satıldığı, ve Ismailin de on kuruş ti- Iüıkim, üç sabıka fişini suçluya gös- şudur: orau tes ı at, ta ım ve ter ıye caretle Mehınede sallığı meydana çıka- terdi ve: Hepsi de Izmirin belli başlı sabıkalı-

rafından çevrildiklerini duymam~ 
ve hepsi de birer birer clirmü meşb0 

halinde yakalanmışlardır. 
Bu kafile nöbetçi hakimin karşıS1" . l • • l rılm~tı. Sabri hırsızlıktan, diğerleri de - Işte bunlar senin sabıkalarındır, !arından, Minare Melunel, Hacı Osman, 

iŞ erini tamam amıştır 11 hırsu.lık malı bilerek satın almaktan hapishaneden çıkm:ıdığına göre, h'.iç de Kamil, Adil, Veli Hüseyin ve arkadaş-
Atina, (llktqrin) - Yunan gazete-f dı:ığu, Avrupalılarca da miiaellem olan 

1 
suçlu olarak nı~hkemeye sevkolurunus- güneş yüzü gördüğün yok. Sabıkalarını !arının dün güpe gündüz. Hilıilde saz.-

leri Serez manevralan münasebetiyle, M. Metaksas sayesinde, aon aiatem bir lardı. dinleyicıler de görsün de kim olduğunu )ıklar arasında kumar oynadıkları ve 

çıkarıldı. Hepsinin de birer birer ~ 
guları yapıldı. Ittifak etmiş gibi heP" 
de şu sözleri söyledi: 

- Biz. kumarbaz. , esrarkeş değill't 
orası sazlıktır, hayvanlarımızı otlatır' Y c1 unu M t k k b' · k t 1 t ı l\• hk b '-ftd' · · l' d·-· 1 kabakla esrar içtikleri Kemer merkezi-unan or us n e a as a ıncsa sa· uvve o muş ur.> .. ı.a eme, u ıua ıseyı ınce. e ıgı za- an asın. 

yesinde mükemmel bir hale geldiğini te· Akropolia gazeteai, cSaJaya donen man, hırsızlığın yalnız elektrık feneri- _ Biz sabıkalıyız, biz sur; işlesek de, ne ihbar edilmiş ve bunların cürmümeş ruz! d~mişlerdlr. ' • 
b ·· tt' kt d' ı K · · · _,. y 1 · lt d tt•W• b 1 hut halinde -..·akalanmaları için tertibat aruz e arme e ır er. atımeranı aıyor unan ı> ımxaal ıa ın a neşre ıgı a2- ne mUnhasır kalmadığını, daha bir çok işlemesek de, d~arıda bulunduğumut. .1 Halbuki odada hayvan değil, bu fr 

sileye mensup bir keçi bile bulunııı" 
mışt ır. Bilakis suçluların çektikler.i ~ 
bak arkucile birlikte elde edılfll 

le • '- 1 d .....ı '-1 d 1 ı alınnuc:tır. ı: ma11;a e e !IU~.,.arı ;razma .. a ar: eşya arın aşırıldığını anlam~tır. ça ı- sıralarda açılan delikler, kapatılmak '$ 

cGeçen sene bu valtit böyle büyüle cEcncbiler bizi bizden iyi görürler. nan bir çuval eşyanın macerası şudur: için y..ıltalcnmz ve dayağı da gördük Başta kemer merkezi ser komis~ri 
bir manevra yapmıya kalkışmıı olsaydık. Bugiin '\'unaru:.tanın itibarı yükselmi~tir. Muvaffak Batur olduğu halde ikinci ko-

l c1 k B d 
Kemalpaşalı Hüseyin adında bir şa- mtı hırsızlığı yaptık der işin içinden çı- miser Hilmi Orhun ve do"'rt polis ı."di-

çıplaklıiımazı tethir etmit o ur u . ir Eskiden bizim vçuruma oğru gittiğimi- ıw hıs, geçenlerde Kemerde bir öoslan ser- karız. Amma o ış· i yapmamıc::ız, orasını h 11' 1 1 tr f · 
eene içinde Yunan ordasu teıalihat ve ta- zi söylemekte çekinmiyorlardı. Eskiden • se ma a ıne ge nı!ş er ve e a ı çevır-

üz~rleri arandığı zaman bir kısınıııdl 
e~rar da çıkmıştır. lim terbiye iılerini tamamladığı gibi, Yunan olduğumuzu söylemekten çekinir- gis~n kenarında uyurken başının altı: kimseye anlatamayız, sizin anlıyacağı- mişlerdir. 

vaktiyle kendini zafere kavuıturan yük· ken, bugün bunu iftiharla söyliyebiliyo- ı na oyduğu dolu bir çuval, suçlu Sabrı ruz budur. Filhakika sazlıklar arasından gözct
~k ülkülerle de teÇhiz ec1ilmif ve bilü- ruz. Ecnebi matbuatı, M. Metakauın tarafından aşırılmış, içinden çıkan bir Filhakika sabıka fişleri tetkik edildi- lendiği zaınan bu kafilenin bir daire çe
mum askeri meseleleri halle muktedir ol- j yeni palto Bit pazarında bir dükkancı- ği zaman, suçlu Slbrinin üç aydan aşa- vircrek ortalarına nargile kabağı koy-

Hakim, tetkik etliği evrak üzerine ,1'f 

lularm hepsinin de tevkifine ve e~ 
kın iddia makamına t~•.;diine karar " 

··:;;~İi9~~;j~i;;~=~~iit~•~J!!Jl!9;;";;Hf!~~~;,Jl;[~Jİİı~-~~=:;;j~~ Y~ .bırakılmış, diğer çamaşır ve elbise ğı olmamak ve bir buçuk seneyi geç- _a,.u_k_la_r_ı_v_e_s_ır_a_il_e_h_e.;.ps_i_n_in_d_e_b_u_k_a-_rn_iş_ıi_r_. -----~--~!"'--~ 

fl lk . k .. • I gıb~ eşyaları da üzerine geçirerek dolaş- memek şartiyle, yankesicilikten, hırsız.- h h k J 
a evı oşesı I maga bO§lanuştır. • tıklan, esrardan, yetmiş küsur sabıka Su~ ma eme eri 

~_y.znr,.;aq~ . • \;l Pejmürde bir kıyafetle doÇn Sabri-il ve mahkumiyeti olduğu ve hapishane-
§ lzml·r ... Jh ce"'• h-"'-' .• ._ C . 1 - l.zmir Halkevi memleketimizde . b'rd b" k f .. d"' el . d b . Adi• be k ·~ - ~ımı ı&.en, aza rl . . . 1 nın ı en ıre ıya etını uz tmesı za- en ugün çıkan Sabrinin ertesi gilniı 11 

~ıntap müddeiumumiliğine tayin edi- ~ü~den gul ''nek arta~. mho~~-'-aşdma aşın,~ göz bıtanın nazarı dikkatini celbetmi~ ola- yine hapishaneyi boyladığı ve otuz beş ıye ınasına ya 1 
onune a ara motor ıu.&.an a ma umat . 

len 8. Muzaffer ö.ztunç mezunen ıehri- edinildikten sonra aynca otomobil ida- cak kı, sorguya çekilmiş ve bunları ne- yaşına varan hayatının üçte ikisini ecza f hl b d 
1 

)J 
mize gelmiştir. Hoı geldin deriz: reııi kurslara da açılacaktır. reden ve nasıl elde ettiğini tafsilatiyle evinde· geçirdiği anlaşılmıştır. era ) ı•r yer e •o ma 

§ Ömer oğlu Aliye caddede ve her- 2 - Evimiz Ar komitesi bu yal da ge- anlatmıştır. Hakiın, şimdiki suçunu da sabit gör-
k.esin gelip geçtiği yerde, aüratle sürdü- çen yal olduğu gibi şan ve keman kurs- Dün bu hırsızlık davasının duruşına- dü ve Sabrinin üç ay on beş gün hapsi- Bahçeliler hanının ikinci katının la- gün ve saatte işi olanların, mahlce~ 
iü atını çarptırarak yaralanmasına sebc- lan açmağa karar venniıtir. Şan ve ke- sına devam edilerek bazı şahitler din- ne ve o kadar gün müddetle emniyet mamen sulh hukuk, sulh ceza ve ahka- !erden birinden birine yetişememe 'ı' 

biyet \'eren Calip oğlu Şakirin bir gün 

hafif hapaine karar verilmiftir. 
Şehrimizde bulunan Nafıa vekaleti 

aiyasi mUsteşarı bay Sırrı hu sabah ls
tanbula gitmiştir. 
• • .. 1 

ZABITA 

man dersi alacak olan yurddaılanmazın lenmiş ve neticelenmiştir. nezareti altında bulwıdunılmasına ve ını şahsiye mahkemelerinin işgali altın- yüzünden, ya davaları sukut et.ın~ 
Halkevine müracaat ederek kayıtlarına Hakim, Naci Erel suçluya sordu: diğerlerinin beraetine karar verdi. da bulunduğu malumdur. Mahkemele- veya haklarında gıyap kararı verile" 
yaptırmalara lazımdır. - Sen bütün suçlarım zabıtada itiraf Bu kararı müteakip, cüretkar suçlu : rin, adliye binasından epeyce uzak bir her iki cihetten de masrafa düçar ~ld ti 

3 - Bugün yani perşembe günü saat etmişsin. - Ne olacak sanki ... Ver babam ver, mahalde bulunması avukatlarla mesalih ları anlaşılmaktadır. Her gün gorÖ 
16. 30 da Halkevi kitapsaray n yayını - Tabü bu da gelir geçer! e~babını hakikaten müşkül bir vaziyete vaziyet budur. ~ 
komitesinin toplantaaı vardır. - Neden tabii? Dedi ve hapiShaneye gönderildi. sokmakta, bilhassa her iki taraf ta ayni Tanınmış bir avukatm arkadaşl . 

~~fZlll:SBPF i?rm=•, dırm8k istediler .. Sefiller ... Haydutla;,-lardı. menhayali old.uğunu gösterdi-:---== söylediği şu sözleri aynen yazıyorıJI~ 

ROMANI - Kimler? Bu bilet, doktorun dikkatini çekmif- Yeni bir mesele karşısında bulunu- - Adliye binasının bir tarafta.t)İ'-
G k l 1 B · · ti n"yl f k' b' k d lb ki b' d mahkemelerinin diğer bir binada b . ..ı - ri şap a ı ar . .• una emınım ·· · · L>V e a ır ır a ın e ette 1- yor u. cıı ır 

•••••••••••••••••- Başka kim olabilir. Gevezelik ede~cğim- rinci mevki bilet alamazdı. Ve bu mesele, vitrin soyguncuları ması biz avukatlar Ye kısmen~ 

G • ş k 1 1 den korktular. Ağzımı büsbütün kapat- Kadın hakikaten sabaha çıkamamı~. meselesi kadar karanlıktı. Maarnafih olıınlar için.tam manasile bir işkeneıtı' 

rl ap a 1 ar mak i$tediler. Fakat cezalarını .bulacak- iki saat sonra ölmü.?tU. emniyet müfettişinin elinde bir ip ucu Bahçeliler hanında, bu mahkeın ~-,! 
lar .. . Dokt.or kadının saçma sözleri ile ce- vardı. bulunması her yönden mahı.urlıl ti 

Gri şapkalılar da kim ? binde bulunan bilet arasında bir rnUna- Grl şapka ... Kenarı beyaz - siyah Yaz mevsiminde cayır cayır yan~ 

Ç 
e Hastanın sesi gittikçe kuvvetini lcay- sebet sezdi. kordeliilı gri şapkalar . . . hiç bir taraftan hava almıyan bu , 

eteSJ bet.mı,, sözleri anlaşılmaz olmuştu. Dok- Bir cinayet işlenmiş olması pek kabil- * sıcaktan başlarına su dökenler, b~ 
ton'.ın sualine kesik kesik cevap verme- dl. Za\utaya giderek vak'ayı olduğu gl- Jak Desti müteaddit defalar istasyon- lar oldu. Hakimler zorlukla du ~ 

- 7 - p çaİıftL bi anlattı ve penbe karton bileti verdi. da Anluvan anneyi aradL Bekledi ... lara devam ettiler. Burada b~ ~ 

Ô 
' Gri ~ka ... Kemrı beyaz kordonlu Zabıtada dktorun sözler ini nezaket- Göremeyince sordu, aldığı cevap şu ol- halalara sifon tesisatı yapılmad~ 

ıJ -'ümu .... oNlr _Jüru•l' -'ü mu·.? siyah korde1l ..• Ne yaparlar ... Bilmt- le dinleçliler. Fakat gittikten sonra omuz du: ' yaptırılamadığı için, şidclet.li bir f 
ıaı Ul Ui yonun. Bana para veriyorlardı. Bilet silktiler. - Zavallı antuvan anne .. öldü.. rüzgarının estiği sıralarda, hu~/ 

satıyordum .. Penbe bilet ... Karton bi- Maamafih. yapılan bu mUracaati gün- - öldü mil? len pis kokulardan, halk bur 

Antuvan annenin ölümünden sonra 
ortaya çıkan mesele hem polis mii

lettişini hem kibar hırsızı 

let •.• delik raporların3 kaydetmeyi ve bileti - Evet.. intihar etti.. tıkadı. Aşağıya gidenler de oldU·. ~ 
Doktor bu sözlerden bir şey aı.ılaına- ele müdürlliğe göndermeyi ilunal etme- J ak Desli hayret içinde evine döndü. Ne ise, yaz gc.ldi, geçti. Şiırıd• l 

mıştı. Omuzlarını silkti. diler. Kadının ani ölümünü şüpheli bulu- giriyoruz: öyle anlaşılıyor ki kış rııııl! 
Hastabakıcıya: Tesadi.i{ eseri olarak emniyet müdü~- yordu. intihar etmiş olmasına ihtimal ıninde de bu handa barınmak ı11 ;ı!, 
- Teşhisimde aldanmamışım. Bu ka- lüğü de bu bileti tetkik ~ini - belki bir 

1 
vermiyordu. olacaktır. işte dün biraz yağınll~ ıl 

dının aklında bir müvazenesizli.k var. şey çıkarır ümidi ile _ müfettiş (Artem - Çünki diyordu, intihar, yüksek ta- dı. Hanın, bazı yerlerinden sul,JI ~ 
Sıkı blr milphedc altında tutmak la- Ladon) a gönderdi. bakanın hastalığıdır. Fakir işçiler ara- mağa başladı. Çamurlu ayakka~ çok üzmekte idi 

- Evet .. Beni öldürmek istediler, ba- Nasıl oldu da bunun farkına varmadık .. 
na hUcum ettiler .. Başıma, beynimin üs- Hastabakıcı kadın: 
tilne kuvvetli bir topuz vurdular . . . - Ben, dedi, başındaki bu yarayı 

Hasta sustu. Nefesi darlaşnuJtı. Ke- gördüm. Fakat mutfağa d~erken ol-
aik kesik soluyordu. m~r sandım. 

Genç doktor, kadının saçlannı ayıra- Hasta: 
nık bqına baktı. - Hayır ••• Hayır ..• dedl. Ben dU,. 

- ~ ~lUyor_. dqe mırıldandL medlm. Beni öldUrmek. •• Ortadan kU.. 

zım. Esasen vaziyeti de ağır ..• Sabaha sında kendi tatlı canına kıyanlar nisbe- gelenler, koridorları berbat etti. i ~ P 

çıkacağını şUpheli görüyorum. BEL VE-D~R-OTELI ten enderdir. Çünkü onlar hayatla mü- sa havanın karanlık geçmesi biriııc ,JI 
Doktor odadan çıktı. cadeleye daha çok alışmışlardır. zindan haline soktu. Koridor~ ı 

Maamafih zihnini kadının sözleri işgdl Ladon, masasının üzerinde penbe bi- Jak Desli bunları düşünüyor ve : elektrikler yakılmak istenmişse.1 ~ 
ediyordu. • let, zabıtadan getirttiği doktorun ifade- - Şimdiki halde şu gri şapkalıların pulleri alındığı için bu da kab~ .J 
Kadmcajızı baygın bir halde getirdik- sini okumağa dalmıştı. esrarını ele geçireceğim yegane vası- dı. Cürmü meşhut alakadarla JIP"~ 

leri ve üstüni.i soydukları zaman etek- Ladonun, kumpanya nezdinde yaptı- , tadan mahrum kaldım. karanlık koridorlardan gidip ~- I 
liğin1n cebinde penbe karton birinci iı talikibt biletin sahte olduğunu, üze- Diye mınldanıyordu. zorlaştı. Bu işleri yoluna koy•~ 
me":kl blr 7eralti treni bUeti bulmut" rlDdeld numaraların u1dunna ve tama- - 8ITMEDt - manı çokt.an gelmiştir. 
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PiÇ KURUSU Macera •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Öğle eepfyab 

-26- Yazan: Kemalettin Şükrü 
12.JO. ız.so Muhtelif plak nefrİyab 

12.50 • IJ. IS Plikı Türk m.usiltİll ve 
hallr. tarlulan 

•••••••••••••••••• .................. 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• Düşkünleri 

BiZANS SARAYINiii'"'jÇ'""'y'özu'"'"''""''''"'" IJ.1 s · U. 30 Dahili ve harici haberler ' YAZAN: TIT AYNA 
Alqam ... .,. ... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sut 14 -
imparatoriçenin acı sözleri 16.30 • 19.00 Muhtelif plllı: 

0

netriJrab Od k k 
19.00-19.JOTürkmltlilr.taivehallr.pr· anın apısı yo tu 

''Dikkat et .. Bu güçlü kuvvetli dediğin adam bir gün 
kdarı (Ma.lı:bule Çakar ve 
arhdaşlan) _________ ... ____ ...;;;....._ 

19.30. 19.45 ~aat ayan ve Arapça neı;. Dıvar köşelerinde avuç kadar büyük 
rıyat J 

için büyük bir bela olacak •. ırkımız ve hanedanımız 19.4S • 20.15 Türlı: musi~iıi ve ballr. tar· kırmJZJ Ve zehirli örümcekler yuva 
kılan (Nenman SeymenCI' 

içimden gelen bir his bana bunu haber veriyor •• '' ve arlr. daşl ) k ı d s· d .. t .. t 
20.15. 20.JO Kazım aNam~nOuru (Ter· Urmuş ar J. Jr en US US e 

Ondan - için de bir taraftan z ... 
kastna bir taraftan da parlamafa t..ıla· 
dti>ndan emin oldaia talüne gÜYenİyO<· 
du. 

••• 
Vasile sar&Jcla ayn bir daire verdi. 
Maamafih o, köleoi ve carireai ae do

.... konap.. yine ba..t.rnadı. 
Y unanistanın •Para anasından• aldı

iı servet ile dqMU!a muhteşem bir ha7at 
oiirerken sarayda da ırittikçe artan bir 
nüfuza sahip oluyordu. 

Fakat bizim senerinin gayesi 1-u ka
darı elde etmekle bitmit olrruyordu. 

O, buaünkü mazhariyetlerini yarınki 
büyük muvaffakıretlerinin bir müjdecia.i 
telildö ediyocdu. . 

Bulcar ııiiretçiainin ıırbnı y:ore getireli 
On bq ııWı kadar olmuftu. 

lmparatoca ci ... r vilayetlerden birin· 
den ırüsel ve cins bir at bedi7e ettiler. 

Bu at çok sert bir ha}'Vandı. 
Kimseyi yanına yaklattJmıQoordu. 
Halbuki imparatorun ata çok merala 

vardı. Hele ciıu ve batan at olursa .. 
Ancak bu atm eYYelemirde terbİ}'e 

edilmesi li.zandı. Sarayın bütün sayisleri 
günlerce Uğr&ftJar. 

Canbazlan çağırdılar. 
Bir tiirlil ha7vanın hakkından gel m~ 

diler. 
imparator sabınııılanayor ı 
- Bir atı terbiye ve zaptedecek adam 

yok mu? 
Diye bar bar bai>n1ordu. 

20.JO. 2100 ~~:. .. dans musikisi Silah Sesleri duydum 
2 1.00 - 2 ı. 15 Ajans haberleri 
21. 1 5 • 2 1 ) 5 Stüdyo salon orlı:estruı 

IST ANBUL RADYOSU 
Saat 

Öğle neşriyatı 

ı 2.30 Plakla Türk musikisi 
1l.5 O Havadis 
1 J.05 Muhtelıf pl.ik neşriyatı 

Ak~am neıriyatı 

Saat 
l 6. J{) Plakla dano musikısi 

19.00 Ahmet Rasimin musiki eserleri 
Ahmet Kemal Sazsever tarafın
dan 

( 

19.JO Spor müsahabeleri Eşref Şehit ta• 
rafından 

20.{)0 Suat ve arkadaşları tarafmdan 
T ıirk musikici ve halk .prbları 

20. JO Ömer Rıza tarafından Arapça neş· 
riyat 

20.4) Suzan ve arkadaıları tarafından 

.• 
f 

r 
ı ' • 

T urk musiki•i ve halk şarkıları Burada ıekiz on kadar haar koltuk tekmeliyerelı: uyandırdı, kaldırdı Ye ıİ· 
(Saat ayarı) var .. Bunların yar1$1 1>o4 •• Sinema salo- nema salonunu 1 bop1ttt. 

21. 15 Orke•tra nunda ! .. B.ulunan altmq, yebftit kiti yel'- Dıtarıda Jağmtr dinmemiJtİ. 
22. 1) Ajans ve borsa haberleri de otunsyorlar. Hô.la yağıyocdu. 
2 Z. 30 Plakla sol ol r, opera ve operet iki Hindistan cevizi ağacına bir ya. Burada beldiyemezdik. 

parçaları , tak çarşafı gerilmif .• Yerde ve duvar Bannacak batka yer de yoktu. ;:.:::::;========::::::::; vazife.ini gören gergin hasırlarda pet- Yanımdaki yerli rehber: 

[ 19 o R s A 1 'rolB:~:~;:::a.:;;~'ramin baflıyacağmı ole~uz~~~.:· Dedi. Gideceğima 
VZüM haber verdı. _ Burada başka otel yok mu? 

Beyaır: çartaf Üzerine kuvvetsiz bir - Bir tane bile çok .• 

Nihayet bir gün Vasile dert yandı. caksın .. Belki de has nedimin ya- ~raya intisabını ve oturduğu yeri öğren- 72 lnh ... ar idaresi 
314 A. R. Ozümcil 

11.50 16. 
15.50,17. 

12.75 20. 
15.50 17. 

projektör bir takım resimleri hattkete Yürüyoruz.. KoJUyoruz .• 

retirdi.. Yollar çamur •• Pis ve yaplfkan bir ça· - Bu kaltaban heriflerin içinde adam pacaksın .. Fakat içimden gelen bir mitti. Gösterilen bir filım' d-"'ı miinuebetli ..,.~ mur içinde.. Buan önümiize su birikin. akıllı bir kimse Jok •. Bir abn üstüne bi· his bana bu adamın ırkımız için HAris kadın için için yanıp tutuıuyor- 271 j ıro ve şürekası 
269 M. j . Taran!<> miinuebetsiz birbirine elderunİf bir çok tilerinden göller çıkıyor. 

nemediler.. hanedanımı:z: icin bü.viik ııe kor- du .. Ah.. Onunla bir kere daha kartı 
, filim parçalanndan meydana getirilınİf RebL-'- be · ırt al 

Dedi. Vasi!: kunç bir tehlike "ld•ıiunu aövlü· kaf'lıya gelse •. 1~6 K. Taner 15. 16.25 uerun nı ı ına ıyor. 
bir garibe.. Çıplak bacaldan ile diz kapaldanna - Şu ata bir de ben bakayım.. yor. Alloh rıere de ben yanılm11 Fakat, Bizansı çileden çıkaran hova.r-

Dedi. · olayım .. Fakat hislerimi meydana 
83 Esnaf bankası 16. 16.50 ( Karveslu.) da bir çiftlikte tavuk ça- kadar çıkan sudan geçiriyoc •. 

imparator irade etti. koymaktan kendimi menedeme-
Haıan atı retinfiler. dim.• 
T arilı diyor ki ı Paris d.vülfünununda Bizans tarihi 

aVasil bir sıçrııy11ta atın üze· müdeLTisliği yapmıf olan (Şarl Dil) Bi-
rine çıktı. Gemlerini 11ktı. At bir zans tarihi hakkında yazmıı olduğu •Fi
iki ftlhlandı. Fakat üstünde elim· gures Bizantine .. adlı eserinde' impara
'dik duran süııarinin ne haclar UI· toriçe Teodoranm yukanki sözlerini zik

fa olduğunu anlamıştı. Derhal ku- rettikten sonra diyor ki: 
:w gibi oldu.• ıı:lmparatoriçenin hakkı vardı. 

Yine tarih di,.or ki: Kadınbrı kendine cezbedecek de· 

aBu hadiseden sonra im~rator recede güzel ve pehlivan yapılı 
çok memnun oldu. Vasili artık hiç olan bu adam timdiye kadar ııös
yanından ayırmamağa karar ııer· terdiği hünerlerinden daha pek 
di. Onu ııaldeıi imparatoriçe (Te· fazla feyler yapmağa muktedir ol-
odora) ya takdim etti. duiunu gösterecekti. 

- Anne balı, dedi, güçlü kuıı- Vaıil, İmparator üçüncü Mişe
ııefli .. Deıı gibi bir adam .• Herşe· lin maiyetine 856 miladi ıeneain
yi beceriyor. Her feyi biliyor. Çok de ııirmitti •• 
akıllı.. Onu artık yanımdan ayır· On bir sene sonra ise bu impa· 
mıyacağım. ratorun yerine Bizans tahtına ku· 

T eodora, Vasili uzun uzun tef· ruluyordu. ıı 
kik ettikten ıonra içini çekerek fU * 
sözleri söyledi: V.asil, artılı: büyük adam olmllflu· 

- Oğlum .. Güçlü kuııııetli de- Her ııün konağından saraJa gidiyor. 
'diğin bu adamı gördüm. Keşki imparatorla beraber bulunuyor. Aktam· 
görme:z: olaydım. Sen onu maiye. lan konaima dönüyordu. 
tine_ aldın.. Yanın~ -~Ylr_!"IYa· Teoıya da onun Petinj_ t.akİP ..!"_İrmif• , -HALK MASALLAR/ 

Evvel Zaman 
içinde 1 i ™' 

-5 

H •• K •• uru 1 z 

da düıkünü bu kadının kendi kendine 

bile itiraftan çekindiği garip bir bissi var· 
dı .• 

V aıili seviyordu. 
F &kat bu sevgi bambaşka bir ıevıi 

idi. Kab erkeğe kartı duyulan bir ihti

ro.s ••v&'isi halini alıyor, kah biliıunez bir 

cazibenin te1irine bürünüyordu. 

Bu pek tabii idi .. 

Çiinkii fabİfe.. Serserinin kardeti idi. 
Bilmediği, anlamadığı da bu idi. 

••• 
T eosya, Sofiyi karııaına aldı. 
Kendi odasında, huıuıi oduında, ya

tak odasında idi. 

- Sofi.. Dedi. Sana çok mühiın bir 
vazife verıoceğim. Eğer bu vazifenin ÜS· 

tünden ırelir ve bu iti becerirsen bu se
fer seni umduğundan fazla zengin yap•· 
rak azad ederim. 

Sofi, TF eosyarun ne söylemek isteyc
c~ peıinen biliyordu. 

Şimdiye kadar, bislerini meydana vur· 
rnadığı için artık aon vaziyette de falso 

50 N. Börekçi 
10 D. Arditl 

1844 Yekı'l.n 

102648 

17. 17. 

16.50 16.50 
lıyorlar. ;Serlevhalar lngilizce.. Biraır: IOD· 
ra tavuklar güvercin oluyor ve Madrid· Nihayet geldik .. 
de bir lciliae meydana görüyoruz. Burası iki katlı bir bina .• 

Serlavhalar lspanyolca.. Kilise mey· Alt kat lokanta ve kahve •• 
danmdaki güvercin kalloyoc Venedikte Ost katta bir sofaya açılan üç oda var. 104492 

1NC1R genç bir kızın omuzuna konuyoc .. Ser· Fakat-bu odalann üçü de kapuız.. 
levhalar ltalyanca.. Bu üç odanın biri bana tabıis edil. 

472 A. H. Nazlt 5.15 15. önümde iki ırenç senci ku ayak cı- mİJ •• 
150 Ş. Riza halefleri 6. 9. yak haykırıyorlar. Bunlann bain'malan Otelin patronu, burnu yenik bir Çinli.. 
81 F. Solar! 7. 14. filim karııaında bir kahkaha mıdır yok· Elinde bir fener bana odamı ırösterdi. 
40 Esnaf bankası 7.50 7.50 ,sa yedikleri çimdilderin can acw mı? Burada bir tahta masa, bir tahta i .. 
38 lzzi ve Ali 7 .25 7 .25 Etraf petrol ve sirara dumamndan rö- k~mle, bir cibinlikli yatak Ye bir de ,.a. 

781 Yekun rünmez bir halde olduğundan bunım yıkamak için künd var.. lçeriol biı 
88363 farkında olmadım.. etüv kadar sıcak.. 
89144 Buradaki sinemanın cPerde arası• te-

13/10/937 tarihinde üzüm fiatlerl : neff&!. fasıluı da var .• Bu fasıla içinde 
Çek. ttz. No. 7 14.25 14.75 I seyirciler yanyana iki kalasm uzatılma-

« c 9 15.75 16.25 
1 
aından yapılmıf bir büfe 1 önünde kadın· 

« c 8 15.00 15.50
1 
ı. erkekli içki içtiler. Sarhot oldular. Ba· 

c c 9 15.75 1625 . iınP çağırdılar. Kadınlara ıulandılar. Ke-
' c 10 17.50 18.00 1 pazelilder yaptılar. 

V aliderimi retirdiler. 
Mümkün olduğu kadar btra7a Jel"< 

leşmep çallfbm ve vakit geç olchliuı>< 
dan yattım. yani adetim olduğ,a .... 
l[İyinik vaziyette yatmağa bazırlandan. 

Elektrik cep fenerimi odarun duvar• 
lartna çevirdim. Etrafımı tetkik ettim. 

« c 11 19.75 20.75 Tam l1m tekrar vurdu. 
C C 12 21.75 22.75 s· İkin • '--·· L-·lad DU9V kötelennde avuçtan bilJük, 

ınernanın et ......... -. " ,,.____ ebirl" ·· " _.... ard B 
ZAHtRE Etrafta horlama al • yükaeliy ıunmzı ve s ı orumCc•uer v L q 

S. b'••·"'" se en b'--,:"...:_ ha,....nlann ne kadar tehlikeli oldıdda. 
ınema ı .. us.. &anlılln -~··m 

100 çuval Susam 15.75 yerde boylu bor- ırzanm•ı kimini nnı biliyordum. Onun içindir ki rat&P 
1061 Balya Pamuk 37 53. uyur, kimini l1Zftllf ırördüm.. ' girdiğim zaman cibinliğin uçlanıu J&ta• 

_ Bitmedi - 189 ton P. Çekirdeği 2.80 Uzun boylu kara derili biletçi bunları ğın kenarlarına adamakıllı ıılattsrdan. 
hal · Elektrik fenerini ıöndiirdüm.. 

yapmak İltemi,.ocdu. 

Kurnaya yaslanmış, yarı baygm bir • yayılnııştı, Hamamın içi, dışı insan ka- mak istemiştim. Destursuz mu girdim, Uyuyabilecek miydim 1 
de olan gavur imama sığandı. Vur ha, labalığmdan mahşer yerine döndü. Ha- ne oldu artık iyice bilemiyorum. Bu ha- Etrafunı saran cibinliğin titred;p.i, d. 
vur! .. Kafa, göz, derken, herifi boylu cı Zalildl kanı aka aka evine getirdiler. le gelmişun. Bıldiğim bundan ibaret- bW'"'- •. tün' d _L__ ,L.ı • d 
bo O kad H ı.ı__ ati .... us e yauancı CUllDl.el'la o.. 

yunca kayış gibi yere serdi. ar e"""ıer, hAklmler derken Hacı efen- tir. Allahtan korkarım. Kimseye iftira laıtıiıru hissettim. 
döğdU ki hocanın her tarafı yara bere dinin biraz aklı başına gelir gibi oldu edip: 

1 
Derhal cep fenerimin düğmesine ha-. 

içinde kaldı. Hamamın içi; eşiğinde do- ise de bir tUrlü söyhyemiyordu. Sanki - Şu yaptı.. tun. 
muz kurt.anı kesilmiş kilise avlusuna dil! ensesinden çekilmiş gibl duruyor; Diyemem. Yetmiş yıllık hacıyım. Ne-

" b Zehirli, iri öriimcelder tavandan ı.:-
dönmüştü: Her taraf kan, irin · .. noca· İri bir şey sorsa, bön bön yilzUne bakı- fis havasına uyup ta ben de ona buna dilerini cibinlifin tülü iizerine a'--ı-
nın da artık iler, tutar yeri kalmamış· veriyordu. iftira ardaraa.ın dilnyawn artık çekiver .....,.... 

d g U dı. Bunlann ağırlıktan ger.nn tülü a~• 
tı. ölü gibi yatıyordu. Kız yanın a e- zantmıyalım ... Yarasını, beresini ipini. Neme !3ıım iki elim yan•ma ge- ·-· ,.. 
tirdiği cam kü!U ile çirişi de hamamın sardılar, sarmaladılar, yatırdılar. Dili !ecele. Her halde kusur bende ... O ka- ğıya doğru kanbur[aıtınnlfb. 
içerisıne serpiştirdi. Dışarı çıkıp elbi- söylemediği için de (clne) baktırd.ılar. dar erken gitmeseydim bu haller başı- Acaba tül sağlam mıydı? 

l Bunlar her L---' bir det"~- üu:rİ< sesini giyindi; oohçasını koltuğunun a • Perl yerine uğradığı anlaşılınca okuttu- ma gelmezdi. _.,., ••-
tına alıp dış kapıya geldi. Dışarı çıktı. lar. Nihayet dili de açıldı. Hoca efen- Ded~ Bu cevıptan her kes hayrete me düıerlene 0 zaman felaket.. 

k d . Bereket venin tülde d-11 r-'"- yok< O, çıkar çtlanaz kapı yine - şar - ıye dinin s6z söylemeğe başladığını işitince düştUler. c-. """"' 

Sıkıştırmağa başladı. ZavaU. kızca

ğız her ne kadar uğr~lı ise de imamın 
elinden kurtulamadı. Baktı ki olacak 
gibi değil : 

gerisin geriye kapandı. memleketin valisi, kadısı, müftisl birle- - Ne ise Hacı efendi bu kadarla geç- tu. Feneri ıöodiirdüm Ye tekrar uzant 

önüne oturdu. Kız başladı hocanın ba- Kız se!Ametl bulunca şip geldiler. Vali: mlş olsun, Allah b:ı.şka keder vermesin! dan. 
şını sabunlamağa ... Sabunla ha sabun- _ Oooh yarabbi şlikür! ..• - Hacı efendi, size ne oldu idi! Kili- Diyerek çekilip gittiler. Halk arasın- Aruı ne kadar geçti bilmiyorum, İİI( 

- P~ki hoca efendı! dedi. Beni bir 
düzenle tuzağa dü,ürdün. Ben şimdi 
senin elinde ıki aya~ından kapan.ı kı

sılıp sansar yoluna dil.şen yavru güver
cin gibiyim. İstediğin zaman yeyebiliı·
sin. Yalıuz sendeıı bır şey rica edece
ğim: Evvelıl. her iklmız de temiz pak 
yunalım, yıkanalım. Ondan sonra ne 
istersen yap ... Ne yapayım benim de 
çllem bu imiş ... 

Dedi. Hoca, kızın bu teklıfine razt 
olup, sinsi sinsl gUlerelı: gelıp kızın 

la ... Derken, bır taraftan sabun, öbilr Diyerek ıssız sokaklardan evlerine dl hamamın içerisinde, yanında in cin da da mesele kapandı, bittl. Ne olduy- üste atılan silüı sesleri ile ııçra1aralı, 
taraftan kaynar su • hocayı bayıltacak geldi girdi. Kapıyı arkasından iyice olmadığı halde sana bu işi yapan, bu sa hamamcıya oldu. Ondan sonra kim- UJandrm. 
bir dereceye getirdı. Imam : tırkaılayıp kendisini makatlığın üzeri- şeytanı açan kimdir? se cesaret edip Çukur hamama gideme-

- Aman ölüyorum; bayıldım, yettim. ne bır.ıkıverdi. Vücudunda hiç hal kal- Bundaki .m ve hikmet nedır? Bize dl. Çileli Çukur haın:ım, içinde domuz 
Tanrıyı seversen yeter; hınzır kahpe kalmamıştı. O gün, o gece pestil gibi söyle her kım yapmışsa cezasını vere- leşi bulunmuş kır camii gibi kapalı kal-
senin vuslatından da senden de vaz geç- yattı. Çilesine biraz ağladı. Yİin! ... dı... . 
tim ... Gençliğin kara yerlerde geçsin, Öbür taraftan cadı karı üç dört saat Hacı Zahit: Artık yezit imam kızdan intikamım 
alıl. gözlerin çıyan sarı saçların yılan ol- sonra hamama gelip içeri girdi. Bir de - Efendim, kulunuz hamam• biraz alamayınca hiç peşini bırakır mı? Biraz 
sun da kendi kcndınl, ye, bitir!. Tek ca- baktı ki ne baksın!. Hacı Zahit efendi erkence giderim. Her kes gelmeden, iyileştikten sonra - dıken battığı yerden 
rumı bağışla! ... Keobelll. şehitleri gibi al kanlar içerisin· hamam temiz iken yunup çıkmak &de- çıkar • diyerek koca karının evine git. 

Diye, yalvardı, yakardı ise de kız al'- de yatıp duruyor. Hilrüden eser yok... timdir. O gl1ıı 90lı: ~ken gitmiştim. tL Ikl eskl gl)z aşinıası b~ başa verip 
tık bırakır mı hiç! ... Hocayı bitkin bir Can başına sıçradı. Hemen oradan geri Meğerse içeride perilerin d*nll var- blras dertleştiler, Hacı Kasım ağaya 
halde görilnce hemen belinden peflema- dön!Jp Ağa kapısına haber Yerdi. Çok rnlf, Allah blllr lı:endlmdell f(lphem bir mektup yazıp cadı batasıca klZınıza, 
lını çıkarıp nll.llnlerinl içerisine !wtd!L geçmecfea bu bandı. lalde IMır tuala J"Oktu. Yaln.m - lııla (IUIUI) ,.. - Bitmedi _ 

-Bitmedi-

Satılık 1 
lzmirde ve Karfıyakada bir 

kaç evlerin ve anaların aab· 
,a çıkarıldığım bildirir ve taf
silat almak üzere ltalya Ce
neral Konıoloaluğunda Ba,. 
DELPINO NIKOLA' ya mü
racaat ediniz. 

1-3) 1844 
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Askeri vaziyet Londra - Pari arasında 
M wsgra µaa -kabineye Japon yada 

genel kurmay teşkil 

durgun 
bağlı bir 
ediHyor 

işbirliğini muhafaza 
fikir teatisi devam 

• dün • 
ıçın 

etmiştir 
Londrn, 13 ( ö.R) - 1ankin 1ngıliz 

rcfaret ancsinc ait olan üç otomobil 

Nankinden Sangha}a gitmel.te ıken Ja-. . 
pon oldukları zannedılcn tayyar lerın hu-

uımuna maruz kalmıslatdır. Hiçbir kur· 

b::ın olmamı tır. Oıomobıllerin t~ma· 

mm tanınacak §ekilde lngıliz be> ra - ı nl

ıındn eynhat ettikleri tasrih edilmekte· 

dir. Hucum e nn ında otomobildekıler 

ı:ivnrduki bir orman mı.-thnline sığınarak 

kendılerini koruyabilmi!.lerdir. Otomo· 

hillerden birinde lngilterenin Nankin hn· 

' a ataşe muavini vardı. Japonlar bu ha
re~eti mazur göstermek üz.ere lngiliz oto
mobillerinin seyahatinden önceden ha· 
berdar ed ilmediklerini ileri sürmektedir· 
ler. Bu hadise geçenlerde lngilterenin 

Son 1 rans.z manc1:Talar n ela lngıh:: harbiye 11a::ırı SiT Hore B..Zis hamrn altnm~ T<'simleri 

Japon u kerleri 
lafı sona erer ermez. bu müsteşarların 

Londra, 13 (ö.R) - Dtin bütün gün ' sini istiyor. Ancak çok kain balık olan iki demokrasinin enerjisini tüketmeğe 
İngiliz - Frnnsız notasına İtalyanın ver- bu komite mazide hiç bit mesele üze- yetmiştir. Londra ve Paris yeni bir tes
diği cevap münnsebetiyle Londra \'C rinde ameli bir neticeye varamadı. Şim- limiyete hazırlnnıyorlnr. Şüplıesiz lı~ 
Paris arasında fikir teatileri devam et- di vaziyetin alncnğı şekil hakkında üç nüz umumi bir karar verilmemişt~ • 

neticelenen hadisenin ayni olmuştur. 
Şanghay, 1 3 ( ö.R) - Buradaki ra 

sathane büyük ve kuvvetli bir sarsıntı 

kaydetnüıtir. Fakat bunun bir zelzele
den ileri gelmediği ve uzaklarda büyük 
b ir mühimmat deposunun berha\'a olma-
aının bu saraıntaya aebep olduğu zannr:
dilmektedir. 

BlR GENERAL DlVANI HARPTE 

Şanghay, 13 (A.A) - General tlilin 
emir almadan Lotien cephesinde geri 
çekildiği için azledilmiştir. 

General bu hareketi hakkında hüküm 
verecek olan askeri bir komisyonun hu-

vazifesi sona erecektir. 

KABINEYE BACLI BtR KURMAY ıniştir. Fransız sefiri B. Corbin Foray- ihtimal mevcuttur : Ya sonradan Al- Londrada nazırlar meclisinin bugün 

Tokyo, 13 (A.A) - Devlet şurası ko
misyonu, başvekil prens Konovyenin 
kabineye bağlı istişari bir genel kur
may teşkili hakkında \'erdiği projeyi tas

dik etmiştir. 
B u genel kurmayın vazüeleri daha 

tam olarak tesbit edilmemiştir. Sanıldı
ğına göre en esaslı vaı.üesini Çin J a
pon anlaşmazlıkları çerçevesi dahilinde 
alınacak tedbirler hakkında hükumete 
fikir vermek teşkil eyliyecektir. 

nofise giderek gerek İspanyol meselesl, manyanın da çagırılacağı üç taraflı b!l' \'e Paristekill'rin de perşembe ve.ra l!l.l

gerekse İtalyan notasından ileri gelen konferans ki bu hakikatte dördüzlü ma günleri yapacakları müzakerelerin 
vaziyet karşısında Fransanın niyetleri- bir konferansa pek benziyecektir, y:ı neticesi beklenmektedir. B u kararlaı a 
ni B. Edene bildirm~tir. Bu müzakere- sefirler vey.a hariciye nazırları arasın- müsteniden Paris ve Londr:ı anlaşacak
ler neticesinde Londra ve Parisin na- da bir konferans, yahut ta - kısa bir :za- lardır. Fakat Londra ve Faris tarnfın
sıl bir müşterek harekete erecekler:.ni man içinde netice almak kaydiyle- tek- dan takip edilen siyasetin yeni bir 
şimdiden tahmine imkan ~·oktur. Şim- rar ademi müdahale komitesine avdet.. veche aldığı muhakkaktır. Bu siyaset 
dilik yalnız şu kadar biliniyor ki adc- Bu iiçüncü hal suretine en fazla ihti- tavik ve tallüllere doğru yürümektedir. 
mi müdahale komitesi içinde yeni bir mal verilmektedir. ltalyayn karşı bu yeni müsamahanın 
anlaşmaya \'asıl olmak için yeni bir te- cFig::ıro> diyor ki : İngiliz ve Fraruı:.. Londrada takip edilen siya.setten ileri 
şebbüs dnha yapılması hakkındaki Fran- kabineleri tarafından yapılmış olan ge- geldiği hissi sür'atle mevcuttur. Fakr.ı 
sız teklifini 1ngilterenin kabul etmesi niş ve &amimi davetten B. Mussolininin lbu Faristc de bazı mahfillerda tevec-

z.uruna çıkacaktır. K ·d · 1 an bu ge anunu esası e yerı o mıy - muhtemeldir. Bundan ötesi için iki hü- kaçınmış olması son derecede mües- cühle karşılanmıştır. Bunlar sanıyor-
FEVKALADE TEDBİRLER nel kurmay on azadan mür~kke~ ola- 1 kümet ademi müdahale siyasetini mJ- sütir. Bu maksatla ileri sürdüğü sebep- lar ki n~ kadar çok tavizatta bulunur

Tok)·o, 13 (A.A) - Meclisi has neuı- caktır. Buraya kimlerin tayın edilece- • hafaza hususunda daima gösterdikleti Jere gclınce bunların arasında o kadnr Jarsl Mussolininin lütüfkfırlığmı o nit· 
ret milsteşarları tayini hakkında başve- ği daha belli değildir. Fakat general kaygıya ve her kesçe teslim edilen 1n- çok tez.atlar vardır ki bunları muteber bette kazanabilirler. Londrada şurP.SI 
kil tarafından yapılan teklifi kabul et- Araki, general Uğaki, amiral Suyetsu- giHz - Fransız iş birliğini muhafaza za- saymak imkansı:ı:dır. Avrupayı karıştı- bildiriliyor ki Fransa Pirene hududunu 

Tokyodan bir manzara miştir. Bu milstcşarlar nazırların malik ğunun bu genel kurmay Azaları arasın- ruretine tfibi olacaklardır. ran buhranı teskin etmek iç~n B. Mus- açmağa k.ırar verecek olursa İngilteıe 
Nankin sefirinin Japon tayyarelerinin 1 oldukl~rı salahiyet ve im~iya~arın a~n'.- da bulunacağı muhakkak sayılmakta- Faris. 13 (ö.R) - Londra ve Par is solini eline bir fırsat düşmüştü. Bunu buna muhalefet edecek değildir. Hnt-
mitralyöz a tefi altında yaralanmasiyle ne malık olacaklardır. Çın - Japon ihtt- dır. arasında cereyan eden müzakerell'r kaçırmakla İtalya ağır bir mesuliyct t:i Fransaya manevi müzaheretini bile 
............... •• ••••• • • •• • • • • • • • • ••• • • ........... , ............... ,, .. ,, ............ . . . ............................................. etrafında cRepüblik:ıı gazetesi şu habeı - yüklenmiştir.> esirgemiyeccktir. Fakat İspanyol hükii-

G ar bl" Akden ı• zd e mu··vazene leri veriyor: Paris ve Londra Rom:m- 1NG1LTERE VE FRANSA NE metine karşt silffh ambargosunun il-
ya üç tara!lı müzakere teklüinde bu- YAPACAKLAR ? gası gibi sadece sembolik bir harekette 
]undular.. · cPeuple-~ gazetesi yazıyor: dtalyaınn bulunmağı bile reddedecektir. Buna g~ 

Fakat lt.aly:ı lngiltere \'C Frnnsa kar- red c val>ı karşısında İngiltere ve Fran-\ re, mesela Akdenizde, müştcı:k ~it· 
şısında yalnız bulunmağı reddetti. l\fo- sa ne y~acaklardır? Bir kaç günlük harekete girişmeği krıbul ctmcsıne ıse 

lngiltere ve Fransa birlikte alacak
ları tedbirleri derpiş ettiler 

selenin Londra komitesinde müzakere- görünü tc nisbeten az.imkfır bir fürın h~ç ihtimal yoktur . .......... Niiiay-et" ..... anıaş·abildit'er ......... . 
Paris, 13 (A.A) - Petit Parisien ga

.ıetesinde çıkan bir makalede ezcümle 
ıöyle denilmektr.dir: 

cFranııa ile lngiltere garbi Akdeniz· 
de sevkülceyı müvazeneaini Ve muvasa
la hatlannın emniyetini temin etmeğe 
matuf güzel tedbirler derpiş eylcmekte
clirler. Bu tedbirler muhtelif mahiyette
dirler. Bu cümleden olarak Fransa hükü
metinin Fransız· lspanyol hududunu aç
ması ihtimali de vardır. Eğer hududun 
tekrar beynelmilel transite açılmaın ile 
beraber hususi Fransız fabrikalarının 1s
pnnyollara dn harp mnlzemc:si satmak 
serbeslisi verilecek olursa cümhuriyetçi
lcrin daha kolay bir §ekilde techiz edi
leceklerine ıüphe yoktur. Daha müsbet 
bnz.ı tedbirler de tetkik edilmektedir. İn
giliz hükümetinin böyle bir hal ~eklinc 
bundan sonra itiraz etmiyeceği de sÖy· 
lenmcktedir. 

!KAZ VEYA CEBiR 

şürmek veya nevmidnne kararlar ver-' )er müvnzenesini yeniden tesis etmektir. 

mek mecburiyetinde bırakmak istemcL· Bu suretle Pirene hududunun açılması Almanya Belçı·kanın 
ler. Fakat bir manevraya alet olmağı ve· meselesi ortayn atılmı~ bulunu)'or. 
ya korkaklık göstermeği de nrzu ede- ispanyaya Fransız kuvvetleri gönder-
mezler. Bununla beraber muvakkaten mek faraziyesini de ihtimal haricinde bı- • t • • k b l 
ilk tuttukları yolu takibe devam edecek- rnkmıyarnk bu bade ittihaz edilecek olan masun 1 ye 1 n ı a u 
lerdir. Fakat ısrarlı bir suiniyet karf151n· muhtemel karar pasaport itası ve lspan-
da ı"'-na yolunu terkederek ikinci yol olan k b Paris, l3 (ö.R) - Belçıka ve Al-,. yaya gidece ecne i malzemesinin tran· a hük'" tl . ·· ·· 

kl • ·· . many ume erı uzun suren muza-
cebir yoluna müracaat edece erıne şup· silinin serbestisi normal rejiminin tesisı k elerden B l 'k · t" 

he yoktur. ıle ıktıfn cclecektır. hakkında bir anlaşmaya vasıl olmuşlar-
. . . . t er sonra e çı ·anın emnıyc ı 

T ALl TEDBiRLER Gönüllülere celince, gönüllü kaydının dır. Reich (Alman hükümeti) bu sa-
f erdi mahiyetten başka bir mahiyet bah bir beyanname neşrederek Bclçi
ik tisap etmesi fÜpheli *'·;rülmcktedir. 1 kaya hücum etmemek ve tamamiyetı

F rarunya gclinccs. milli fobrikalar le- ne l iayet eylemek ieahhüdü altın:ı 

vıızımını Fransız ordusuna tahsis mec-
1 girmiştir. Bu bir taraflı beyanat geçen 

Ö\ r gazetesi yazıyor: 
Müzakereler esnasında bazı tali ted· 

birlerin alınma ı derpiş edilecektir. Fa-
kat ltalya hüsnü niyet göstererek gönül- ' 

buriyetinde olduğundan l!!panynya yalnız nb-an ayında ayni maksatla neşreclil-
lüleri geri çağırırsa bu tedbirler kaldın· ı 

hususi fabriknltır serbestçe malzeme ve· miş olan İngiliz - Fransız beyannnmc-
lnbilir. ispanya ile tekrar serbest ticarete ı 

rcbileceklerdir. sine bcnzemekted. ir. Belçik.a ... hükümcti 
başlamak keyfiyetinin bu tedbirler meyn-

Londranın tatbiki t:ırzlnrının sıraya de buna mukabıl neşrettıgı cevapta 
nında bulunduğu temin edilmektedir. ı b 

konulması hususu kendisi ile bir itilaf Almanyanın eyanatını kat'iyyetle kay-
Yalnız transi~ mi müsaade edılecektir, ı 

tesbit edilecek olan hövle bir te~bbfüıü detmiştir. Belçıka ve Almanya arasm-

. 

taarruzdan 
e~iyor •.. 
re Almanya tarafından yapılan ve mil .. 
Jetler cemiyetini hesap harici tuttugll 
gıbi devlctle:rin Avrupanın diğer kısım .. 
larındaki tenhhütleri hakkındaki ser• 
bestilerini de ihlal eden Alman teklü .. 
)erinin yeniden tetkik edilmesi için ön .. 
ce Belçikanın bitarnflığı meselesinin 
halledilmiş olmnsı icap ediyordu. Şiın• 
di Belçika ayni zamanda konsey uza.c;J 
da olduğundan Almanyanın Belçikanıll 
harici siyasetinde daha fazla· yer tut• 
mak kaygısıyle de hareket etmiş olrna
sı muhtemeldir.> 

yoksa satışta serbest midir} Fransa siliıh ~ 1 bö' 1 ta b k ld dl 
1 • d -· ·· 1 nmektedir da l' ece m ir mutaba at e e e ı -ta verecek midir~ nsvıp e ecegı soy e . 

E P 
. .

1 
L d d le •• • •1• ( miştir. Böylece Lokarno müahcdesinin 

. xehıior gazetesi yazıyor: Bu suallere ancak perşembe veya cu- arıs ı e on rn arnsın a at ı ıtı u ı Al ta f d 'hl~ı'-d t . . • manya ra ın an ı uuu en sonra c-

Roma, 13 (Ö.R) - Bclçiknnın taar• 
ruzdnn masuniyetini ve arazisinin ta• 
mnmiyetini tcahhüt eden Alman beyan'" 
namesi hakkında Bcrlinden şu izahnt 
veriliyor : Alman hükümcti Belçikanııı 
müstakil bir siyaset takip etmek isted:• 
ği ve hudutlnrını karadan, denizden ve
ya havadan gelebilecek bir taarruz \'• 
istilrıya karşı bütün kuvvetiyle müda
faa edeceği hakkındaki beyanatını 'e 
memleketin miiessir şekilde müdafaası• 
nı ha:ı.ırlamnk kararını n'ıemnuniyetl• 
öğrenmiştir. Bu vaziyet dahilin~edir Jd 

Fransa H lnoiltere hükümetleri ancak ma günü cevap ı.'erileccktir hasıl olduktan sonra bu ıtılaf Londra ko- is d'l · l F 1 ·ı· 'O l .. • • . • :s e ı mış o an ransız - ngı ız - ,ul' -
ikıız \ e cebir keyfiyetlerinden birini ter- Par is, ] 3 ( ö.R) - Gönüllüler me- mİlC$İne havale edılecek ve Fransa ılc 'k tat•• ·· t l 1 B 1 1 • • • • • • çı a s usu amam anmış o uyor. t> -
cih etmclc hususunda güçlük çc:kecekle- selesinde mevzuu bnhsolan Frankonun 1ngılteıenın ıstıkbalde Akdenızdekı ha· ik n t""a ··zd · ti . . . ı . . ç anı "" vu en masunıye ve ara-
dır. Pnrıs ıle 1 ondra Romayı küçük dü- lehine olarak ihlal edilmis olan kuvvet- reket serbestısı mahfuz. kalacaktır. . • in t~m • t• i d' ·· b .... k 
••••••••• ••••• : ••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••: ••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• 2JSlD '- amıyc ı § m ı uç uyu· 

Rel·sı·cu·· mbur Ruzvelt :aoı::~u~~lç~~~a{;;,~:~n:a:un~~e~~::~:ı~~~ 

Kongreyi 
ğını dün 

nin hilafına olarak mukabil hiç bir te-
ahhüt nltına girmemektedir. Kral Le
opold II1 tarnfındım 1936 ilk teşrininde . . Alman ]1ükümeti Belçikanın taarruz-

d 
• '1,~ · · · · tini tc-• • • t • "" söylenen nutukla ihdas edilen yeni Bel- . . . dan masunıyctını ve tamamıye . 

a a Çagır 1 . . 1 Hıtlcr ı:e maıyctı ı . . . k 1 eh• niçin iç im • çika harıci sıyascü Belçika lehinde hu- . h .. d 
1 

k b" .. k d 1 ti ahhlıt etmıştır. Anca , A manyanın 
susi bir vaziyet ihsaşı neticesini vermis- sı arıcın e 0 ara uyu • ev e Pr ğer devletlerle ihtilafta olduğu bir sıra• 

d d • h • t • tir. Ancak bu vaziyetieski bitaraflık v~- arasında muhtemel bir nizan iştirnk da Belçikanın hareketi Almanyaya kal"' 

d d 1 k .11 . · · d zilmektedir. . ahh .. diiO ra Yo a ıyza etmış Jr z.iyetinin ayni zannetmek bir hata olur. mecburiyetinde kalmamak nrzusu se· şı hasmane veya düşmanları lehinde ta• 

Bun a sa ece Be çi a mı etının ıra "- . . rafgir:me olursa 0 vakıt bu te u 
Vaşington, 13 (ö.R) - Reisicümhnr knidelerinin ihlalinin diğer milletlerin de 1 - Farı~, 13 ((ö.R) - Belçıka·nı·n teca- hükmü kalmaz.. Belçika bir taarruz ,.c-

Roosevelt kongreyi 15 Sont .. crı"n tarı"hı"n· refah ve istirahatini bozduğunu herkes de hnrp afetinden koruması İcap eder.> vüz ve taarruzdan masuniyetinı kabul . . • k ld ğ ta.kd' de orı• 
...,, \ · h kk d ~a ıstılaya maruz a ı ı ır 

de fevkalade olarak irtimaa d~vet et· tasdik edecektir. Amerika sulhu de"Vam Kongrenin müzakereye davet edıle- eden Alman beyannamcsı a ın a b l ğ Fraıı"' ... .. . muavenette u unma ı aynen 
mi .. tir. Reis Roosevelt bu kararını radyo- ettirmek ister. Bu sebepledir ki faaliyet- ceği hususi meseleler hakkında da B. cOeuvre> gazetesı şunları yazıyor : .1 'b' Al ' h"'k'' eti d• 

"' ıı,; • ve lngı tere gı ı, man u um .ı 
da bu şekılde izah etmiştir: le sulhu aramaktadır.> Roo evelt şu izahatı vermiştir: .-Führerin şimdilik istediği şey bır .. k d' Al .,-ctclcro 

.. .. teahhut etme te ır. man ga.. ıt 
cGarp '\iİlayetlerindeki son seyahatim Reisicümhur milletin sahih ve daimi cAmerikan milletinin arzu ve irade!i dortler paktına varmaktır. Avrupa uzc- 1h . . nidr 

· ld • b Almanyanın Avrupa su u ıçın ye ,. 
memleketin sukun ve istikrara ihtiyacı bir refah istediğini kaydettikten sonra :ziraatin tam bir inkıraza uğramasının rine endışe dalgalarının yayı ıgı u sı- .... k .. h. b" h' tt bıt}\lıt 

1 . h kk d k' huyu ve mu ım ır ız.mc e , 
olduğu kanaatini hende uyandırmıştır. demiştir ki: önüne geçmektir. Fiatlerin sukutundan ralard:ı o Lokamo mcse esı a ın a ı . . • ·ıc ue"' 
Bu ükun ve istikrar i e Amerika kıt' nsı cBu sulh nnc k sulhu isteyen bütün ziraat hemen ve doğrudan doğruya mü- görüşlerini kabul ettirmcğe teşebbüs d·~ğunu ve db~· J~s:ınk Alm~n~a ~unıısc# 
haricinde olup biten i lerle ciddi fekil· memleketlerin müşterek gayretine daya- teessir olmuştur. Sanayi saha ında asgari ediyor. Lokamo meselesi, Almanyanın çı a nrasın a ı ıyı omşu u ge-
de bozulabilir. Amerika Pasifik konfe· nabilir. Reisicümhurun vazifesi bu me- gündelik ı.'e azami İş aaati haddi tayin mi.itearnzın ta) ini için Italyayı baş ha- betleri üzerinde müessir olnuıktafl 
ransına iştirak edecektir. Dokuz devlet sdc:de yalnız içinde olduğu seneyi değil, etmekle aradığımız gaye de bu sukutun kem mcvkiine çıkaran bir sistem 1eklif ri kalmıyncağını kaydediyorlar. t1iA'. 
muahedC$ini imza etmiş olan diğer de\'- istikbali de tahmin etmektir. Yerine baş- önüne geçmekti. Şimdi memleketin bir- ettiğib günden beri daima mualHikt::ı Sallıhiyetli Alman mahfilleri l3:J<ı 
lctlerle iş birliği yapmak emelindedir. Bu kasının geçeceği seneler için de sulhu çok mıntakaları memleketin ekonomik bulunmakfadır. Yani Itrılya dört mem- ve Brüksel arasında bu m~sele ha Jı 
it birliği sulh gnyesine varmak için kul· hazırlaması lazımdır. O nun ka)guau yal- imkanlarının hak ·verdiği seviye dahilin- leket nrasındakl ·ihtilAfların hallinde en dn cereynn eden mi.izakerelerdeJ1 t 
JanJabılecdt ''aaıtalarn bir misal teşkil nız ~imdiki halde memleketi harpten ko- de yaıamak isterken imkansızlık içinde yüksek hakem me\'kiinde olacaktı. Lo- ma hükUmetinin muntaznmen habt 
eder. Omit ederim ki ~ynelmilel hukuk rumak değildir. Fakat ge'lecek nesilleri bulunuyorlar.> karno muahede inin yerine geçmek ÜZ~ dıldiginl bildirmektedirler. 
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Belçika - Alman 1 

hakkında nlaşması 
Alman beyannamesi ve gazetelerin tefsirleri 

Paris, 13 (Ö.R) - Belçikanın taar- Almanya Milletler cemiyetini tecahill 
l'U?dan masuniyeti hakkındaki Alma.'l etmek nrzusuna rağmen bu sureile onun 
beyannamesinde şu kayıt vardır : azalarına terettüp eden vecibeleri ta

. c_Lokarno muahedesi yerine bir ye- nımak meC'buriyetinde kalmıştır. 
?ıısuıin ikamesi için daha bir müddet Fransız mahfillerinin fikrince Alman· 
Ceçeb·l w• • • • h d d Al .. ı ecegını muşa e e e en man ya bu i~te bedava bir jest yapmıştır. 

.. =::4Wi 

piyasası kuvvetli bir 
arzediyor. Pamuk 

kararsızlık vardır • 
ıse 

hu~Umeti sulhçu niyetlerinin bir nişa- Çünkü kabul ettiği taahhütlerin hiçbir 
nesı olarak Belçiknya karşı vaziyetini garantisi yoktur. Belçika ise fngiliz-Fran· 
tasnh etmeğc lüzum görür.> Alman sız beyannamesini Almnnyanın da taah· lerninatı hunu takip etmektedir. h··t] • ı ·· ı d. k ~ -••••••••••••••••• B u eny e muvazene en ırme ve saı: l • f / J k J k 
ku elçika sefiri bu beyana~tan hü- cenah partilerini memnun etmek iatemit- ncır sa ış arınaa mevsim sonuna aaar uvvetli bir canlanma 

rncti namına harnretle teşekkürde w· B b t b. b. · • t '-• d l ğ .. • l U.. f • f bu) • u eyana ili ır mnı uıp e en o aca ı umıt edı· ı·yor. ....r.m ıat erı'" elverı'"şlı.dı'"r 
unmuştur. Bu iki taraflı beyanat, ud'-- 1 • • .d. H L 1 • M1.& 

bir' B .. k cld d" . n • ...:ıind d. na ıscıcnn netıcesı ır: a.,e~ mese csın-
1 ı. ru s e, ığerı Derı e neşre ı- de kollektif emniyete çıltarllan engeller Şeh • • • t zahi b - '- il '- 1 ·· ı·L en ıki tefsiri takip etmiştir. Belçika t.ef- • • • • • rınuz tıcare ve re ona.aı ta~anndan ncıred me..te o an &Unde ıs;. sa-
s· . dolayışıyle Mılletler Cemıyetının zayıf· ı· 1 · ·· 6 12/10/937 tarihi • · 1 d... h f • • d b ltındc deniliyor ki : . . bf 11te enne gore • ermın tqkil ey e ıgı son a ta ıçm e or- ' 

Satış Satılan 
tarihi miktar Asg, 

Fial 
Az. 

15 00 
10 00 s .. l h k ki ,. ,__ laması. bu zayıflıktan ıatıfade ederek d 1 tıl olan ticaret ecv•• · I . I ·k I h f · · d k" 4 oy emeğe acet yo tur .nuwın . . sa a a ınıp sa mıı "" -ının cıns erıy e mı tar arı ve a ta ıçın e ı 

h'"k•• • 
0 

• • Almanyanın Lokamo muahedesını feshe- • A A fi tl • R•a W d-'-! • 1 a b•t• 
U umctmın beyanatının senet 1ttihaz . • . . asgarı ve aumı a en -y gı &UU surette ıcma ed e ı ır. 

6-10-37 1741 G 25 
7 > 337 6 50 

edip buna hftkim olan ruhu takdir d_erek Ren mıntakaıı.~nı ışgal e~mesı, ıkı~· En·anın isimleri Miktar 
ed .. k B l ·L- M"'l ti . ı· r. eı Lokarno paktı muzakerelennde Belçı- Satıla 

-=r en e çıı:uı u e er cemıye ı aza- . . . n 
sı olarak üzerine düşen teahhütleri az- kanın yem beynelmılel vazıyetten. ~orlta- Muhtelif buğday 435 7 
ll g"' d k b t . t• rak bizzat hiçbir tallhhüt etmekau:m ~a- arpa 792 

oz en ay e memış ır .> ~ 
Alman tefsiri de Belçikaya yapılan ranti edilmek istemesi, Ren mıntakasın- > bakla 2972 

'Vaitlerin ne zaman hilkilmsitt kalaca- da emniyetin tesisi hallındaki müzakere- Kumdan 26 
iını şöylece iz.alı ediyor : lerin akameti ve nihayet Belçikaya mu- Börülce t 6 

«Belçika, ya Almanyanın hasımlan ayyen bir etatü bahşı için girişilen müza.- Nohut 428 
Yanında harbe iştirak etmek, yah'6t ta kereler .. Bu hadiseler neticesinde Belçi- Burçak ;.ı 7 
lttilletler cemiyeti Azası oldultu cihetle kanın Lokarno muahedesiyle Fransa ve Susam 471 
Belçika topraklannt geçit olarak Al- fngiltereye verdiği teminatı geri almı~ ol- Pamuk muhtelif 2622 
:tnanyanın hnsımlnnnm istifade edebile- muma teessüf edilmekle beraber yalan• Pamuk c;ekirdeii. 26 
ceği bir şekle sokmak suretiyle sürUk- cı bir bitarııflıKa kapılınıyarnk Belçikanıo Muhtelif palamut 1638 
lencceği bir 'muharebede Almanyanın Milletler Cemiyetine karşı olan taahhüt- Badem içi 2470 
hasımları lehinde mUdahalede bulunur- !eri sebebiyle liizum gördüğü takdirde tncir muhtelif 7334 
sa Almanya hareket serbestislııi istirdat hareket hakkını muhafaza etmif olması Rezakı üzüm 12 
edecektir.:. memnuniyetle l:ar§ılanmaktadır. Çekirdeksiz üzüm muhtelif 124'32 

Fransa - Yugoslavya 

Dostluk muahedesi beş 
sene müddetle yenilendi 

Ankaraya kadar uzanan işbirliği 
BAŞT ARAFI BIRlNCl SAHl FEDE 
draya hareket ed~tir. . 

idi. Fakat ayni mülahaza ile Yugosla..-ya 

Küçük Antant ve Balkan Antantı ile olan 

RESMi TEBLlC bağlarını gevoetmekten her suretle .a· 
P.aria, 13 ( ö.R) - Hariciye nezareti 

Fransa - Yugoslavya dostluk muahede
ıiyle tahkim ve uzlqma mukavelesini ~ 
lene müddetle tecdit eden beyanname
hin imznst mi.innşcbetiyle hir tebliğ ne~
rctmi~tir. 

Bu tebliğde ezcümle ıôyle denilmek
tedir: 

kınmı~tır. Pan • germanizme ve cOrag 
nach osten> siyasetine yolu kapaD?ak 

İçin mıntaka anla~maları hududu dahi
linde sıkı bir i~ birliği zaruridir. Bu İş bir· 

liği Pragdan, Belgı:ad yoluyle, Ankara· 
ya kadar uzanmaktadır. Yugoslavya ay· 

Zeytin yağı 118000 
~\!~ 

Borsada bir hafta içinde aatılmı~ olan 
eşyanın cinsi üzerinden miktar 'Ye fiatle
rini bu surette tcsbit ettikten sonra mez-
kür qyanın nevi uzerinden sattı mile.tar 
ve fıatlcrini ve son hafta içindelti piya
sa durumları hakkında alôkadarlan nez
dinde icra ettiğimiz tahlr.ikattan elde et
tiğimi?, neticeleri ayrı ayn a~ağıda arez
diyoruz: 
BUCDAYı 

Borsa neıriyatına göre son haftaya ait 
buğday satı~lan nevi itibariyle vu şekü. 
de cereyan etmi~irr 

Haftalık fiat 
Nevi Çuvalı Aagar1 Az:arni 

Yumupk mallar 2160 5.6875 6. 
Sert mallar 1327 5.625 6 
Karışık mallllr 650 5.25 5.8 l 25 
Yekun 4357 

Z&rfı 

Çuval 

> 
> 
> 
> 

> 
> ' . 

Ton 
K~nw 
Kilo 

Çu_va~ 
'it 

> 
Kilo 

1. 

Haf talık fiat 
Asgari 
5 25 
3 1; 
4 
4 so 
6 50 
5 25 
4 

16 50 
>, 

27 
2 90 

380 
81 

5 so 
·20 
il 
34 

Azami 
6 
4 3125 
4 125 
6 50 
8 so 
5 50 
4 

16 75 
.52 
ı 90 

515 
81 
16 
20 
25° 
3') 

olan gündelik satıı listelerinde işaretlen· 
m~ pamuk sııtışlar~ nevi, miktar, fiat ve 
satıŞ §ekli üzerinden şu surette icmal edil-
mi~tir. 

' . 

8 :. 528 6 50 14 00 
9 > 1639 6 00 14 50 

11 :. 2551 5 50 G 75 
Geçen senenin bu haftasında ise bor

sada 16135 çuval muhtelü incir 4,75 ile 
16 kuruş cıra.sında nev'ine göre değişen 
fiatlcrle satılmış ve satış yckCınu umu
misi 129833 çuval incir ve mütebakisi 
hurda olmak iizere 131748 çuvala baliğ 
olmuştu. 

Borsa neşriyatına göre .hafta içinde 
satılan incirler nevi itibariyle ve fiat 
üı;cr'inden şu sur.etle t.a.sni.f edilmiştir. : 

Nev'i ÇU\·al Asg. 
1 Süzme mallar 1529 9 00 

Elleme mallar 4052 6 00 
Paçal mallar 1753 5 StJ 
Yekfuı 7334 

Fiat 
Aza. 

16 00 
10 00 
7 50 

Haftalık piyasa vaziyeti hakkında: 
yaptığımız tahkikat. neticesinde mevsim 
başından son tarihe kadar fiatlerd .... 
esaslı bir tebeddül olmadığı ve son gün
lerde işlerin normalden aşağı bir dere

Haftalık fıat 
Nevi ki 

ccye düştüğü maamafıh henüz. mevsim 
Satıı ıe i Balye asgari az:ami 

Prese akala 1-ci HazıT 257 39.SO 
40

.
00 

sonuna vakit olduğundan işlere yeniden 
keşayiş gelmesi ihtimalinin mevcut bu-

> > >Vadeli IOO 39.50 41.50 lunduğu nnlaşılmışlır. 
» > > Ea. sa. 56 41.00 52.00 REZAK! ttZüM : 
> Yerli »Hazır 18 38.00 38.00 Piyasaya pek nz miktarda mal arze-
> > > Vadeli 1403 3 7.25 39.50 dilmckte olduğundan iştihalı alıcuar bu-

> > Es. Sa. 608 40.00 49.00 lunmaktadır. .. 
'> 2-ci > > 131 36.00 45.00 ÇEKIRDEKSIZ üZUM : 
> 3-cü Hazır 35 27.00 34.00 So h f . b . d > Es S 

9 29 
O n a taya aıt orsa neşrıyatın an 

> • a. · O 20.00 anla~ıldığına göre hafta içinde l t ,5 - 24 
uk . • 2 7 .00 B4. 00 kuruş fiatler arasında satılmış ola.'l 

kuvvmeıı· bpıykara.sasın~,ak s?nülm)ıafta içinde 12432 çuval çekirdeksiz fuilmün gUnde-
ı ır arsıuı gör · ·· ;C Ih racat i · 

1 
hn u.ş ur. • lik sat~ miktar ve fiatleri ~ağıdaki gi-

y ]
. çın muamc ~ yapı amış gibidir. bidir.; 

er ı mensucat fabrikaları tarafından . 1 .. b Satış Satış Fiat 
ma mu ayaa edilmektedir. Alivre itte- Miktarı çuval As 

> 

SAHiFE 7 

Pasifik 
arzular 

---•---
Sulhu yaşatmağa 
kafi gelemez ___ _.,,.. __ __ 
Herşeyden evvel kuv
vetli olmak lazımdır 
,Atina {ılktC§rin) - cLe Messag .. r 

D Athenes> g:ızetcsi Türkiye - Yunanis
tan arasında bir ittifak şeklini almış 
olan Türk - Yunan yakınlı&'lnm Egede 
tesis etmiş olduğu vaziyetin ne derece 
istikrarlı olduğunu izah eden bir yazı
sında şunlan yazıyor: 

c Bu vaziyet yalnız bir cihetten, mtl
letlerin pasüik tekfımülü gibi en yüksek 
bir gaye için iki milletin müşterek ola
rak vücuda •0 tirdikleri maddl ve ma
ne\•i ınenbalar.n daha SJkJ bir ahenk 
içinde yer bulmaları cihetinden, bir de
ğişiklik göstermiş ve bu da tekamüle 
doi,rru olmuştur. Sulhur kılıçların göl-

. 'd gesın e olduğunu söyliyen Şark hik-
metinin ifade ettiği man •. yı anlamamak 
imkfınsızdır. Eğer Türk ye ile Yuna
nistan bu hikmeti unutmak istemiş ols:ı· 
lar idi, cihanda onları ihata eylemek· 
te olan her şey bunu hatırlatacak ve bu 
hikmeün nasihatini empoze edeccktL 
Dünyanın ve bilhassa A vrupanın bugün 
içinde bulundukları vaziyetin sebepleri
ni- mUnaknşa etmek bir şey kazandır
maz.. En doğru hareket v~ziyeti takdir 
etmek ve hareket eylemektir. Salh üze
rinde kannl ~ermiş olan tehlikeleri tak
dir etmek; mümkün hfülisclcr karşısın
da hazırlıksız yakalanmam.ak için hare
ketle bulunmak, 

Türk - Yunan dostlu{;'Unun ilk irnuı 
edildii,ri zamanlardn 11ti memleketi::ı 
pasifik arzulnrınm bunlnrın sulh icinda 
yaşamnlarını temine kAfı gcleceiı ta
savvur edilebilirdi. Fakat arlık bu hu
susta hayale knpılmaga müsaade olu
l1amnz. Beynelmnel knrışıklık1ann ba
ricind~ T.alınnk kaı:nrı yalnız nhliı.ki 
esaslara dayandığı takdirde pek de kıy
met ifade etmez. 

Her memleket kendi emniyetini ken. 
disini hiirnıete şayan kılan bütün mad· 
di şartlar ile ihat.:ı eylemek me,cburiyc
tindedir. Bu hiç de harp .araft.arlığı 

değilôir. Bilakis bu umumi şartları iyl 
Lır sure ıc kavramış ohnak manasına 
gelir. 

Bu, milletler. nezdinde ve onları iha
ta roenler nez.dinde sulhun prensibi olan 
kuvvet duygusunu ynr.:tmak ve muhıı
faza etmektir.> 

İki rnemleket arasında1c.i rabıtaların 
aelabct" . .. h d b . d .k. ını muşa e e ve te yın e en ı ı 

ni zamanda Londra, Par~ ve Cenevte 
ile de it birli~ine devam etmektedir. Yu-

goslavranın Berlin ve Romadan elde 
edebileceği mütclcabil teminat sayesinde 

Buğday piyaaaaı aon haftalar içinde 
kuvvetli bir istikrar arzetmektedir. Mev· 
rudatın piyasada r;~inlik husule getire· 
cek bir ıekilde olmaması dolayısiyle iş
ler normal bir safhada cereyan ebnek· 
tcdir. Halen piyasada ihtiyacı kar~ılaya· 
cak kadar mal mevcut olduğu söylen· 
mektedir. Dahilden futa miktarda mal 
gönderilip piyasaya arzedildiği takdirde 

rine kuwetli jşJer yapılml§ ise de fiat- G-10-37 !>5!l 11 gSO ~su2s 
l~~de yukarıda kaydolunduğu üzere is- 7 > :l!llG 12 00 25 OO Ciizelyalıda, tramvay c,addesin· 
tı rar milşahede edilmemiştir. 8 > 1365 12 00 20 75 de 1027 numaralı ve altı odalı, dc-

1\azır bu münasebetle Avrupanın umu:i Vaziye ini ve bilhassa kendi memle
'r'etlerine taalluk eden mesaili Fransa ile 

V.aziyetin bugünkti ınUphem şeklinin 9 > 2087 12 50 20 OO nize kar§ı. bütün konforlu ev aatı· 
alacağı r tice hakkında kati bir fikir l1 > 2414 ıı 00 24 lıktır. isteklilerin m~zkur c\·e mii-merkezi Avrupada ve Balkanlardaki ga• 

ugosJavyanın derin hiuiyatına ve mü· 
~nit menfaatlerine tekabül eden sıkı 
~e ~ostane bir tefriki mesai zihniyeti ile 
crın bir tetkike tabi tutmu~1ardır. 

rantilerden feragat edebileceği fikri eırf 
bir hayaldir. Yugoslavyanın bu bakım· 

de~eyan edilememektedir. Kapanış fi- 12 > 1691 11 50 21 50 racaatleri ilan olunur. 
atlerı yerli ham ve vadeli 37,5 akala Yekun 12342 t-5 S.6 

dan vaziyeti l...ehistanın aynidir. Bertin• alıc.ılann mübaynatta istiğna göstrecek· 
Roma mihveri hakim olaa Lehistan ve leri tabii olup bu halin fıatlcr ürcrinde 

Yugoslavya vasat devlet mevküne dü- müessir olacağı da aşikardır. 

baz.ır 39 5 v·d ı· .. O k ' a e ı •j uruştur. Bu suretle piyasa açılış tarihinden ~Jt77_.r.;cz.z7~ 
~AL.AMUT : 12/ 10/ 937 akşamına kadar bors;ıda sa-

I Paria, 1.3 (ö.R) - Fransız - Yugoş
~v. muahedesinin yenilenmesi münaııe· 
ctıyle cPopulaire> gazetesi yazıyor: 

Y ugoslavyanın harici siyaset saha
''.~1daki bazı teşebbüsleri endişe ile gö
ru mü t .. Al b-· ş u. mnnya ile mukarenet te7eb-
Ualeri, ltalya ve Bulgariatanla yaptığı 

J)aktla ·b· y r gı ı.. ugoslav mahfilleri buna 
cevap l 
l o arak Almanya ve ltalya gibi iki 
ııı:uvv ti• k 1 b· e 1 om§Usu tarafından tehdit edi-
c ılccek I y l • ~ o an ugos avyanın husu.sı ''a· 

şerler ve hudutları ile statüleri Roma \•c Hafta satı~ı olarak yukanda i,aretle· 
diğimiz 792 çuval arpanın 659 çuvalı be· 

Berlinin idaresi altına girer. 

ispanyadaki 
Gönüllüler meselesi 

yaz mallardan olup kiloeu 4 - 4.3125 ku· 
ruı arasında ve diğer 1 3 3 çuvalı çakır 
arpa olup kilosu 3. 75 kuruştan muamele 
görmüıtür. 

Arpa piyasasında geçen hafta görülen 
Roma, 13 (Ö.R) - Paris ve Londra- hararet bu hafta nisbeten azalmı, ol· 

pes ce uzun zamandan beri borsadıı 1 tılmış olan cckirdeksiz üzüm rniktar.ı 
palamut ili: · 1 J · erıne muame e cereyan et- 102665 çuvnl ve 16 torbaya baliğ olm~ 

~eTektc idi. Son hafta içinde ise iıe bulunmnktadır. 
aş anmış ve aşağıda gösterilen palamut Geçen senenin bu tarihine kadar is" 

nevileri karşılarında işaretli fiatlerle sa- borsada 247807 çuval ve 1664 torba çe
tılmışlardır. kirdeksiz üzüm satılmıştı. 

N~v'j Kental Fı"atı } -~- d b d 1 1 Son tüluı için e orsa a satı mış o an 
Tırnak mallar 884 420 00 51~ T kt <> 12432 çu\·al üzüme karşı geçen hafta 
ırna 1 mallar 160 425 00 425 12676 ve geçen senenin bu haftasında 

Kaba mallar 794 "'80 00 410 ·• J ise 42150 çuval Uzüm muamelesinin bor-
y ekO.n l 8."'18 

o sın an geçen sene malla- tır. 

.,.K:'ıa1c3;2 ~":z";2 B~run ° ha~tık'7., 
lan mütehassısı 

Doktor Operatör 

Sami Kura~çı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 
:etini hatırlatmak.ta idiler. Yugoalavya
~.rt ltalya>·a kar~ı hudutlarını korumak 

dan alınan haberlere göre ispanyadan 
gönüllülerin geri alınması işini Lond

ra komitesine havale etmek fikri umu
miyetle müsait ~ekilde karşılanmakta

makla beraber fiatler istikrarını muhafa· 
za etmektedir. Geçen haf tanın fiat va• 
:ziyeti satıcıları piyasaya fazla miktarda 
mal arzetmemeğe 11evketmiş olduğundan 
fiatler kendilerini muhafaza etmektedir. 

Kalite n kta d ıaada cereyan etmiş olduğu anlaşılını~-

rına tefevvuk d • · h kk k 1 
makla beraber ·et;:~~tm~ :k ad ho - Fiat vaziyetine gelince: Evi: Göztepc tramvay cadde· 

.. •• ıs a a ın a e- Son hafla içinde üzüm fintlcrindc kiıh 
nuz kat ı bir rak if d d.1 k si 992. Telefon: 3668 -rurcf d '~ ~ ın e Kalması Lü:>.\ik bir tehlike dt.r. 

_ Talepler ni.sbeten azalmakla beraber fi. 
atlerin önümüzdeki hafta içinde de ay· 
ni seviyede kalacağı kuvvetle tahmin 

tcdir. aın 8 e e ı ememe - ileri ve k!ih geri olmak üzere o1du~ça 
tahavvüller görülmiiştür. 5 10 937 fıat- ---~emııe•ıı-:::..,1::,-26 ( 481) 

_:~~mut işlerine bu hafta başlanmış 
O•uUguna göre piyasanın önümüzdeki 

ediliyor. 
KUMDARI .· hafla içinde tavazzuh edeceği anlaşıl-

A..r maktadır. 
,,.,;//i Hıristiyan partisi yahudilere Piyasada kuvvetli alacı olmadığından Bugün için ya 1 ğ d w b' 1 

k 
borsada yapılan muameleler azdır. Fiat· ı olmamakla ber.a~~~1~- ~ cg~r t~r şey U~r 

'h.. arşı husumet hı·sıerı'"nı· körüklüyor le 1 k l' . 7 5 k k ıa vaz ye ıne m -.:.uk r ma ın a ıtesıne göre . uru~a ·a- sait gözüyle bakılıyor. 

lesi •ll.te,ş (ilkte~rin) - Curentul gazc- c) ldari işlerimizin bir çoklanna gir- dardır. lı azdır. rAMUK ÇEKffiDEôI : 

r.:::,uu::uı -
leri 6/ 10/937 de 1,25 santim gerilemiş ••••-•••••••••.z&J 
ve mUteakip günde ise bir kuruş tcref- • 
rn ettikten sonra s110/937 de on para 0 1• ş H k. · 
ka:ı~bederck haftu fonuna kadar aşağıda e 1 mı 

i;•lcdi::~,:t'":~· kaın,~u·. A~~ulla~ Naci 
14 25 14 75 

8 15 00 15 50 lığı al omanyada yahudi tehlikesi> baş- mek suretiyle memleketin umum! emni- BöROLCE: Pamuk çekirdeğinin piyasa vaz.iyeli 
kanı ~~~ milli hıristiyan fırkası bn.~ yetine de müdahale etmişlerdir. Muamelat yerli ihtiyaçlara münhasır geçen haftakinin aynidir. Fiat müsta-rı, .... b· na7.ırlardan Oktavian Koga- d) A k ilk d k ı k h d ı·k kaim kta ·h ıJ k d '- ı 9 ff ()l>'rAÇ4ıı.!lJ ~. ır diy . . vu a ı , o toru , mü en is ı , a ve ı racat yap mama ta ır. Kar o arak 2.90 Jı:uruştur. J\ v 
ileyh ·· 

1 
evını neşretmektedir. Muma- eczacılık gibi serbest mesleklere mühim Bu itibarla piyasada hararet yoktur. Mü- ZEYTIN Y AôI .• lO oy e b· d" d b 1 11 Haatalarım Birinci Beyler 

.ıs 75 JG 25 

17 50 lS 00 
20 1rı 

ı .. ni 1 .. ır ıycv e u unmu~tur: bir miktarda dahli olmuşlardır. bayaata perakende gözüyle bakılıyor. Son hafta bors:ı neşriyatının ifadesine 
bir rrı·? OJık hadiselcrimizln otuz senelik ) 11.w 

1 
NOHUT g·· bo d 12 21 7~ 22 75 sokak 36 numarda kabul eder. 

d Uşahid· (Oh e mi 11, manevi ve entellektUel bir : ore rsa a vadeli kaydiyle sıra malı Geçen senenin bu tarıhinde fıaUer ~u S bab 
e hasıı ı 1 servatör) sıfatiyle ben- teminatı olmıyan matbu.atları efklrı Nohut üzerine yapılan muamelelerde zeytin yağlarından 118000 kilo satılmıs. 11 9 

-
12 

leti d o nn kanaat, yııhuaı unsuru mU- h d B t B k ...., şekUde bulunmuştu: R=.ledc 3,30 6 

b
. cvleti . . umumiyeyi karıştırmaktadırlar. araret var ır. eyaz ve iri pi~IUn mal· ır. u mi tarın 34 - 35 kuru, :lrasın- F'"ıa' "'K n sonra -
ı~ n.ıı • mızın yoluna dikilen kat'i 1 d k d f" l • R 

d
t.. ·•o.ınıadır Yah dil b.. .. f) Kitap, tiyatro, sinema ve matbaacı- ar a ıe iz kuru~a kadar fiat bulunmak· a ıat erle satıldığı anlaşılmıştır. N andevü için telefon ediniz. -~etler· 

1 
· u er ut un mevcu- tad y . hs o. As~. Aza. ~n (f,,~ ıy e tariht ve yüksek vazifemi· lık gibi vasıtalariyle kültürel ve mllli ır. enı ma uliln piyasaya arzına pek 7 ı ı 25 ı ı 50 TELEFON: 2946 

"'""ına ın h 1 inkışa· fımı.r.a mani olmaktadırlar. BURÇAK: az zaman kalmıştır. Bu itibarla onu- o 12 50 13 oo . -:;o, 

'YaJıud· ll a cfet göstermektedirler. y ·· d k 
0 

.ı. 
1 

t ] l'k ) K .. · 
1 

erli ihtiyaçlar için yapılan işlerde ha· muz e i haftalar içinde fiatlerin "nla- 9 l ~ 14 50 { t.l h• e ı ı esini ş·· 1 b' k t • g omunızm cereyanının i eri kara- .. • " uı er geren seneue kıuasen elvL . ... u ilYırabn· .. . oy e ır a egorı· raret yoktur. Mübayaat zahireciler tara· şılacağı muhakkaktır. ~:s ., ., ..,. a) ırız.. kollan oldukları gibi hariçte memleketi- 10 16 75 17 75 olarak kabul edilmektedir. 
r tılıııı ıkt d' · m'izin itibarım ka"ırmaya ralısmaktadır- fından yapılmaktadır. BADEM IÇLERI : l 1 18 25 19 2!l A ö l "d.l k l ı.. : Maı· l ' ısa ıy.atırnızı yıkıcı rolle- .,. :s • SUS \M So h f . Y s n arına gı ı mc ·tc o ması . ~e-
l'lierincı ı yatımızı ve büyük sanayii lar. ; : n a ta içinde acı mal satılmamış- 12 20 25 21 i5 biyle işlerin önümüzdeki haftalar ıı· 
tı al~ 

1 
Kuvvetli muıımelelere henüz başlan· tır. Tatlı mallar fiati geçen hnftakinin lk" · · "hl · ı d f ] l tı ıh ış nrdır. Milli mahsulatını·- Bütün bunlar norm.al bir surette inki- k ı 11enenın aynı tarı crıne rast ıy:m, e :u. a aşmn ı ve dolayısiylc fiatl rın 

h-. rac
1 

n ' ma tadır. Ancak piyasada fazla miktar· aunl olup isteklı· alıcılar vardır. ··n1 't · b f ' tl . k · 
1 
b' d h l 

••
1 

"'l ' omen ;..,.ıs· · · üsm" şafımızın önüne dikilen manialardı,. " gu ere aı lŞ u ıa erın mu ayesesın- ıraz a a i erlenıesi ihtimali mev~..ıu-
.. , eker -n ının ıs arı, da kuvvetli alıcılar olmadıüından fiatler JNCIR : tı eUe .. · ın zenginlikleri k!\milen onl~- Milli mevcudiyetimizi de daimi surette .. den anlaşılacağı Uzere bu seme foıtlcri bahis edilmektedir. 

h) ,~ •Ulde-cfir. geçen haftaki ıeviyesinde kalmıştır. Va- Son haftaya ait borsa neşriyatına gö- geçen sene~•e nisbetle oldukça müt.erak- Umum"ı pı·ya ~ durumu.· 
r sarsmaktadır. Rumenlerin bu vaziyt>U · · dek " l tı erli halk d 2ıyctin önümüz i haftalar içinde inici- re 6 - 12/10/937 tarihlerinde gündelik ki olmakla beraber geçen senenin satıs Bilhassa hububat ve z.ehair iJcr ıdıı 

ı ihlal ' ın ma di manevi sıhha- protestoya hakları vardır. ÇünkU yarın ,af edeceği anla•ılmaktadır. 't'b · ı bo ~.· .. l\ ''"g~ı edt'rler: Memlekette alkolı-. d h d PAMUK: " 1 ı arly e rsada satılmış olan incir miktarı bu sene aleyhine olarak pek geçen haftaya nisbetle az bir' har •k 'l 
~ :.v .u "' a a ziya e sarsıntıya maruz kalacağı- 'k ı 1 l'lUt ... l"· rnasına sebep olmakla beraber m .. h kt R b mı tar arı satı~ tarihlerine ait asgari ve kuvvetli bir !azlahk taşıı.nnktadır. ~ür\ilmiiştür. Genel bakımdan piyas.::.da 

" ı so ıza şup e yo ur. omanya u yara- Son haftayı t~•kil eden 6-12 / 10/93 7 az: t f• tl • 1 b 0 1'kt w .:J. •• t B ·· • · ·· l Yan mürabahacılardır. ...... am ıa erıy e lr' ı e a~gıUJ gos e· ugun lçın uzüm satış arına ııorm~l ı sükCıncl , ardır. 
nın tedavi.ııine çaİt<tAcaktır.-. ·hı · d b f d l 'l lş · _,.. ______________________ ~~~~~~~~~~__:"'r"~~~~~~~-~t:a:rı:=e:r:ın::.::e:_::or~ı:•~t:a~ra~ın:,:a:n~n:ea::re:d:i:m~~~r=ı :m:_::t~ır.~. ------~~--~----~-~~g~ö=z.~iy~le~ba~k~ılm:_:am::~ak:t~a~o1:ına::k~l:~_:b•raber ABI)l SOKULLU 
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Yugoslav 
Nazırları arasında 

değişikliğin mahiyeti 

... 
öKSORENLERE VE 

Cö(;OS NEZLELERtNE KATRAN HAKKI EKREM 

Belgrad gazeteleri Yugoslavya kabi
nesi iz.asından altı ki§inin istifalannın 
kabulüne ve yerlerine başkalarının ta
yinine muteallik olan niyabet meclisi ira
desini neşretmektedirler. 

Kabineden istifa eden Adliye Nazırı 
Nikola Subotiç, Nafıa nazırı Marko Ko
jul, Ormanlar ve madenler nazın Cura 
Yankoviç, Maarif nazırı Dobrivoye Sto
ıoviç, posta - Telgraf • Telefon nazırı 
Branka Kalucerçiç ve Bedeni terbiye 
nazırı Y osip Rogiçtir. 

Bunlardan münhal kalan naz.ırlıklara 
da adliye nezaretine Milan Simonoviç, 
ormanlar Ye madenler nezaretine Begol
:> ub Kulunçiç, Nafıa nezaretine maarif 
nazırlığından çekilen Dobriveye Stoşe
viç, sandalyesiz nazırlığa Niko Novako
viç, bedeni tt:rbiye nezaretine Vyekos
lav Miletiç, Posta • telgraf - telefon ne
zaretine Vyoko Çvırkiç ve maarif ne
zaretine de Dimitriye Magaraşeviç tayin 
of unmu;ılardır. 

Kabinede tebeddülat hakkında gaze
ıelerdc, §İmdilik komanter yoktur. 

NOT : Yugoslav kabinesinden istifa 
eden altı nazırdan ikisi Sırp, üçü Hırvat 
ve biri de Slovcndir. Sırp nazırlardan 
biri yalnız nezaret değiştirmelc suretiyle 
kabinede kalml§tır. Binaenaleyh istifa 
eden nazırların çoğu Hırvattır. 

(1839) 

ZAYi 
Bantriya Vapuru ile lngiltereden 

getirdiğimiz ve 8869 numaralı 1/12 
930 tarihli beyanname ile muame
lesini yapıp gümrük resmini 246895 
numaralı 27 /10/931 tarihli vezne 
makbuzu ile verdiğimiz iki sandık 
demir ve difli borunun makbuzu 
zayi olmuştur. Yenisini çıkaracağı
mızdan eskisinin hükmü olmachğını 
ilin ederiz. 

lzmir Sanayi Şirketi 
3643 ( 1837 ) 

Yeni nazırlardan Mil an Simonoviç bu 
değişikliğin en ,Pikkat~ şayan şahsiyeti
dir. 1905 senesinden beri politika ha

yatında faaliyette bulunan bu zat mcf
ıu h milli radikal fırkasının en nüfuzlu •l!!lll!!l!!~~~·~·:!l!!!!!!!'!!L2S!Z!!!!!!!!!"''!'!!!!!lll!!I• 
phsiyetlerinden idi. Defatla nazırlıklar- z A y 1 
da bulunmuş ve Yugoslavyada Agrar 

islahat tatbikatını yapm1, olan hir şah- lzmir Esnaf ve Ahali bankası 
siyettir. 1923 senesinde milli radikal fır- Alaşehir şubesinin 7595 defter il· 
kasında teşettüt vukua gcldıği zaman Si- ra numarasında yazılı bulundu-
monoviç, bu fırkanın en kuvvetli rica- ğum 5/5/930 ve 17 /1 /931 tarih
lindcn olan Başvekil Stoyan Protiçi otuz lerle yirmişer lira kıymetinde iki 
seneden beri bilil fasıl mebusu bulun- adet ceman kırk liralık muvakkat 
duğu Krwıevntz dnirei intihabiyesinde hisse makbuzumu zayi ettim. Ye
mağlüp f'tmiş ve Protiç bu mağlubiyet nilerini almak üzere kayıp mak
neticesinde nezfi dimağiden ölmüştür.... buzlarımın hükümsüzlüğü ilan 
Simonoviç gayet acar, müteessir, intiha- olunur. 
bat ve fırka oyunlarını çok j.,. i bilir ve Salihlinin ·Yetil Kavak kö-
idare eder bir şahsiyet olarnk tnnmmıs- yünde Mehmet oğlu Ahmet 
tır. Kral Aleksandrın (Kanunusani 1929 3593 (1819) 
tarihinde tesis ettiği diktatörlük idaresi- •l~mlmı!llll'.ltllll!llllll!l!l~-1!'!!1111!9• ... I! 
nin haricind,. kal mı "\C 19 33 İntihaba- Paris fakültesinden diplomalı 
tında uyan azalığına namzetlığini '\aZe- Diş tablplerl 
derek muvaffak olmuş, Stoyadinoviçin Memleket llaslaıırsı dış tabıbı 

ıc,kil ettiği cYur,oslav radıkal fırkasu mı M nzatfer Eroi!ul 
arkadaşlariyle birlikte dahil olmuştur. '-J 

19 34 senesinde kur'a netice inde avan VE 
•zalığından infial etmiş ve üç şubnt 93s Ken1al Çetindağ 
tarihinde tekrar nynn azalığına intihap 
olunmuştur. Hastalarını her gün sabah 

Yeni ormanlar Ye Madenler nazırı saat dokuzdan başlı yarak 
Bogol.rub Kuyuniç Bosnanın Lh·na ııeh- Beyler - Numan zade S. 21 
ri ahalisindcndir. Umumi harpte Avus- numaralı muayenehanelerinde 
turya • Macaristan ordusunda zabit bu- kabul ederler. 
lunmuş ve kumandası altındaki bir Ma- Tele fon : 3921 
car kıt"ası ile birlikte Rus ordusuna il- llm•11:1ıİİİliiİiİliiim.iıiiii••••• 
tihak ctmİ!ltİr. 1925 senesinde ille defa ........ - ... 19! ..... l!l!!l~l!!l!!l!!-
olarak mebusluğa namzetliğini Yazetmi~ DAHlLtYE MOT AHASSISI 
ve muvaffak olmuş ve bundan sonra ııı- DOKTOR 

nesinde ormanlar ve madenler nazırı ol-rasiyle parlamante~ müsteşar, 1928 ııe- c 1la"1 Yartın 
muş ve 1929 inkılabındnn sonra 19 31 
at-nesinde mebus İntihap edilmiştir. Ken-

disi general Jivkoviçin adamlarından sa.- Jzmir Memleket hastanesi Da-
yılıyordu. 19 35 senesinde Vırbas valii 

ı hili Hastalıklar Seririyab Şefi 
umumi iğine tayin edilmiş ve be!I mayuı p d d h h 
1935 azar an maa a er gün uta-

intihabatına iştirak etmemiştir..... lann ed y ı muayene ve tedavi er. 
eni posta - Telgraf • Tele fon nazırı M h · B 1 v k uayene ane: 2 incı ey er 
oy 0 Çırkiç politika hayatınn henüz k N 

girmektedir. Beş mayıs 19 35 intihaba- IO ağı o: 65· 
d Telefon: 3956 

tın a Y evtiçin namzet listelerinde meb-. Evi: Götepe tramvay cadde-
us ıntihap edilmiştir. 

Y ıi No: 1018. Telefon: 2545-
eni bedeni terbiye nazırı Dalmaçy l iıl•lill•••••••M••" 

Hırvatlarındandır. Vaktiyle milli radi-
kal fırkasına mensuptu. 19 3 1 senesinde 
Jivkoviçin namzet listesinde, 19 35 inti
habatında da Y e'\·tiçin namzedi olarak 
mebus İntihap edilmiştir. Diğer iki na
zır ehemmiyetli ıahsiyetler değildirler. 

Çiçek 
Çiçek güzelliğin canlı tablosu

dur. Zarif bir çiçek demeti en kas
vetli zamanımızda ruhumuza ne-

tZMIR SULH HUKUK MAH- teler serper. 
KEMESINDEN : Çiçekçilik te güzelliğe ayrı bir 

Devlet Demir yolları vekili avu- revnak verdiği için bedii sanatlar 
kat Murat Çınar tarafından KarSJ- meyanına girmi~ir. Bu sanat ıim
yakada Alaybey mahallesi Celil be diye kadar hep Türk ,plmıyan un
ıokağında 115 numaralı evde mlr- 5urlara mahsus zannedilirdi. Her 
kim Abdullah oğlu Nesim aleyhine sahada zeka ve kabiliyetini göste
açtığı 265 kuruı alacak davasımn ı en Türk kadınlığı bunda da mu
cari muhakemesinde müddeialeyhin vaffak olmu~tur. Tabii ve sun'i el 
ikametgahı meçhul kaldığından hu- ile İflenmiş ve süslenmiş piketler, 
lcuk usulü muhakemeleri kanunu- matem çelenkleri hazırlıyan ve be
nun 141 inci maddesi mucibince lediyenin bahçe fidanlığı ile Kar
ilinen tebligat icrasını müddei ve- şıyakada -iki çiçek bahçesini elin
kili talep elemiş ve talebi vaki mu- de bulundurup hiçbir taraf tan re
vafıkı kanun olmakla ilanen tebli- kabet edilemiyecek derecede ucuz 
gat icrasına karar verilmiş oldu- veren bu kanaatkar Türk çiçek 
ğundan müddeialeyhin muhakeme- müessesesini ihtiyacı olanların bir 
nin muallak bulunduğu 5/ 11/19371 kere ziyaret etmesi bu Hanımızın 
tarihine müsadif cuma gü11ü saat reklam olmadığını göstermeğe ki
onda lzmir Sulh Hukuk mah- j fi gelecektir. 
kemcsinde hazır bulunması veya izmir: Belediyenin Evlenme 
bir vekil göndermesi lüzumu ilin Dairesi içinde Çiçekçi 
olunur. • Sadiye 

(1838) u . 1.!} 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lrmir eczanesi 

T. C. Ziraat Bankası 
besinden: 

şu-

Nu. Borçlunun ismi Tarlanın mevkii 

Muhammen 
Metre Kıymeti 

murabbaı Lira 

3 Fatma Kadir kızİ Paracık tepesi 5060 200 
3 )) » » » )) 5060 200 

Türkiye cümhuriyeti Ziraat Bankası Çeşme ajansına borçlu yu
karıda ismi yazılı şahsın hizasında gösterilen gayri menkulleri 30/ 
9/937 tarihinden başlamak ve ilk ihalesi 21/10/937 perşembe gü
nü saat 12 de yapılmak üzere satılığa çıkarıldığından isteklilerin 
o tarihte mezkur bankaya müracaatleri ilan olunur. 3644 (1835) 

lllr.wi+ee swuuez::y+cwww • 

UŞAK tCRA MEMURLUôUN
DAN: 

Dıbırdık oğlu Bekire : 
Yemini Dıbırdık oğlu Ahmet Ya

sari Dıbırdık O. İbrahim, arl<a.sı 
Şaphaneli oğlu Süleyman önü yol 

.... 
tZMtR AHKAMI ŞAHStYE 

SULH MAHKEMESiNDEN: 
Küçük ve yetim bulunması do

layııiyle vasi tayinine karar veri
len İzmirde Faik pafa mahallesinde 
incirli sokağında 19 numaralı ev-
de oturan Naci kızı Mesudeye ayni 
yerde oturan amcası Mustafa oğlu 
Ekrem vasi tayin edilmi§ olduğu ilan 
olunur. 3625 

ile ve 500 lira kıymetli hane ile şar
kan ovacıklı oğlu ailesi ıimalen Atır 
oğlu Ali garbcn dere cenuben Se· 
merci Ali ile ve 150 lira kıymetli 
bağ Mustafaya olan ipotekli bor· 
cunuzde,n dolayı 10/11/937 tari- IZMIR BtRtNC tCRA MEMUR-
hinde birinci ve 25/11/937 tari- LU(iUNDAN: 
hinde ikinci arttırması yapılmak Göz~epe Şehit F ethi~y sokağın
üzere satııa çıkanldığı ilin olunur. da yedı numaralı evde ıken halen 

3635 (1840) ne~ede olduğu bilinemiyen Cevdet 
Anf tarafına : 

IZMtR BELEDtYESINDEN : 
!kinci teırin 93 7 İçtimalarına 

baılıyacak olan ıehir meclisi a§a· 
ğıdaki ruznamede yazılı itleri mü· 
zakere edeceğinden sayın azanın 

1111/937 pazartesi günü ıaat 16. 
30 da Belediyeye gelmeleri rica olu-
nur. 

RUZNAME : 
1 - Geçmiı zabıt hülisui. 
2 - Riyasetin bir yıllık icraat ra· 

poru .. 
3 - Riyaset divanı ve encümen· 

ler intihabı .. 
4 - Riyasetten meclise verilecek 

itler .. 
5 - Encümenlerdeki i§ler. 

3636 (1841) 

Emlik ve Eytam bankasi İzmir 
ıubesine T. L. 1781,30 bin yedi yüz 
seksen bir lira otuz kuru§ borcu
nuzdan dolayı namınıza çıkarılan 
ödeme emri ikametgahınızı terkey
lemeniz hasebiyle bili tebliğ iade 
edilmiı zabıtaca da aranılmanıza 
rağmen bulunduğunuz yer öğrenil
memİ§ olduğundan ilanen tebligat 
ifasına karar verilmit tir. 

Tarihi ilin dan itibaren yedi gün 
içinde mezkur borcu ödemeniz ve
ya diyeceğinizi ayni müddette tifa
hen veya yazı ile memuriyetimize 
dosya No. 37 / 6075 e bildirmezse
niz rehinin paraya çevrilmesi yo
lu ile icraya devam edileceği ilanen 
ihbar ve teblii!- olunur. 665 

3634 (1842) 1r.---------r'!m ................. .._ ........ .. 

RADYOLAR 

Philips 
RADYOLAR iNi 

DiNLEYiNiZ 

Philips 1938 
YENi MODELLERiNi 

Takdim eder. Bu radyo 
ıeriıinde tek düğme ile 
çalışan, hareketli kadran-

lı reglaj otoblok çilte 
konlu oparlör mobillaıı 

aıri 

96 
LiRADAN BAŞLAMAK OZERE SATIŞA V AZEDILMIŞTIR. 

UMUMi ACENTESi: PENNETTJ ve PARIENTE 
Telgraf Penpar • lzmir IZMIR 
Telefon: 2307 ikinci Kordon, 64 Posta kutusu 104 

ı. 3 (1843) 

Hakiki dostun tavsiyesi 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
• 
1 

N 
ıttif ak haline gelen bu kanaati 

tesise niçin ve nasıl muvaffak oldu? 
ÇUnkil •RADYOLlN> in terkibi yük- mütemadiyen taze taze piyasaya çıkar. 

sek bir kimya şaheseridir. Çünkü cRADYOLİN> diğer macun· 
Çünkü bütün «RADYOLlN> kulla- lara nazaran çok ucuzdur. 

nanların dişleri temiz, sağlam ve güzel- Artık bütiln bunlardan sonra cRAir 
dir. YOL1N> kullanan on binlerce klşinlı' 

Çünkü cRADYOL1N> emsalsiz rağ- ne kadar haklı olduğunu anlamak ko
beti dolayısiyle hiç stok yapmadığı için laylaşır. 

GONDE IKJ DEFA FIRÇALAMAYI tHMAL ETMEYiNiZ .... ··-· 
DAIMON 

Masa ve vantilatorlart 

En son icat edilen bu vantilatorlar yazın boğucu sıcak· 
larıodan kurtarır. Masa vantilatorları üc pil ile çalışır kırk 
iki saat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

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

Deposu Sulu han cıvarı No. 9 • 28 

-· Türkiye Mensucat Fabrikaları 
Şirketi Türk anonim. 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

Tek ve milteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster· 
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

Radyo Meraklılarına 
GRAETZOR 

Braun Hornyphofl 

Markalı Radyoların 1938 modelleri görünüz. .,., 
Zevk - ahenk - sada temizliği • zarafet evsafını hep birden •' 

der. Radyo almadan -Bir defa görmek- dinlemek sonra karat 
mek menfaatiniz icabıdır. 

Otomatik 1 ve 10 plaklık gramofonlarımız taniyeye deiet· 
S. KALOMENI: Büyük Kardiçalı Han 

Omeıa ticarethanesi itti 
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DbrrscnE LEVAN- Fratelli Sperco . Şık Atelyesi 
TE LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. RoYALB NEERLANDAIS ~ Beyler Sokağına nakledildi 

~ CAVAU.A vapura 20 birinci tepia. KUMPANYASI Mimar Kemalettin caddesinde (ŞIK) dikit ve f&pka atelyesi 
............... H...._ı " a.- li- ni mecburiyeti dolayııiyle ikinci Beyler sokaiı ciTannda N 

........... baref at eclecekdr. Roltenlam • ~ "U..... •ı .,.... ... zade sokaimda 36 numaraya naldeclilmiftir. 
1 AllEluKAN EXPORT ı.ttml ............. JUk ..__ ._... edecek- l • 26 (1803) 

..... EKport !tem •• Corpenılioa lir 

• lXc~ .....,. 13 WrlDci lef- DEUCAUON nt1•• 28/10/137 de 
.......... lni,GI'. Ne970lk icla ,. .... Roltenlam • A ...... f_ 

~ ·- ........ ,. ............. etlecelıt-.. n>N....,.•--..-.. 
... h Jsm. NewJ.tı iPa,. ..._ HERMES ...._.. 27/10/937 de 

---· ı'tra..&-- t !LL-1 --.:..... ....... v ....... Küt • ..,. 'ör 1 ._. 

.. 
~ll:a( ....... - -r-- ...111. -1-L L...--L--. ..1-• .&. • 
.... • .... 1 . . ,. .... J'- -- --- eıwc_tıır, 

"'-· çm. '°' 1Ç1a SVENSKA ORtENT IJNtF.N 

lXTAVJA ..... 9 -.a hpin- BARDALAND motörii 16/10/937 
.. W• i,w. New,ork içia ,. ..._ de Rott.dw - Hamt..ı • D.abis -
~. CDYNIA - D., .-...... - hftf - Naneç 

F.XluarroR ...... 19 ._ ......... Balbk ................... edec.a.ilir. 
ele "-W.-,w. New1-" iPa,. .a.- VIKlNGLAND moti1-1 2/ll/937 
~. de Rottenlw - Hx2'mı • Danbis • 

2XPRr.ss fttl•• 18 ilm.cl hpin- CDYNIA • D.niawrb - lanç • Nornç 
...... ,..,.. ...., .. içia ,.. ala- .. Balbk ...................... edec.a.il•. 

~. SERViCE MA1U1111E ROUllAJN 

.. ~ .....,. !'.~ ı.-.. ALBA JULYA ....-. tl/10/1137 
..... i,w. NewJOlll .- ,. illa- IMiWncle Malta - C-0.. - .......,._ •e 

~- Ona .............. .at ........ it. 
•• Lport St •·, COl'pOl'atioa ZECLUCA POLSKA S. A 

PiRE AKTARMASI LEV ANT motörii 2/11/37 de Aa-
SF.Rt SF.FFJU.ER.. 
~ ....... 23biriacitet- ..... - Cclpia .. D.,11• ............ 

.-._ .. ..._ ..._ w Ne..,ork içia .__et edeceldir. 

... 'ret ... ~ • ••• ilindeki ....... twMaiılıt _....__ 
IJtCHORDA. ...... s ildnci tet- 1uc1.ki cleiiPlıliı._._ ...-•• • llliset e:-: .............. Ne.,..... içil. bW ........ .,... fala tlıf.ilit için 
~ • ıt eclıe ' ık. 1siaci Kordonda FRA.TEW SPElCO 

SEYAHAT llODOETt ........ 11eent•-• _. ... ectjlmeej ri-
"- -a.e ....... ........ ca..--. 
;:!•NeııM 11 • TELEFON: 4141/4121/2663 
~VICB llARl'l'DIB BOUKAIN 

BUCARICST ams 

- ~._...•birinci teşria- Olivier Ve Şü. 
G.ıa klf.teuce, Sulina, Galatz, ve LıMITET 
)tllc tz aktarması Tuna limanları için 

STR.~Auı: HoNaaoISE Vapur acentası 
DANUBE llARITIME BiRINCl KORDON REES 

....,DuNA. mot&I 23 Wrlnc:i tepincle BiNASI TEL 2445 
L.._1111,w. Belpad. NOW'iwl, Comarno, Lllerman Lines Ltd. 
:--"118!1le9 Bralislan, V°apw" Un. 
IÇİma ,. aleaıkbr LONDRA HATl't 

JOBNsToN VAmtEN LINES LTD. POLO vapuru limanımızda .o~up .~ 
LIVERPOOL eyUUe kadar Londra ve Hull ıçm yuk 

JF.s.woRE 31 birinci , alacaktır. 
de .,_..1 ı. ~·· tepm- PHtLOMEL vapuru 29 eyh11den se
..,,•· U.•pcul " Aa,,... U- k.iz birinci teşıine kadar Londra için yük 
~ ılu-':"** ,. LA ....... " Lıb9 alacaktır. 
~ ~oatence, Sulma, Calatz ve lb- LESBlAN vapuru 12 birinci teşrinde 

~l>c..., ......... Fiik alacaktw. Londra ve Hull için yük çıkaracaktır. 
EN NORSKE MIDELBA VSLINJE LtVERPOOL HATl'l 

OSLO MARDlNlAN vapuru 29 eylulden 6 
...... ~~ARI> motW 25 birinci tepİaade birinci teşrine kadar Liverpool ve Glas
-..-, •• Pir., Dieppe ...e Noneç li- gov için yük alacaktır. 
~ ~ alanldr. BRlSTOL LElTH VE NEV-
1 .. ~dakı hareket tarlbleriyle navlun- GASTLE HATl'l 
~~ değfflklerden acenta mesuliyet JOHANNE vapuru 28 eylule kadar 
-ouI etmez. doğru Bristol için yük alacaktır. 
ll-~ fazla tafsUlt almak için Birinci ARABlAN PRlNCE vapuru 10 b~i?-
~nda V. F. Henrl Van Der Zee ci teşrinde gelecek ve Nevgastle ıçm 
eti~' "'!· Vapur acentalığına müracaat yük alacaktır. · 
---ıesı rica olunur. Tarih ve navlunlardaki değişiklikler-

'l'ELEFON No.: 2007/2008 den acenta mesuliyet kabul etmez. 

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha 

8-ı ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lizımdır 

tftVRozıN Soğuk algmhğuım fena ilnbetler doiurmuina 
·~"!P wp 1.191dw.ıqn am!q nqwnq •pıwwıo !1l!UI 

lca6aatla giinJe J lıaıe alınabilir 

~yçe Oriyantban~' 
DRESDNER BANK ŞU~ESI 

IZDliB 
M.EltK~;zJ : H.KHJJtN 

Almangada 17~ Şubesi Mevcutiur 
Seı maye ve ihtiyat akçesi 
165,000,000 Raybsmark 

Tftrkiyede Şnbeleri : lSTANBUL ve J ZM l H. 
il ltııırtla Şubeleri: KAHİRE ve JSK~;NDERIYK 

•r Ulrlff banka moaıoelatnı if" ve kabul eder 

• 

Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 
Nazan dikkatine 

PLATT 
F abrikuınua Namdar 

ÇIKRIKLARINI Ye bilcümle ttl>EK. AICS~l~I. 
UMUM ACENTASINDAN ba .ene temm eclebıbnuuz 

ADRES: 

G. · D. GIRAS 
Pettemalcalar, Ewren sokak No. 3/1 

Singer dikit makinalan kumpanJ&I• kartı11nda 
Telef•: 2413 Poata kutusu : 234 IZMIR -

Fenni Gözlük için 

HİLAL 
. 

ECZANESi 

Şık gilneş, p!Aj, spor ve tayyare gözlükleri altın, nikel, bağa 
çerçevelerle kriıtal canılar,ber yerden çok ucuzdur .•• 

- .·. :·.·--~ ·-"·~, ~~.• , ... ,. •. • ' .~ .. ,,.._ .... "->··· .... ·. ..1 .. ~ ~ 1----·-B R IS TOL 
Be yoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cinı ldSmür perakende suretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde sahlmaktadır. 

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

SAHiFE. -

• l 

~.~Tu.aa 
• 

TURAN Fabrikalan mamallbdar. AJDI umanda y.,.. 
tuYalet aa anm. trq Nbana ye kremi ile glaelllr kr-
lerini k••l8•ı•s. Her yerde Nblmaktadar. Y abm toptan •· 
htlar ieln lsmlrde Gasi BulYannda 25 numarada amam acea
telik Nef'i Akyasıh ye J. C. Hemlİye mllracaat edials. 

Poeta Kut. ••• Telefon •••• 

...,. 
Saç Eksiri 

' 1 

Saçlana dlkllmeaiae ye kepeldeamaiae _ mani olar. Komojell 
saçlana klkleriai lmnr.tleadirir ve besler. Komojen aa~ 
gıcluadır. Tabii renklerini boaus, lltif bir n,.ı... Yanllr. 
Komojea Kaamk AC ebiri maruf eczanelerle ıtri1at maiuala· 

nada balu•. 

·····································································-: . . . . 
s Taze Temiz Ucuz ilaç E - . . . 
• • 

Hamdi Nüzhet Çançar : 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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



, .J:.l: ........... ·w& 1 h.. ~katı l-
Sonda: Generallerin 

Maviler çaldar arasmda lıilcumn hazır vaziyette 

Kahraman askerlerimiz yürüyiiJ halinde Dahiliye ve Hariciye Velo1lerimiz ve Valimiz Fazlı Güleç manevra aalüuında Modern seyyar hastane ,,,, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-BAŞTARAFIBJRtNCISAHIFEDE- EGE MANEVRALARININ SON GU'"'' NU çeninteıbitettiğihaberlerv .. e~:: 
rin başında gelir. lumat Mavi tarafın başard~gı b·ti-

Modem hnrbın yıkıcı silahı tayyar~.,, reketlere amil olmuştur, dıye dt' 
modem harpla~manın yapıcı ailahlım Harbı tayyare yapıyor, fakat inaan ı:e· ı mızı taraflar komutanlarını yeni j teşrin» e nazaran daha fena olma- tayyareciıi Atatürk kızı Bn. Sabi- riz. Bir gün zarfında beş, alt~ de 
arasında yeni bir bo~luk dolduruy~r. kim kazanıyor. kararlar almağa sevk edecek ka· j sına rağmen ayni şartlar altında ha Gökçenin yaptığı muvaffak1- fa yapılan hava muhare~esıd'' 
Harplaıma, karvdıkh ate§ tesirine istinat Size Ege manevralarında, hava dar hareketli idi. devam etmiştir. yetli uçutlar, düşman hatları ara- Sabiha Gökçen daima hakıJJl, ;ti 
ettiği için hava bfıkimiyeti için bebeme- harekatının bir hülasasını vermek 2 - ikinci gün: 3 - Üçüncü gün: · sına kadar mahirane sokuluşları ima üstün kalmıştır. Top te:ıı· 
bal bu sayının fevkinde tayyaremiz, 1500 istiyorum: Aşam vakti Aydın ve Nazilli İs· Her iki taraf kıtaati bir cephe bilhasaa kayde ıayandır, Sabiha semtinde yapılan bombardıı11 
rakamının üstünde pilotumuz bulunacak- 1 - tik gün: tikametlerinde gece uçuşları ol- teşkil etmeğe, yakından muharebe Gökçen ilk gÜn pilot olarak bir kol lar da muvaffakıyetli idi. 1' 
tır. Bu bir pcroladır. Millet, her ıeye rıığ- Hava hareketleri şafakla birlik- muttur. Bu fehirler gece uçutla- etmeğe hatladığı için, gerek Mavi, dahilinde vazife görmüş, ayni gün YENi BiR UflJ t,.Jiİ 
men bu parolayı tahakkuk ettirecektir. te bafladı. Atama kadar gerek rma kartı lüzumlu görülen müda · gerek Kırmızı tayyareler muhare- av tayyareainde de vazife almış- Hava hareketlerinin barP ji1' 

Bugün tayyare, modem ordunun kal- Mavi, gerek Kırmızı tayyareler, faa tedbirlerini almıtlardır. Av be meydanında ve gerilerinde mü- tır. üzerindeki maddi rolü, atrr.l~ıf 
bidir. Ncfıi hassası darlapn bir ferdin ketif ve bombardıman filoları de- tayyarelerimizin açıkta gördükle- easir olmutlardır. ikinci gÜn Sabiha Gökçen bom· önemi bize yeni bir uf~k. aÇ ilO" 
hayatı nasd her in aönmeğe yüz tutar-! vamlı uçu~lar yaptılar. Tayyare- ri bazı hedeflere taarruzları bil- Oç günlük hava bilançosunu bardımanlariyle temayüz etmit ve bulunuyor. T ayyaremiz hını, 9 

:-' tayyaresiz bir müdafaaya inanmak ta lerle istihsal edilen haberler ve hassa ehemmiyetli olmuttur. Ha- muvaffakıyetle kaparken, Türk bütün komutanların yüksek tak- tumuz bin bet yüzü afacak~E·f 
..,..... ayni hiui veriyor. lraporlar gerek Mavi ve seı:ek Kır· ya vaziyeti birinci aüne cOn ilk sölderinin biricik uk..ı kadın dirlerini toolamııbr. Sabiha Gök- ADNAN BiL 


