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-Manevralar • 
Hakkında 

Son gelen haberler 
, 3-ncü sahif emizdedir 

Fi ati ( 5) kuruttur Cumhuriyetin Ve C-unıhunyet Esermi~kçi!i~\Sabahlan Çılclır Siyosi Ga::etedit 

• 
resmı Büyük geçid 

Bugün in ovasında yapılacaktır 
Davetliler Ge.Ymenciğe gittiler 

' Kahraman ordumuz sdtlbahar Ege ma-
nevralarını her bakı~dan ö~ünmeğe de
ğer bir ~uvaffakıyetle .bi~irmi~. Kırmızı 
veya Mavi, milletin kendi sinesinden çı
kardığı aza~~tli Jrnvvetlcr ltendilcr!ne 
'Verilen vazif eJeri milletin güvenine hak. 
kazandıracak ~~kilde ba~armı§lardır. Ma
nevralara İştirak eden kıt'alaT dünkü gÜ-

• . . 
nü ietirahatle geı,:irmi~lerdır. Manevrala-
ı-ın kritiği dün büyuk erk&nı harbiye re
i~i~iz Marc~al Fev:r.i Ça~mağın huzurun
da yapılmıştır. 

Manevra ordusu b~gün azametli bir 
geçit res~i yapacaktır. Bu geçit resmine 
bütün yurddaşlar davetl_idirler. Sal>~h 
yedi ellide ş.ehrimizden kalkacak olan 
hususi tren iz.mirden geçit resmine gide
cek olan zevatı, konsolosları. yuıcld~;,la
rı Germenciğe götürecek, oradan ·geçit 
r~minin vukubulacağı yere, Jn ovaııına . 
gidilecektir. 

Ceçit resminden sonra davetliler ve 
geç.it resminde bulunmak Üzere giden 
yurddaşlar ayni trenle ~ehrimize pöne
ceklerdir. 

ATAŞEMILITERLER 
Ankara, 14 (Hususi) - Manevra or

dusunun büyük geçit resmine davetli 'bu
lunan ecnebi lltaşemiliterler manevra sa
hasına hareket etmişlerdir" 
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Bürokrasi · l B. Celal Bayar kabinesi 

ile mücadele .. 
.ı .. Mcınurlarm terfihleri irin ihzarı q\l .. :5" 

.. IUnülen kanuna esas olmak üze-•c . 
, 1:ıne ınemurlar arasında bir anket 
~~ .. ası tekarrür etmiştir. Büyük, 
tc-:.uk bütün memurlar bu ankete 
~·"a~ Vcrmeğe «maddi> ve «mane
~>" U~üntülerinin mahiyetini bildir-

Yeni kabinede mühim 
değişiklik.' olm.ıyacak 

]c davet olunacaklardır. 
t'-· ~ orijinal buluş, devletin bürok
~1Yı ~aşa tan sebeplerle kat 'i ola
tlr Fucadcleye azmettiğini ~öste
"tl. crdlerin haklarına ve amme 
~f~tlerine taalluk eden işlerde 
b. Ydıye, müsamahaya yer veren 
~tok . 1 "c h rası zaman zaman memur arın 

. -"' 

"tl~· at~ vatandaşların vazife ve 
~ k ulıyet şuurunu zaafa düşür-. 
h~ len hali kalmamıştır. Halbuki 1 
~ ~ı devlet vatandaş hakkının, 
dtı"llte ınenfaatinin mevzuubahs ol-
h~ gu her y d d • b.. .. k 

m c:rtcvra sahasmda 

:~siy t' e~. e ~ın:ın 
1
en ~yul latanbul, 14 (Hususi) - B. Celal Ba-

tirı· e ı gostcrmıştw ş sahıp e- · k ğ k b' d ··h· d 
L. Ut de ,J. 1 •• be• I • d yann yenı uraca ı n ıne e mu ım e-
ııt.ıt V~t e munase t erın e va- ~· "kl''-I 1 •-t \>p • ,. gışı w. er o mıyaca11. ır. · 
'°•rıı ." Para )srafından azade olmala- B k'I ı t ı .. · .. 31 ·ık t 

ıstern · t• T h . I . d b a§ve ı sme nonunun ı eş-1'\Jh h ışır; a mm erın e u . .,, • · ·r d · ~· B c 1•1 B 

d 1-fakik~:ıb 
1 mışktır.d ld ~ h l lktısat vekaletini Cle uhdesinde tutmak 

e ha_ u mer ez e o ugu a - . d·~· "k '-"J ~· · 

raat \•ekili B. Şakir Kesebirin geleceği, 
ziraat vekaletine de siyasi müsteşar B. 
Tahsinin geçeceği söylenmektedir. 

-Reisicümhur Atatürkün, Büyük Mil
let Meclisinin ac;ılı~ı münasebetiyle eöy
liyecekleri nutuk ehemmiyetle belden
mektedir. 

\! ak" k ) 1 rınae ıstı a C ecegı ''e , e a ayarın 

-~ıJ ) d b'" k . hi!!f" ısteme ıgı surette ı tısat ve .. a eone zı-
~~~ ou~ a urora~ aa~~~~~~~--~~~~~-~~~~-~~~~-~--~~--

~ durabiliyor~. St de e 
'~ rıun sebeplerini araştırdığımız o·. ·ya· ınovıç· . 
tı ~I\ n '.lllernurların maddi ~nkmtıla-
l~n ~~ta yer aldığını görüyoruz. 

Eııv,Yc~~u?unu kemiren mikroplar p e e t • 
dıitıa rını zayıf vücutlarda ara- a s zıyare 1 
.::~~~;.:~:,"~=iinit~=k~: . r• ... 
~ll~~eınurlann zayıf bunyelerinde a·: . Fransa - Yugoslavya 
~rı~~k~asi ile mücadele ayni za- J J t/ ' k b ğ. 
bi;e i· hır kültür meselesi, bir ter- arasınaa aos u a -
ti~&a·'1~ir, denebilir. Bu hüküm bi- /arını kuvvetlendirdi 
"rltır ~· .adar doğrudur. Ancak me- •---
di~ aıktıırlerini zaafa uğratan «mad- Paris, 14 (ö.R) - Diın Yugosla\'ya 
tetbiy ırı~~lardan kurtulmadıkça bu başvekili D. Stoyadinoviç ve maiyeti 
~e e guçleşir. erkuniye Fransız hükumeti arasında • 
~~ lltur «neme )dzım~ zihniyetini dip!omntik ınuhnvcrcler de.vam etmiş
~ct\ 1

kdan çıkaracaktır. Kendi elin- tir. B. Stoyndinoviç Elize sarayında şe-
İı>lc;~ ?'ası icap eden islerde iş sa- refine bayan ve B. Lcbrün tarafından 

~t: ~~1 kapı kapı dola§tırmıyacak- verilen ziyafetle hazır bulunmuştur .. 
ı:ı to;::ac.a~t i~tidalarını birer fut- Dalın .c':'H. rcisicümhu~. t~rafında~ 
ıL ~ g~bı daıreden daireye hava- kabul edılmıc:tı. Yugoslav hukumet reı
~ ~~ ıçi~den çıkılmaz kabarık ~i başvckfılr t dairesinde B . . ~otan ile 
~'i halıne ~elmesine sebebiyet 

1 

uç çeyrek saat kadar ve harıcıye naz.ırı 
~· ;~ektir. Bürokrasiyi ezmek M. Delbosln dah:ı 1" a olarak görü§
~ ~•tnin halkçı ruhuna uygun j müştür. Fransa ve Yugoslavya arasın
~~ _bir jtiyadın kökle§mesinc' dald dostluk ve iki memleketi birleşti-
-"".,U lktNCI SAHiFEDE - ren bağlar bu :dyaret sayesinde kuvvet-

SEVKET BiLGiN SONU DöRDUNCU SAYFADA B. StoJ14dinov" 

Ruzveltin yeni bir nutku 
Amerikanın ·mutlak tec~rrüt siyaseti 
· fakip etmesini · isteye~lere cevapbr 

lfooscvelt 

Demokrasiler 
---·---

.... • • • • •. 
Artık her harp~en t~.:.. 
cerrüdün kafi gelemi
yeceğirii anlayacak keı.~ · =· 

dar akıllı, tedbirli oİsun i· 
• • • • • 

. Viışington hükümeii ·ıapori- i .. 
ya ile ticari münasebetlerin 
kesilmesi gibi pratik bi.r vası
. tayı .. göz önüne alacaktır ... 

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

- YAZISI DORDONCO SAHiFEDE -
-------------------~-- ............ _ .... __________________ _ 
Antakya 
Halkevini 
taşladılar 
İstanbul, 14 (Hususi muhabirimizden) 

Suriyeden gelen haberlere göre gizli el
ler geçen gece Antakya Halkevini taşla
mışlardır. Bu çirkin hadiseye baş vu
ranlar aranmaktadır. Sancağın emniyet 
kadrosuna yeniden altmış polis daha 
iUh•e edilmiştir. 

Bolu da 
Zirai tetkikler 

Bolu, 14 (A.A) ...- Ziraat vekaleti 
müsteşarı bay Naki, Ziraat vekaleti baş 
müfottişı B. Bekir, orman genel direlC
törü B. Fahri ve Manisa saylavı B. Ya
şar ile birlikte Ankaradan otomobille 
buraya geldiler. 

Bu yıl Boluda 11çılan orınan mekte
bine Bolunun mels:tep mezunlarının ne
hari olarak kabu}ünij müsteşarın va
detincsi hnlkı sevinditdi. 
Yarın orman mektebi binasını ve ke

reste fnbrikalarmı, '):>elf!diyc ve hükü
meti ı.iyaret ettikten sonra Ankaraya 
döneceklerdir. 

---111--
lspanyada 

----111 . 

€-ümhuriyeiçilerin 
taarruzu baflaclı 

Paris, 1' (Ö.R) - İspanyada Ara
gon cephesinde cUmhuriyetçilerin taar
tuz hareketi ba~lanuştır. Madriq yeni
den şiddetle bom.bardıman ~dilmiştir ... 
Nasyonalist bataryalar, halkın tiyatro 
ve sinemalardan dağıldığı saatte ateş 

1 açmışlardır. ' • • 

Sinema ve tiyatl"Qlaröan çıkan kala
balık hemen sığmaklJıra ·sığınmışlardır. 
Hariciye nezaretine bir' gülle isabet et
miş ise de kurban yoktur. Madridde 
bombardımandan ne kadar telefat ve 
yaralı olduğu henüz tnyin edilmemiş
tir. At~ş bir rntıtten fa~la dnvam etmiş 
tir. .. 

Amerikada 
Japonyaya karşı 

·. boykotaj 
Nevyork, 14 -(A.A) -- Koloradoda 

Demerde toplanan Amerikan İfçİ fede-
1 rasyonu ittifakla Japon mallanna kartı 
1 bo_ykotaj 7apmaia karar vermittir. 

Feci • • 
serısı hadiseler 

Diyarıbekirde de bir 
mua1lim yaralanniıştır 
Jetanbul, 14 (Hususi muhabirimiz- B. Abdulvahidi aiır aurette yaraladı,; 

den) - Menin ve Tarsusta üstüste vu- Muallim hastaneye kaldırıldı. Hadiff kül· 
kuhulan talebe hadisesinden sonra Diya- tür muhitinde ve bütün tehirde büy\i4 
nbekirde de bir hadise oldu. Oiyanbekir teessür uyandırdı. Mehmet tevkif edil
sanat okulundan iki sene sınıf ta kalan mittir. Adliye tahkikata vaz' ıyed etmit
talebcden Mehmet, fen bilgisi muallimi tir. 

Kurum tarafından incir 
mübayaa edilecek 

Jnciılerimizin geçirmekte olduğu buh-ı operatif ortakları için avans ıelc.linde ta• 
ran dolayısiyle üzüm kurumunun piyasa, yin edilen miktara çok yalcın olacağı tah· 
ela nazımlık vazifesi görmesi takarrür ey- min olunmaktadır. Yalnız kooperatifle· 
lcmiftir. 

Bilhassa ba~vekil vekili Celal Bayarın 
manevra münasebetiyle incir bölgesinde 
yaptıkları tetkikler hu kararın alınmasın
da büyük bir !ımil olmuştur.Üzüm kuru
mu dün akşam Ortaklar. Germencik, Er 
beyli, Karapınar, Köok ve ödemiş koo
peratiOerine tebligat yaparak ortak olmı
yan müstahıillerin de mallarının müba
,.na edilmesini bildirmiştir. Fiat hususun
da henüz ltat'i bir malumat yoksa da ko-

re ortak olmıyanlann incirlerinin bedel· 
leri avans değil kat'i rnübayaa ıeklinde 

ödenecektir. Alınan bu karar şüphe yok· 
tur ki incir müstahsillerini çok sevindire· 

cek, karşılaştıklap zorluklann büyük biı 
kısmını tahfif edecektir. 

Bu karar incir piyasası üzerinde d• 
derhal tesirini göstermiştir. Ozüm kuro-

muna bu yeni karannda da muvaffak ol· 
masını candan dileriz. 

Yunan Başyekili B. Metaksas 

A verof zırhlısı ile · 
lstanbula gelecektir 

B. Metobcı.t 

lstanbul, 14 (Huauıt muhahmmiz• 

den) - Yunan başvclüli general Metak• 

sas ilk teşrinin on selı:izinc.i pazartesi gÜ• 

nü Averof zırhlısı ile lstanhula gelecek, 

burada bü) ük merasimle karşılanacak ve 

ayni gün hususi trenle Ankaraya gide• 
ccktir. Dost ve müttefik devlet başveki· 

line yapılacak istikbal programı hazırlan• 
Mösyö Metaksas Ankara.da hü· 

yük bir ehemmiyeti haiz o~acağmı, Tür
kiye ve Yunanistan aruında iş birliğinin 

bir kat daha kuvvetleneceğini yazıyor• 

lar. 



SAHiFE 2 

Bürokrasi 
ile mücadele .. 

-BAŞTA.RAFI BtRtNCI SAHlFEDF..
vazife v~ mes'uliyet şuurunun ın
kitafıııa ihtiyaç vardır. 

Halkçı devlet, bürokrasiyi mazi
nin derinliğine gömmek için bunu 
yapacaktır: bunu yapmağa mecbur
dur. Zira hızlı bir ilerleyişe bürok
rasiden daha büyük engel olamaz. 
Memurlanmızı refaha kavu,ıurma
yı istihdaf eden hazırL.ktan bu neti
ceyi çıkarıyoruz: Küçük memurlar. 
maddi imkanların müsaadesi nisbe
tinde refaha kavuıunca ruhi bir an
trenman yapacaklardır. Şahsi üzün
tülerini bir tarafa bırakarak bütün 
dikkatlerini yapmakla mükel!ef ol
duklara i~lcre hasredeceklerdir. Ken
dilerine tevdi edilen vazifeyi ve
rimli şekilde ba§Bnnağa çalışacak
lardır. Vazifesini yaptığından emin 
olan bir memur, faaliyetini sekteye 
düşüren endişelerden sıyrılmış ola
rak resen karar vermeğe muktedir 
olacak, nefse itimadın ne kadar bü
yük bir kuvvet olduğunu anlıya
caktır. 

En sağlam, en modem bi; maki
ne bile küçük bir kum tanesiyle işle
mez hale gelebilir. Memurun enerji
sini hareketsizliğe düşüren kum ta
neleri bürokrasinin kötü alışkanlık
landır. Yani mes'uliyeti tekabbül 
etmek hususundaki çekingenliği, fa
aliyetinde dağınıklığı, nefsine iti
mntsızlağı, kendi kendini kontrol 
haasasından mahrumiyetidir. işte 
memurlanmizı terfih ederk.:m onla
ra bu güzel fnk.ülteleri kazandıraca
ğız: bürokrasiyi bu silahlarla yene
ceğiz. ŞEVKE"t BtLGlN ... 

Tashih 
Dünkü nüshamızda ltalya ile olan ti

caret anlaşmamıza ait yent kararnamede 

ltnlyanın verdiği munzam kontenjan· 
lara mukabil genel ithalat rejimimizden 

mutlak surette istifade ettirileceği yazılı 
idi. Bu haberde (genel) kelimesi miirct

tip sehvi olarak gizli yazılmıştır. T a"hih 
olunur. 

"'""' 
Yine dünkü bllfmakalemizde ınemur-

lann ( terfihi) kelimesi birkaç yerde (ter
fii) şeklinde dizilmiştir. Bu dizme yan
lı"nı düzeltiriz. ___ .,,,.. __ _ 
ilk kadın polisi

beraet etti • 
mız 

Anna isminde bir terziden rüşvet al
dığı zanniyle iki sene evvel tahtı muha-

kemeye alınan ve ioten çıkanlan emniyet 
müdürlüğü ecanib kalemi memurlanndan 

hayan Fütuhatın o zamandanberi devam 
eden muhakemesi sonunda suç eabit ola

madığından beraetine karar verilmiş ve 
karar da kat'iyet iktisap etmiştir. Bayan 

Fütuhat, muhitine kendisini acvdirmit 
çalışkan bir memur ve ilk kadın polistir. 

Tekrar vazifesine döneceğini memnunİ· 
yetle haber alddı:. 

o 

Bir Sov"Yet alim:nin 
mühim bir keşfi 

Leningrad radyum enstitüsünden pro
fesör Nikitin, niton ve neon gibi asıl 
gazları karın tesirine arzetınek suretiyle 
bunların hidratlarını elde etmeğe mu
vaffak olmuştur. 

MalUm olduğu üzere, Mendeleev'ın 

elemanlar sisteminde csıfır.t gurubunu! 
teşkil eden ve asıl gazlar Unvanı v~nl- ı 

miş olan gazların kimyevi reaksiyonlar 

1 
veremiyecekleri z.annediliyordu. Malum 
olan bunlardan bazılarının su ile karı
şabUerck hidrat terkıp edebilmelcriydi.1 
Maamafih, neon ve niton, bunlardan 
hariç addolunuyordu. 

Profesör Nikitin'ın bu ke~fi. kimya 
kttaplarındn bazı değişiklikler vücuda 
getirilmesini mucip ol crıktır. 1 

• ?' • 
fS ıLR TEŞIUN CUMA t 

---fJ!Jl!l~W'JB~IJJB!!lll!lllllll! ...... 

ŞEBİR R.BBRLBRİ 
Dünyada 
Neler oluyor? 
~1!:2Zi':Z1ZZlll ...... 

Mussolinl Almanyanıll 
h~yranı· bulunuyor 

Zabıta Vilayet yolları B. Lütfi Kırdar M h )) 
yenı yolların ın,ası Dün şehrimize geldi a a e 

u l l JJ l ihale edlllyor naraçc, l ar a şiaaet i Mnnisanın değerli valisi bay Lütfü 1 M .. · ıı · "' . t 
VilAyet dahilindeki yolların İnşasına Kırdar dün şahrimize gclın~ Egepalas u Dl essı 1 gı e ra. 

Mussolini "Alınanyaclıın dönüşÜlldeJI 
beri bu memlekete vuku· bulan ziyaıe' 
tinde en çok Alman fabrikalarının 1teJl' 
disini mütehassis ettiğini saklamıyor ... 
&ende büyük seriler halinde yapbll 
büyük çapta toplar Mussollniyi .Aiııtaıt' 
ya hakkında hudutsuz bir hayranlıJI 
sevketm.İitir. Onun gözünde artık P 
man kuvveti bir masaldan ibaret deli1" 
dir. Mussolini Romaya avdetinde kelldi
sini karşılıyanlara : 

bir &Urette mÜcadefe ehemmi,-etJe devam edilmektedir. Me·ıoteline misafir olmuştur. ıBugihl çelik f d b• k b 
d• nemcn ·Muradiye yotiyle, Değirmende- ordumuwn geçit resm.iııde hazır bulun- )0 a Jr re 3 et 

e l yor re betonarme kÖprüsü ve Dikili • Ayva. mak mere manevra sahasına gidecelıc-
Tepecikteki son katli hid.isesinde11 IJı: yotu inşaatı yakında sona erecektir. tir. da V3S1 

sonra, emniyet direktörlüğü, bu muhil- Bunlardan başka bu sene 7 4000 liraya .,,,.. 
teki azılılarla .şiddetli surette mücade- Çatal - Bayındır ve 15 bin liraya öde- B. uak ,_-,-,-,-eral Belediye leşkiliıtı olan mahallerde, 
leye karar vermiş bulunmaktadır. miş _ Çatal yollan inşa edilecektir. nı R Y ı muhtarlı.k . kalktı. Bu vazife belediye-

Her gece, muayyen saatlerde sıı.bık:ı- Bu yolların inşası yakında müte- 'Ozüm kurumu direktörü bay İsmail lerc verildı, fakat muhtarlık vazifesini 

- Artık yüz on. beş milyon kişiyiı.
Müthiş silahlarımız vardır. DünY,pııı 
hiç bir milleti bizi korkutamaz, diye bt' 
~ırmıştır. lıiar takip edilmekte. Üzerleri aranarak ehhide ihale olunacaktır. Hakkı Veral bugün Ankaraya hareket görmek üzere mahallelerde birer mü-

biçak. kama, tabanca gibi taşınması Cüibahçe - Karaburun yolunun istik-, eylemiştir. Kuruma ait işler hakkında mcssil bırakıldı. 
me l ·ı~L·ı ld d"l k d 'l k k"' ı ı l d b 1 k ·· ·· Dün ikinci sullı ceza mahkemesinde mnu o an sı ama.r e e e ı ere suç- şafı cievıım ed. iyor, bu vo_ l,un inşa e t di ·-. ve .. aıet .e cma.'t ar a u unaca onu-
l la bakk d t k b ı k b d k ı f · · d ı · · d · birbirini kıskanan, sabık ve Iahak mu·· -

DANONÇtYO VE AKADEMi 
Mussolini, Markoniden inhilal edt' 

İtalyan akademi~ riyasetine Gabritt' 
Danonçiyoyu tayin etmi§tir. Gardool' 
deki villasında münıevi bir hayat .~ 
şayan ltalyan edibi vaktiyle kendisP"" 
akademiye aza tayin etmek istiyen fd!JI' 
soliniye şu cevabı vermişti : 

u rı . ın a .. a ı at yapıma tadır. ten sonra, vılayet dahiJınde . u senekı I muz e. ı uı ta ıçın e şe 1runıze 0-
Tepecık muhıtinde, arada sırada vu- j program göre 701 inşaatı hitmış olacak- necektır. messiller arasında baş gösteren bir da-

kuat çıkmasına sebep olarak; buradaki tır. .,,,.. vanın duruşmasına başlanmıştı. Haka-

genel evler gösterilmektedir. "' Yenı· v ergı·ter rcti mulazammın olan bu davayı kısaca 
Zabıta ayol zamanda haraççılarla da Nüfus kayıtları anlalalım: 
mücadelesine devam etmektedir. Mede- Na suretle yapdacakbr Yeni tenzilat cetveli Hasan oğlu Bay Ahmet., İmari>•e ma-
nl bir şehirde, işsiz., güçsüz dolaşanla- hallesinin otuz beş senelik muhtarı iken, 

Kendiaind~n başkasına ait nüfus kayıt 937 senesi İptidai maddeler tenzilat k 
rın ve bir kaç mahkumiyeti olduğu için son anun üzerine bu vazifeden çekil-
k dil b 

· örneklerini ~ı!;artmak isteye.nler _ha, kkın- 1 cetveline ilave edilen mamulat hakkında 
- Bir halis kan eşeklerle ayni tır 

rada bulunamaz .. E:n erini arbar ve mırmır tanıtarak _ mis, mahalle mümessilliğine ayni ma-
vatandaşları tclıdit etmek suretiyle ha- da ne suretle ceza tatbik edılecegıne da- 1 maliye vekaletinden vilayete bir tamim hallede oturan Hasan oğlu Bay Etem ta- Dan6nçiyo şimdi onlara riyaset edr 

cek.. (Vtl) vadan geçinenlerin arkası bırakılma- ir dahiliye vekaletinden vüayete bir ta· I celmiştir. Muamele vefltisi kanununun yin edilmiştir. 
maktaaır. mim gelmiştir. Bu gibi ki~seler evvela, I beşinci maddesinin A fıkrası mucibince Bay Ahmet, bila ıfasıla otuz beş sene- ___ o _ _...__ 

Geçenlerde İsmet gazınosunun altını bu kayıtlan han&i da'ireye ıbraz edecek-, hazırlanan bu listeye göre. yeni ilave edi- lik muhtarlığını elinden kaçırdıktan 
üstline çevirdığınden dolayı, ınahkUm lerse oraya müracaat ederek kayıtları len ten:zilıit cetvelinde şunlar vardır: sonra eski ve yeni mümessil arasında HOL ANDA 

resmen ıstiyecekler ve bu daireler de 1 - Tahta kutu, incir kasası. kundu-
olan sabıkalı Malatyalı Nuri, hapisten nufus dairesın· e bildireceklerdir. rekabet baş göstermişlir. Tesll t\at programıyla 

kt ktan t k b. 1 ra kalıbı ve zikredilmiyen tnhtadan ima- B Et b" çı ı sonra, e rar ır suç iş iye- ay em. ır gün ağzından ağır laf- ordu ve donanma"' 
k dil hk 1 Eşhasın dilekleri üzerine nüfus kütük- lat yapan bilcümle sanayi için yüzde on, ı k k ll 

re n ma emeye veri miştir. ar açarmış, es i muhtara hakarette t'!lıo.kvlye edecektlr 
II!l.d s d 1 !erinden kayıt rıkarılmıyacaktır. 2 o·· l"k ı b l .. cı ise ev a ı Mehmet adında birisi- v - oşeme 1 ve yo muşam a an bulunmuştur. Fakat bu bir iddiadır . dJt' 

nin, Malatyalı Nuri tarafından yaralan- T ~ [ için yüzde yirmi ackiz. Mahkeme d b 'dd' ' . 1 k d".. Bütün dUnya silahlanıyor. Şiın .1 ... ı ayın er e u l ıayı ınce eme te ır. ka " . . .... 
masından ibarettir. Taarruz Kemer ci- 3 - Elbiselik muşambalar için }'Üzde Asıl mesele b iddia ih d dar silahlanma ışlerınde en az . 

B Z . k• bi müd"' .. B ' u yı t;,vz c en 'kal ·· Un lsk.and' " l d-..t f' varında yüzlerce seyircinin gözii öniln- urnava ıraat me .e uru; . otuz. müşteki Bay Ahm d' . tidaSıı; da 'k- ı gor en ınavya ~ev e\11?;._, 
de vuku bulmuştur. Hilmi. Rizenin narenciye .ve ça. Y fidan-! Tenzilat payı kabul edilmiştir. Ve kur- ttwl b ı1 erdın ısEsask ın ZJ Hollanda hile silAhlarını bir kaç ka re ıg azı yaz a ır. i muhtar, ka y • !Jf" 
Yaralının Uşaklı olması. diğer Uşak- lıklan müdürlüklerine. 1zmır Zıraat mek- şun kalem için kabul edilen yüzde on bu istidasında şöyle diyor: çı nnaga karar vermış bulunuy~~..lr 

lı hemşerilerinin canını sıkmış, dört şa- tebi mualJimlerinden B. Mehmet Ali,: tenzilat nisbeti yüzde otuza ibl.iğ edil· _ Ben bu mahallenin otuz beş yıllık Hollanda . Kraliçesi Villıelmine J'i"";r 
bil, bizzat karakola gelerek, hadiseyi Bursa Ziraat mektebi muallimliğine, miştir. muhtarı iken; çıkan bir kanunla mu- mentodaki nutkunda Hollandanın 
etrafiyle anlatmışlardır. Bursa Ziraat mektebi müdürü B. Hüse· • htarlık 1·şı· . 'h t "ld' H lahlanma gayretlerini izah etmişti. ı\~ 

k Seferb a ilk 1 1 1 mıze nı aye verı ı ... er . J1"' 
Bu şahitler, Sevdalı Mehmedin, Ma-· yin Avni lzmir Ziraat me tebi müdür- .. r Ş er halled b' .. .

1 
la . d I . terdamda çıkan Telegraph gazetesı rn.a en ır mumessı yın e ı mesı .. 

latyalt Nuri tarafından ne suretle yara- lüğüne, Bursa Ziraat mektebi mua11im- Seferberlik i;ıleri müdürlü~ü bugünden bUclirilerek b" . h 11 . d B munasebetle şunları yazıyor : 
• f b .. , ızım mn a emıze e ay .. . . .. . tiııd• 

landığını, Nurinin belinden çıkardığı !erinden B. Ekrem Şükrü. stan ul Zira- itibaren hükümct konağında iskan ~ü- Etem tayin edildi. Fakat benimle, onun .~Hukilme~ .askerlık mukeliefıyc ııınıı 
iki taraflı keskin kamayı ne suretle at mektebi mua!' •terinden Nezir ve dürlüğünden bo~ kalan dairede çalışma- arasında dağlar kadar fark vardır. 0 muhim ladılat yapılmasını ıazaın. tit• 
Mchmede sapladığmı biılbiil gibi anlat- mıntakn zirant mutahnssısı Şemsi Çelebi ğa başlıyacnktır. mümessil oldu amma, ınahnJleli yin~ eden bir kanun layihası teklif etrniŞ. 
takları halde; 1§ mahkemeye düşünce: Burn:ıva Ziraat mektebi ıııunllim ve ş~f- • b .. t b 

1 
d I b d Yapılması istenen tadilat şunlardır • .,

1 
- Orada idık amma; görmedik! Sev- lıklerinc tayin edilmiştir. ltooperallf har· keli ana rnuracaa e aşa 1

• şte ura an ı H lla d lh anınd•"' 
lif aramızda bir adavet baş gösterdi. Bana - . 0 n anın . su .. zam ·- ~ 

dalı Mehmet, hadise malullinde olan B-ı-.r--hafta/ık Vilayetimiz dahilinde tavukçuluk ve müracnatleri, bu zat hazmedemedi. Ve kuvvetı on dokuz hın kışıden ot...-
demirlerin üstüne dü~miic ve yaralan bi ki · k ı cakt 

;; '$ - yumurtacılık kooperatifleri inkişaf etti· bir giln sarhoş olarak gıyabımda küfür- n şıye çı arı a ır. . 
mı~ olmalı!... Chracat :-aporu rilecektir. Bu koopcrntifler için, satış ko· ler savurduğu öğrenildi. Halbuki ben; 2 .- İki.kar. deştcn birin .. i askerlık ~ 

Demişlerdır. C b h f f d ı· fi d d h kU le ıcaJP" eçen ir n ta zar ın a ımanımız- 1 opernti eri şeklinde bir nizamname ha- tanının~ ve her kesin hüsnü teveccUhü- metin en ıstısna e en u m r 
Hakim B. Ömer Kaya bu ifadelere d h el f ı k ı l 'h ı l k an mu t i meın e ·et iman anna 1 raç zır anmaktadır. nü knzanmış bir şahsiyetim ... Büyükle- rı aca lır. 

ehemmiyet vermemiş, hudise:len sonra; 1 h il h kk d b • ti ))et 
edi en mn su erimiz a ın a ir rapor rimizden Izmir valisi, belediye reisi, 3 - Piyadelerin askerlik hlzrne ıctıt" 

suçlu tarafından tchdıt edildikleri için hazırlanınıitlr. Buna göre bir haftada Bir ÇOCUk kayboldu 1 k d bir k 1 ca 
bu yolda ifade verdıklerine knnaat ge- tayyare cemiyeti, z.iraat müdürü gibi >uçu ay an on aya çı arı a . 1)-
tirmiştir. 191 ,6 ton kumdan, l 12. 1 ton nohut. Tilkilik caddesinde Sadullah sokağın- makam sahibi olan zevat, bana karşı bir Bu tadilatın bütçeye yükliyece~ı ~ 

513.3 ton palamut, 125,4 ton pnlamut da 20 numaralı evde oturan Hüseyin ot.- sevgi ve itimat beslenuş' le dir B ·ıı temmim mnsrnflnr 12 milyon florın Mevcut deluile göre suçlu mahkum k .. r · u 1 - • ti" 
olmuştur. hulasnsı, 105,4 meyan kökü. 304,8 ·e· 1 lu on hir yaşında Nejad üç gündenberi barla ben, içtimai bir mevki sahibi bu- min ediliyor. Profesyonel ,askerleri..ıl ıııt 

Çukurovanın pamuk 
rekoltesi 

Adana ticaret od:lsı Çukurovanın 

bu seneki pamuk rekoltesinin son tahmi
nini bildirmiştir. Buna göre bu seneki 
rekolte geçen seneden 24440 balya faz. 
!asiyle 184 bin balyadır. 
~.Z7..z.7~.znı7'2'2'~LA'. 

Halkevi köşesi 
CJWZf27'.Zf."'LZ77~'Z7.7.7.L?T'.LZ7.Z;, 

1 - Huikevi yönkurulu Boks komi
tesinin kcndınc mahsus bir gece yapma
sına karur verıniştır. Yalnız ô.zalanna 
mahsus olan bu gecelerden maksat bü
tün Halkevl mensuplarının birbirleriy
le daha yakından taruşınalannı temin 
etmektir. 

2 - Evimiz.in Ar komilesi bu yıl da 
geçen l'll olduğu gibi şan ve keman 
kursları açmağa karar vermiştir. Şan 
ve keman dersi alacak olan yurddaşla
rımızın Halkcvine müracaat ederek ka-
yıUannı yaptırmaları rica olunur. 

3 - 15/10/937 tarihine tesadüf eden 
cuma gUni.1 saat on yedide yönkurul 
ve saa~ 16 da da Dil tarih, edebiyat ko
mitesi umumi toplantısı vardır. 

pek, 91,6 kendir tohumu, 263,5 ton ar• 
1 
ortada yoktur, Nejad ilk mektep talebe· lunmaktayım , ğnlması için beş"' milyon, yeni kı.şla 

pa. 719.1 ton tütün, 84,5 ton badem sidir. Velileri zabıtaya müracaat etmi;ı ve Bu hakaretınden dolayı, suçluya ccıa inşası için yirmi iki milyon flo~in;. 
66.5 ton yün, 16 ton hurda ip, 50 ton arnştırılmnğn başlanmıştır. ve bana da, içtimai mevkiim nazara alı- folunacaktır. 1938 senesi askerlılc 

1
,,. 

zımpara, 1 O ton susam, 7, 1 ton zeytin 1 .,,,.. narak suçludan beş bin lira manevi çesi 188 buçuk milyon florin olacatct ~-
ynğı5 ton clcri, 4.6 ton demir, 2, I ton Bir kız ka ÇirıJmışfı zarar alıp veriniz! > Hollanda filosu da yenilenecek \'c. !:-" 
kuru vişne 1, 7 ton fasulye. 5 68 kilo halı. Suçluya geçelim; bu zat da altml§lık · 1 k G ı··· k b' esı pCP 

286 k·ı 
4 

k vıye o unaca lır. o ıJın a ın dol' 
ı o ceviz, 370 balye parnu • Şahitler nihayet bildik- bir ihtiyardır. Kesdirim olarak şunlan landa Hindislanı sularında bulu~ v ol' 

2028.5 ton incir. 1244.5 ton üz.üın ve lerlnl söylüyor söylemiştir: 1 d ı f h • "'ı 
4 nn a 1arp ilosunun i tiyaca ıuv .:it' 

636 baş öküz ihraç edilmiştir. - Bu davanın esası çekememezliktir. k k aBV" 
-~~111 Yalan yere şahitlik etmekle maznun M "" t k' b d l d b l bir 'd ına tan çok uzak bulunduğu ·an -tO 

lzml•r - Jstanbu} Kfunllin muhakemesine dün ağırcezada di~~ae bı~ıu:O,~: e:;;. e ::.:. e tah~.- dedir. Umumi kanaate göre parlaJlld~, 
b ı ...,., 1 18 ma mı ı- yeni teslihat programını tasvip e 
aş anmıştır. Kamil, Seydiköyde beş ki- kata bile lüzum görmemişti ... Ben adam ı· 

Hava posta tayyareleri .,: t r d k ır ,..ı ara ın an açmlan Nazike isminde bir tahkir edecek tiynelte değilim, dem~- , ' 
iki Teşrinde işleyecek kızın kaçırılma hiıdiscsinde yalan yere tir. ı .... 

ah·t1k Ok l ·············· . lzmir - lstanLul arasında işleyecek ha· j ş 1 i yapmaktan maznundur. l'"iımil Mahkeme, suçlunun sabıkasının so- Ur arın,,,,,,,,,. ... ••11 

va posta tayyarelerinin ikinci teşrinden 1 evvelce tevkif edilmişti. Kamil, dünkü rulmasına ve şahitlerin celbine ve söy- D ·ı ki rı' 
h k •••••••••••••••••• e itibaren muntazam seferlere başlıyacak- mu a emesinde, reisin sualine knrşı bil- lcndiğl gibi iddia makamına m~lckl ta- .................. ı e 

lan haber alınmıştır. 1 di~lerini söylememekten vazgeçmiş ve rafından daha evvel bir dava istidası rIZZZZZ7~..LZZ'Y.. __ ... 

istnnbuldan lzmire gelen, hususi yol- 1 yngm~~I~ bir havada bağ kulesine gelen verilip verilmediğinin sorulmasına ka- Arabacıların bif 
cu tayyaresinin iki günden beri geleme· 1 beş kı~ının Nıızikeyi getirdiklerini ve ka- rar vererek muhakemeyi başka bir gU-
yişinin sebebi, Cumnovası civarındaki pıyı çalarak bu kızı al dediklerini anlat- ne talik etmi§tir. şikayeti 
hava istasyonu ııahaSlnın yağmurlardan 'ı mış: 111 Okuyucularımızdan biri yazıyelor:~ 
çamur haline gelmiş olmasıdır. Bu vazi· - Baktım, Nazikenin başı açık, her Mahkumiyet kararı Biz, tek yük nrabacısıyı.z~ sen c ,,r 
yette ini~ ve hareket tehi keli olduğundan I taraf 1 kan ~çinde idi. Zavalla kız yıdın beri O'tilciller sokağında bekler ve IJlt 
lstanbula malıimat verilmiş ve tayyare ayaktı. Halıne acıdım ve evime aldım. Abdullahı öldürmek kasdiyle yarala- fakamız çıkarsa çalışırız. Bun~~ .,-
hareket ettirilmemiıtir. Maznun bu suretle bildiklerini kctm- maktan maznun Malatyalı Şükrünün ağır müddet evvel, belediye taraf~O"'le~ 

Hava alanında inıa edilecek hava is- etmekten vazgeçtiği için tevkif karan ge- cezadaki davası bitmiş ve &diyen yara· sokakla bulunan bir ağaca bit ,J'1 
tasyon binaeı, bugün vilayet encümeni ta· 1 ri alınmıf ve davanın başka bir güne ta· lamak suçundan dört ay on gün hapsine tl oll 

lik' k 
1 

asıldı ve bu levhada «bura a .. ..adi' 
rafından müteahhide ihale edilecektir. ıne arar veri miştir. karar vcrilmiıtir. rd ıv- ..ı araba durabilin y.azw va L dı. ,,. 

epey zaman geçli. Levha kaldırıl ,.. 

Büyük beıtekar BETHOVENIN ilahi mmikiıi .• 
rine caltı araba durabilir> levh~~ tılt 
dı. Belediye tarafından bize ver d,ıl 'le' 

tcnbih üzerine masrafı tarafırnı.ı 
rilerck bir de hali yapıldı. . ahl tıll 

Kocasına ihanet eden bir kadının ıstırabı.. • 
Atk ile evlat muhabbeti arasında mücadele eden bir kalp.. 

- Karısının ihaneti kartıamda kocanın duyduğu azap .. 
Gibi beteri lıiıleri tahlil ve temsil eden dünyanın en büyük filmi 

Bugün TAYYARE SiNEMASINDA 
LIL DAGOVER- ViLLi BiRGEL TARAFINDAN TEMStı: 

EDiLEN 
BUYOK ARTiST 

9 UNCU SENFONi 
Filminde görülecek ve 250 ki~ilik orkestra tarafından çalınan 9uncu senfoni parçalan dinlenecektir. 

A YRJCA 
eam 

MACARiSTAN GECELERi 
Maskeli filmini temsil eden P AU LA V ESSELEY 
Tarafından temsil edilen atk - gÜzellik ve musiki filmi · 

ilaveten: PARAMOUNT JOURNAt. 
Seanılar: 2 - 5.15 - 9.15 de MACARiSTAN 3.40 - 1.25 de 

FIATLER: 30 - 40 - 50 KURUŞTUR. 

Tam beş gün oluyor, bize şif ıs~ 
tebligat daha yapıldı, 'bu tebli~ııo'cJ~ 
bu sokakta yalnız bir araba bU ... .ııdl 

1 8rv~ 
diğer arabalar da yangınlık ıır 
bekliyeceklerdir. ~ıtd•~ 

• . clıır. ~t' 
Emir, emirdir. llepunız piJle 

Gösterilen yerde akşama kad~e biıİ ~ 
yip duruyoruz. Ne gelen, ne ib·yit• lı 
ran var ... Çoluk, çocuk sah• 

1 
ret c: 

k tiCll j3r 
bu :mkaklan uzaklaştırma ' •etil'· 1 k erfllıs _ı.ıl 
babına da, biı.c de z.orlu ,, 111, >,zv:.ıı 
. . • d tmarnnlıırl .ev 

zı yenmız en oyna . }lııııı1ıv 

da daha münasip bir şckıl b~crif.-' 
belediyemiz.in insafından bek 

----·--- ıerl 
Beledıyo otobU• ··1' rıı"~ 

1 • • gürrırt' lı1 
Belediye otobüs erının bUsıer• ,) 
1 • b" ek .. d'r Oto lıl me esı ıtm uzere ı · "11rı l< ı 

· ""kten çı ..r.Y knç güne kndar gumru "' lf'I',.. 
1 d • "b ren rv ı,ıs'' ve gelecek haf ta an ıtı 11 l ıtCV 
Konnk arasında seferlere bll~ ıY 
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Mciiıevraiıın Kritiği ·· 

Mareşal ·feyzi Çakmak ve Orgeneral 
· izzettin Çalışlar iki taraf ordusu 

hakkında tenkitlerini bildirdiler 

Neti~e= ·· 

AJemi ,,,aJahale 
komitesi bugün 

toplanacak 
'Geçit resmi için . 

• 

Rumen Manevralan 
Fransa Erkanıharbiye reisinin Ro
man yayı ziyareti etrafında Rum~n 

gazetelerinin neşriyatı •• d • ı d • 1 b .a 1 • '"' • h k k d Rumen baamı. Rumen ordusunun se-ı ral Gamelin yann Bükre§C vasıl olacak. g. on erı 1 ş ır ıgı a ın a neJilı: sonbahar manevraJannda bulun- tır. General. Fransada insaniyet namına 
• mak üzere gelen Fransa erkanı harbiye cereyan eden büyük muharebelerin ve 

F ------••• ..... --... ...... --... • ------- reisi General Gamelinin phamda garpta- aaırdide Fransız ,ecaatinin atmosferini 

ransa bu notada, : ademi ıİıüdahale Yunan gazetelerin dostca . neşriyatı lı:i büyü~ müttefikleri Fransayı ve .ordu- kendisiyle beraber getirmekte~ir. MilU 
l_ t sunu selimlamaktadır. Kralın auretı mah- arzularımızın tahakkukunu kuvvetle mü-l(QmJ•te • • . t •• k 1 .. • • k Atina. 14 (A.A) -- Atina ajansı bil- niyetten :eonıa baricS eınniy~t vadetDÜ§ susada vaki daveti üzerine Generalin dafaa eden bu memlekete ltar~ minnet· 

SJOJD muza ere eri YJDe .a a- diriyor. .... Ba,vekil.~aemniyetinel~ehu- yaptığıbu%iyaretFransaiçinpek büyük tarız. dedikten sonra ezcümle töyle di· 

t " d • ·. ·.;. •• Türk - Elen İf birlii'i ~a ba~ lunduğuna d.ir -tıuainat "VCflllektedir. tezahürat yapabnuma ~bep ollDUftur. yor: 
me e Ugra~S3· Ver JğJ SOZU vekil Metabasın beyanatı ~inasebet;y- Bunda hiçbir_... yoktur. Zb azim. N.-yonali.t gazeteler müatesna olmak cMüttefikan bütün Rumen milleti. 

1 b ıd d le ye.zılar yazan gazet~leı, bu ıb.ı,ran&tın ki~ık tabrikWiWt demek · değildir. Bu 6zere bütün matbuat. Romanyanm yük- Framanın fevltal&de murahhası Genera1 g e f İ 3 3 C 3 ğ J 0) j İ r İ · verilen bir sözün yerine ge~~ olma-1 Balkan -t..m 911'fe"eai dahilinde Y u- sek misafirine karp huduttan itibaren Gameline en derin aaygılannı sunarak 
p · sı ~ey{iyetini biJdirdifini kayCle,femek- naniatan ve ~ yak~afmaları- halkın göeterdiii candan sempati ve is- vasi bir salahiyet ve tereRe tem.il ettiği 

" a.rıs,.· 14 (Ö.R) - Bu akşam Londra-_ vafi.tkıyetc ermesi veya neticesiz kal- tedırl T nın daha lJd.woıJ . d'L1 • olclan "kL-1 . - h-1-k d f l r F ·ıı . ld ... ,_ ... a c . ~e çız uuen Y ti oaı menuwm aa. ın a mu assa ta - ransa mı etme o ugu ııtadar kendiaine 
· ~ionder~e~ F~~IZ no~ın nıetni1 ~ası .elzemdir. Neüceye .varmak için Gazeteler diyorlar ki: '. bir ıaniye bile inbhaf etmediklerinin bil- ailat vererek Marn kahramanı General karşı da kalben pek yakı~ bulunduiumuz 
~ r~ nıeclısi ıçümaın~a ıttifakla tas- ıla nıhaye beklemek kabul edilemez... B. Metaltsaı Elen milletine dahili em· diril~dir. FOfUn taleben bulunan General Game: büyük Generalden -aramıza hoı geldi-
.. ~iştir. Yarı resmi haberlere gö-- Fransa ilkönce görüşüldilg·ü gibi mü- L Ah 
«e r lin gere~ umumı arpta ve gerekse sulh- niz- en sıcak temenniyatımızın kl\bulü· 
.d r.ansa hükümeti bu notada ·Londra· iakerelere sekiz günlü.k bir mühleÜ sa- J ı J • •• • d F d h · 

eın spanyo mese esı uzerın e tan sonra ransa a ve aricinde vatanı- nü bilhassa rica ederiz..> • ı._,. ı müdahale komitesinin daveti rih olarak ~yin etmekten vaz geçmiş ' L-- ifa ...,led•V• b·· . .::L 1..L 1 d · -
-.. da na ... ,ı -.1 iKi u,...._ wz.ınet er en Sola mensup millt köylü fırkasmın or• 
lal ın Londra ve Paris arasında ha-' ise de müzakerelerin devamına kat'i bir u 1 •• •ıı e ve insaniyeti ve umumi ballfl korumak ganı Dreptatea gazetesi 3 ilktqrin 19'31 

''deol:u1 ~yı ka~det:ikte~ ~.nra hudut gö~teril~c~~!. muliakkaktır. z aşma umı erı •' hususunda Fnuwz ordusunun pifdarlığın- tarihli nüshasında General Gamclin b~ 
le rııi mudahale komıtcsındekı muza- 3 - Eger gonullillerin geri alıiıması- dan sitayiıle bahsederek hararetli maka- lığı albnda neşretti&i bir ba•makalede ez· 
lhıtelerin yine akamete uğraması ha- na İtalya ve Almanya m~lefet göste· k · · b leler nqyetmektedirler. cümle ıöyle diyor-;· " ı 
ı._~e F . .ransanın icabında ade~ müda- rir de komite bu sebeple bir neticeye alın ş gı• ı•d•r B ah 1" 1 
""1l.le a m 1 ı u tez ürata nasyona ıat er ittirak et- «General Gamelinin bu ziyareti, Pa-
,..1 ~ıyasetine karşı hareket serbestisi~ varamazsa Fransa vaziyetin icabına gö- e • • L d ı B nl d M 1 ı 
.,.. isti da meme.de ir er. u ar a uaao ini i e ris ile Bükrq araıımda mevcut askeri ve 
~v, r. t. e~mek hak.kını muhafaza ey~ r~ hareket etmek kararındadır. Yani Atina (M. H) _ Yunan basınının iş- mat salu"bidlrler. Bu bidiseden sonra Hitler bulutmalanna müteallik. akiııleri en kalbi dostluk bağlanna kızgın bir mü-

. )' gını bildırmektedır. • Pırenc hudutlarını açması muhtemeldir. tigal ettiği başlıca mevzu İn.iil~ harp Mussolini ile Pranko arasında telgraf önemli ..Jıifelerine dercetmek suretiyle hürle tekrar mühür)iyecektir. General 
oı.;ansız mahfillerinde çok mühim F~kat ayni zam~nda I;ondra ve Parisin gemisine karşı atılan torpillerden sonra teatisi, Asi ltuvfttlerin hava ve deniz- Almanya ve ltalya lehine tezahürat yap- Gamelinin yaptığı bu ziyareti istikbal 
tilnı bu nokta hakkında şu izahat ve- İspanyaya karşı silah ambargosunu ·kal· husule gelen yeni vaziyettir. den ateşe başlamaları ve Mareşal Blom- maktadırlar. edişimiz: Rumenlerin sıcak kalplerini ko· 
.__ e.ktedir. Birinci nokta : Muhakkak- dınp' kaldınnıyacakları ve hudun yal- y be · 
"ll' ki t unan gazetelerinin ileri sürdükleri rgm seyahati, uzlqma ümitlerini or- Resmi Vütorul gazetesi 2 ilk.teşrin 9 3 7 }ayca anlatmıya kafidir. 
aıımül. ?Kiliz hUkümeti Fran.sadan gö- n.ız. başk·a· m.em_ leket.ıe.rden Fransa ~- ··ı 1. hülisa d tada k ld · 
"" er 1 da l ki 1 . mu a aa ten şu ur: . ~v a ır~. . tarihli nüshuında General Gamelinin zi- Halk partisi organı lndreptarea gaz~· 

· , 1 !n spanya n g~rı a ınması rı Y e gonderilerek malzemeye mi açuc c Son torpil vak' ası, Nyondan sonra Dıger taraftan Jtalya .Alm8nyayı da yareti baılıiı altında neşrettiği bir bat- teai de 3 ilkteşrin 19 3 7 tarihli nüshuın· 
ile eaınin bir daha Londra komitesi- tutulacağı şimdiden tayin e"i:filemez. da Akdenizde emniyetin taka~ et- Akdeniz · · ~---..;. .. w.. ed 
t:_ lltıedilmesine katlanmasını istemiş- F~kat hududun arılması hakkında Fran- ış.ıne ....a191o&&u.aa.- ısrar er- makalede; Romanya kralın davetine ica- da, diğer gazetelerin General Gamelin 
""· llalb k ,. · mediğini göstermiştir. Kazanın kayna- ken.. R .. uzv. eltin· anzlerl her kesi dilştin- bet etmek üzere gelen F ransanın en bü- hakkında yazdıklanna tamamen i..tı.• alc ı.:... - u i İngiltere evvelce bu mese- sanın çok ka. t'i davranacagwı anlaşılmak- kta ld v d t....;._,__ h ..... 
""'"Qlıı daha ına . 0 ugu anlaşılmaktadır. ~~Ştilr. F'aaaen kimse ııarue azır yük askerini misafir edeceğini ve birinci ederek mü,arileyh generale beyanı hot 
Uç ı..~,. seri ve müessir bir · şekilde tadır. Ingiliz ve F. ransız devletleri, meçhul değıldir y ....a.- sulhun ida d E 
4a ~-.uı m. üzakerelerle halli hususun- 4 _ Nihayet İtalya yalnız İspanyaya . · . ""l§CIUe arzumuz - e a olarak memleketimize gelecek olan amedi etmektedir. 

&-l'ansa il tab kt . K bilin lz ll • al tahtelbahirin hüviyeti hakkııida malu- mesid!r.> Generalin bu münasebetle ordumuzu ve Adevrul gazetesi 2 ilkt .... rin 1937 ta· 
~ . . e mu ı ı. eza eı. ma eme ve gönil ü göndermekle k - ~!!!!!:.='."'!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!'!!!!!!!!!!!!! ~ 
~ ... ,dır. ki ltalyanın meseleyi Londra mamış, ayni zamanda harp 'gemilerini Muğla JQ şı· J Jel/ı· ~ V ah• J C halkımızı yakından tanımak fırsabnı el- rihli nüshaamda General Gamelin bat· 
'"- ~teaıne h 1 ttirm k · t · d h d 1 Uı aaı ~.· AQT IBaraa Um• de edeceğini ve Fransanın en namdar lıklı bafJDakaleainde ezcümle 10-yle dı·· ~ ava e e e ıs emesı e ve arp eniz tayyarelerini Ba ear 
~ ~ksatladır. Yine bilmez değildir ki adaları~ın en mühimmi olan M~jork yağmu. rlar. huriyet bayramına askeri olduğunu, Fransa ordusunun bu yor: 

lihi talep} · kab 1 t ki k 1. d d ı · · · ·. H · k. d · · eene yaptığı manevralarda yabancal•an cCeneral Game)in, gayri müfit --. . . erı u e !Ile e ma u ~ asın a yer eştirml§tır. er ne a ar M wl 14 (A · h l k -
~ ata iade edilmek istenilen dev- Almanya bu vaziyeti tabii görmekte ise ug a, .A) - Dün öil~den arr ı ve bilhassa lngi)tere büyük elçisinin metli Vtl tehditkar cakalı im ordunun fe• 

~:__r hllikis teşçi edilme~tedir. Buna de Fransa bu suretl~ ltalyanın bu ada- evvel batl~yan ve aainak .halinde devam Ş. Karahiaar, 14 (A.A) ...:.. TetekkUl ·Framaz ordusu asli. mailtip edilemez.. fi dejildir. Franaaz ordusu kiımeyj tehdit 
,~n İngiltere neticesi son dereci? yı filen işgal ettiğini ve şimali Afrika eden pddetli yağmur iki saat kadar sür- etmiş "olan komJs;ma 'bÜaün cUmhurlye- takdirlerini bzandıiını ve bu .özlerinin etmedili aibi, Fransayı id~re edenler de 
~~olacak bir milzakere inkıtaını b!r i1e Fraıisanin münakalatı üzerinde va- mÜf, sokaJdardan aeller gelmiş, ~bu~ tin on dördtlnell · 711disııUmU bayramı- bir korku eseri olmadığını i~ret ettikte!' lı:imseyi tahrik etmemektedirler. Zira on· 
~ ~eaelesi üzerinde tahrik etmeği him bir tehdit teşkil eylediğini müşa- hane ve tabakhane dereleri tqmqbr. mızı her yılmden. daha .canlı bir sUrette eonra ezcümle töyle diyor: lar, ordularının kuvvetlerine kanidirler. 
l\aıı:nnıye şayan bulmamıştır. İngiltere hede eylemektedir. Fransa Majork ada- Davaata'n buğday aatmağ~ gelen bir kutlamak içbı Pnlt program yapDUf ve ·cRomanya. evvel~ de olduiu aibi Franeız orduau, dünya medeniyetinüı 
~ ~ileri sürmektedir ki eğer . '.komite sı · meseleııinL° İtalyaya· sormak kararın- kişiyi ha:YvaniYle beraber su aJımpa da şimdiden hazubldua başlamıştır. . timdi de ayni kuvvetle garp medeniye- korucbau sayılan bir ordudur ve Ceneoral 
' er ~e bir neticeye varmazsa icap dadır. Eğer ttalya buna memnlııiiyet I Sabu~atie köptjisü yakınir:de hayvaniy- • m · ~ tinin ve insanlığın ideal muhafızı • olan Gamelin de bu ord~un ba.ltumandam· 

~ ~ ~ırleri almağa daima vakit ka- yerici bir" cevap vermezse Fransa· Ma- le beraber kurtanlımttar. Bir /ıaplcİn Fransa!a "-lfl her daim merbuttu. Hür- dır. Her birimiz için birer müdafi ayı· 
~ · Bu noktada iki. hükümet ara- jork adasındaki Jtalyan işgalini tesirsiz Ba,ka vak'a yoktur. • . riyet ve ~et hWeriyle temayüz eden lan ve aıtlh ve hürriyet İıçerilıinde yap· 

~~ .. b~l~k .vardır. ~omitenin cu- ~ır~k. üzere Balear· adalarının di- ~ • Bır ar alanı paTçalı- büyük ut11ı Lemte~e. ka111 d~ mattıığuruza ait baki~ 4-anet ~eQ 
'ldi 8Un.u ıçtımaa çağırılması . muh- gerı: olan ve hı1Ja. hUkümetçileriıı eUn- Ak k " Ü ,. Jı . . • ·• . akrabalık duyauau ile denn amette baih bu ordunun yük.ek miimeuili 7anD ara• 
'ı.: Yıne komiteye Ingiltere na- de bulunan Minorka adasında mukabil çay Opr SU .Yara yemışfır kaldık: Bizim Franaa •. il~ olan kuvve~i mızda bulunacaktır.> 
~ il C rd Plymouth ve Fransa namı- tedbirler alınağı düşünecektir. (Nota - b • Parıs - Rallubıde Pider canbaz kum- dostlugumuz bu esasa ürtınat etmektedır. K d h _. k• J 
~~ oı-bin tarafından yapılacak müş- Minorka ayni ~manda Balcar ada- U Sene yapılacak· paoyasında gece temsilini :in~teakip Ol- Tarjh de bu m~yli ta"bii olarak takviye et- 3 10 8 Jm er 
~ "a~klifler hakkında da tam anlaş- larında tah~im . edilmiş olan biri- M vl 

14 
A.A . . . . ga adını ta§JYS'bü,ytik bir arslanla bir miştir. Sovyetler Birliğinde adliye dairele-

~rı ır.Bu teklifler gönüllülerin ted- cik adadır) İşte Fransanın Londraya .. ug a, v ( ) - lkı v~ye!ı J:ı~- kap&n ayni ..... kafese. kapanmıştı.. Bizim ananevt siyasetimizin ışığında, rinde binlerce kadın çalışmaktadır. 
>ıtl'a b~enı}eketlerine iadesi için !span- gönderdiği notada söylediği veya ihsas bırme ~agl.amak hus~sunda bu~ bır Sabaha karşı kafealerden _mü~ ses- General Gamelinin J>u ziyareti, uzun bir 913 kadın, halk mahkemelerinde, 66 
~e ~~komisyon gönderilmesi merkc- ettiği bunlardır. Bu noktalarda lngil- ehemmıyetı olan Mugla • Denizli yolu lcr geliyordu. Hizmetçiler ve muhafız- zincirin halkalara gibi teceaüm edeD kadın da cümhuriyetler yüksek mahke
'led caktır. Komitenin diğer her tere ve Fransa arasında esasen anlaşma üzerindeki büyük Akçay köprüsünün lar buna hiç ehemmiyet vermediler... dostluk mü~asebatımızı tahkim etmek- melcrinde hAklmdir. Mıntaka mahkeme
'•i ~en evvel bunu münakaşa et- varsa da vaziyetin tasrihine lüzum gö- bu yıl yapılması takarrür etmiştir. Köp- Sabah Demptör Spessardi vahşi hay- tedir. ]erindeki kadm Azanın adedi, 124 tür. 
~ ~fart olacaktır. '.!1er ne kadar rülınüştür. Fransa not;ayı Romaya g9n- rünün yapılması münakasaya korunak vanları ziyaret ederken sirkin en hey- Bazı sarsılmaz duygularımız namına Memlekette 196 tane de kadın müddei· 
L.~ erde bu hususta da Paris ve dermek istememiştir. Zira o .va19t bir ~eredir. betli arslanı olan Olganın demir kafe- Fransa ord°uaunun b~ 'Yükiıek phsiyetine umumi vardır. Jstintak hakimleri ara· 
t~ h:rasında anlaşma hasıl olmuş Ultimatom mahiyetinde olacaktı. Lond- 1!fuğla • Köyceiiz üzerindeki ~ilyük sinde parçalandıiım hayretle görmüş- bu suretle boı geldiniz. deriz.> smda da mUhim miktarda bduı Vardır 
~1~ Utıun hiç bir vesile ile gözden raya gönderile~ nota ifadesindeki !}eza- ·?famnam köprüsünün de yapılmakta tür. O zaman geceki gUrUltUlerin ma- · Vütoru) gazeteai • 4/10/1937 tarihli . Sovyetler Birliğinde hukuk emtitUle· 
~ .::;s• için bu ~~taların nota keje rağmen meseleni!l esası ~rinde olan ayakları ·klmilen bitmiştir. Döşe- hiyetl anlaşılmlfbr. · İıüshaamda Franunm fevkalade. murah- rinde okumakta olarak 615 kadm tale-

.._,,,~~-ndraya blldiril~in~ lü~um Ç<?k azim~rdır ve F.ransa böı~: ln- me kısıpının kalıplan hazırlanmaktadır. Kaplan arsJanla kavgaya tutu§mU§ ve 
1 
hası· batlıiı ılltüıda nqrettiği bir bqina- ~ mevcuttur. Bunlar da bitta?l, kurs-

: ..a-· uı:r&~ ~ı.ıµ da mı+afe et:i u kö}>ril bir~ aya kadar bitecek •• onu öldilrinele llilmffak elduktaıı soıı- kalede: Franaıi aAerlik f.nphün ye f«A- Ja.iını bi~n.sonra adliye mekanlz.. 

11111;3~~-----~P*'iSi"if. r· P,.,... •JecUıır· n JU'llllll » na•.. f atinia ea Mntaz intbiı-...aı GlaD ~ ~ V.- ati~. 
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Fransuvaz insan llalbi halılıındaki hiıküm
lerile fU neticeye oarmıştı lıi •.• 

Yanlarıncla 25 kuruılcır.ı varJı geri 
FeVTilerJı 'lmbalth'1na teslim eJilililer 

nutku 
V'aı~ 11 (O.il) - ReıliC'ilrnhut -ae ıatank lieap f'der. Onu temenni et

~~\'lelt '<ilin a~aa raı!Jro ·ie ih\itün me'k ~ 'beklemek artık kafi dcği1&1'.t 
4\meın-'k@a 9le duntata ~'Sı\atı ~k mu• &ll8hi~tli 6a\ri!leHR iıi~ -
ihını bil' nu'tuk ~~~eın\,c;'t.:ır. Bu 1ıutu'k cumhurun nutkunda harici :si) a-se~ .,,.. 
tam ltongrebin 'C)n beş son tetf<inde rev- nlan tıkralaria \&'kip edilen gn,}<e t91C 
'ka1&<lt olantlt ~lanMaga dave\ edi}. '«:)~ hMÜ w.nwe ti \töl w <dktırd• 
diği :s:radll :söylenmiş olduğünıla ~a'fi<. hıra'ktığı end.ışeyi tesktn "e~ 'k\iı·. çu~ 
dırôıgı ıalaka bir kal deha tırtma'ktadıt. kü Amerikalılar ~ı.ı geçmişi l'tatırlıYlt' 
Nutuk 'Wnıı~ eli iu'ba~~ bit ~asi .nık ttei ieuftAut ll~eltı"n ~ R isl-

HOLASA _ Maaem ki, her ü(dınüz de toplab- T~, H {Umuıııl) - ~k(jyiln, rine, çoculd:ar- fik.iıı kilouı~'\tt ~~ iman afad Si nla'1\Y'f!tlııtte ~'Ul> ~V rcümhul' Vi\ı;onuh \uthiğu 'aynı ;oln ~ 
Baron DanyeZ de ViUeboa .ı.zar. ft:i auş otaak. beraberce tenha bir köıefle ~ ~ Clll ibiZ" ~ Ku~ubunm~ıı., tı.ı\ul&ıl'U) '\'e muhtiır:ı DEAY~ e'kblıottıi\ 'si)"a ctlt.liA. ~le:.vlıta~ :mesind~ lfN-'kmi'klaliır'lar. 

• -.r; f1"11U1Wa.ı ve Nikol. N~1'L öi1e 7fı1Dejinl yeri&. da Selim ~lu Nala ft on Y~ teslım eclllm~iir.. ları t11Mhtıib1t ~il~ V4' J\m~'rika-
•ifılwluı xyılan ~· Jnw .D..-e Banla. blarma kaaırma bildirecek Mustafa otlu Ilmılı.; .aem.._ ~ Fakat. çocuklar&. M7&ha't .-1'1mu U'ın beyne'lmilel ::;iytı'Set\~ 1ti1\ıtl~ \>ir te- \'il.SON m~ RAnkAL.AlU 
ı...tcı - wjflf'e ~~ a. ... vu.lyetta ~ Gıu. 'fe.Sl1e ile b- ri ~ ibq bnq • clevriilem .• ,... köklcşrruı olacak ld IHh'tann ~ ~t Seti ,...~ ~ı W.iyen n. ltoos1fvelt bn&oonıh VllsMı idare-
,... Barona 'IMb'a:i na.a ~ Ot1GQI m,imdan uzak blmtk ~\l. hatiMil%=~ v• düıı ak- den istlfade cdertlr.. tekrar ıe~den kıı.1· mütrltl~ bir 'C~vap'ln·. ~in~ ~tirak ~'füg~\ ~ ~)U ~ple bll 

Xn Suttu ~ Nilı:ol« Wr _... Pi7er Lehort ve yG&bap iltihak pm ~ 1:UtlllUfiardu-. bolmu~. ~~ellh ~l llukukllll .1'.wıorftca !itft.~ •al~ P~ t;i ~· .a~l.tıdugunıı 
1-1& ~- Nikol Nba••• .ınımcı- etmeyi bbul ~ttiler: Buarl onatelefonla Bu. ~~m.. ~at.l tepbbtisleria- Janc:larmanın ıddeıli takibi ııeticesin· lalıhi ilc:bl'Umhğa lı:lfi ,gclemı~eeei'irıi kı- hatvlaUı'kt:lll <1rOOl'a ~i lıa'·•na .iliir 
dl!fa Mır ~ doğv.nıJIM". Jlarlc Suınu • den bltlabı ~ haber! ~- de lki '$11)CU'k tikrsT O!lan rana~nıcla ya- Mt!a ~ OiM'a :r~ımcınnlıw.r .. ....., 
ac...pltk ~ opıvcıTak ~ n- bnaiua numarasım açtı. ltubiı teı.. .Mcpm olmut. .oNJak kararJrui; her \aluunııW- va T~e eetuile:rff '\'1!-- daalftlt' ki • ttra~ tıt ~ Nıtlü~· 4\lr:."k ~ 
....... blnal edialor .,_ NiJcole ~ fODda im birdeıa bire 7U&bUn batla- ~kapı 0nÜJUiell.,-n'mqrua. wkenaen lilcinl! tesııın :ecıu.lJl~r. n~ BiR mm.P (>Um phM&nırı ili \emmat o1a~ 
lelfif ~, Am en·* liri Sama rmda bir ~ oldıı. Orada ha7- evlerine aelen çocuJaara meydanda o). Çocuklarla cedlJtbi, bana ~WllM'ı t ~ °b~bn \,~ c• ~ ~eınf#il'. la~n ~ :S. ltotis~ 
.....,_. b~ Nibt ,w edip. ret 'Ve utıraı- albıetle:ri okuıu.ı1otdu. madıtı ·~ •iki çocu!un 'Vf. Sijylecliler. ~~k ._, -~ ~o:rtilüıı r- lSiileş&:k "1~iıl tdb"km de~1~ ııcııır 
l'lal .ıe .Bcmmı. nte.Wlft finn ibs Duyulan muhavere parçlannda fkWt l lileri ıelişa dOpitlı'•, pç nkit k"f· - l)'t\imi.r., t~n. fm1l1Mh ~ ıt8- tı lWi ~ ~~ ilm-c- hr'~nchı\:i ıro,urtli ınc ~~ ~-
...., •ndıa eski ı..n ~ ~ ibir hal vardı. ~ fam. dö i&lllbr ile fiyeti jandann.,-~ .._ ~-lı\l- zijmUJb ıt&-dql ~~ hhl' Cit.. cea. .a 1ft ~ :ısm.. b. tbu~n ~'tiğihi tabbatthJ~. • 
~ w ı.tı. bit- otolftobl bmmMia kon~yordu: tiln. ld>Yfere Jçda 1 1 '• tamlmil. e.t. mekti. ~ ~" Scl'ftalı h'll !Wr ,no'kil- ~ti ~M'.a!IS, &nıiŞ'ih', tRı: ::t1n1:c 'bil 

=·ili~::--~.,~ w~~:::~oı:,~e: - .. ·ş· itYT AN·--·-.... ·--··--·-·-A--.. ··s· L b b t ................. ====~~:::~~:: 
XXIV ~cmun. Daha ~ ı.....-.m 'tinin, ~slcGa ~in ıııııtıjıı:nll,_ 

- Nasal, hiç hır bbüaU yok mu? iNud? ~·· Bir ima mı? ... llqecma lk :ı-Qttl&l, ~ ~ 1btrlo8ll~i ~ 
G,\e be bu clramm 1-zı .sa!ha1annı bea a671emenize mAD1 mi .tupr? ... He ._ y bt 'Wfit81te ttıı~ 'b'la~ı (lm1i8" 
hAll bilmiyorum üme1tt!r. yoTSunm. Ma~ ~bir ha .ı- 1 'N~.AD'ietlbın~i!ba il_. 

- Size tebar ediyorum lt.i omm biç du •.. Matmazel mm.- OllUll ,._... aşayan ar at? ~'k'a ~ ttlızylk vasıtalıııd' 
Wr bl>Uıati yoktur. :q.. 

0 
bir br- dadır, di7ommm. Nml lma'? ... -._ -lalilift ~in ~\~lmlrun ut' 

llllll mev'künde olm•'QCl.a cl0e1Jomdu den çılamyacalctı. Zaten çalcmaa. mı'?~. lhıpa "•Alkrmı *!Mlhh -JcıMır kti' 
.-ra c:ımm1a e-vlenme:yl iste!' mlyibn'! O ha1ae .ne oldu'! •.• lDftt. net. bma M biri: ı d h ılımmalt ıutnbı& ~hıdır. 

- Eurbm mı dediaiz? her ~yi söylemek tbam ••• ltenclinl :ze- a __ _ım ar nas ayat ~ naD111a mı._.. tıaatlill' _ mc pipbem. kurba! hirledi mi?- Kena1n1 u1a1rW1 ~ ına~ıtt"t w.a ret~ ~ 
Yikblıp 3-- DlıDlit ~ yecl.i- mu, anla4ım. Ah1ut OMl WPl etli- Fraw .-1' , ' ı meafall •• :--··y-·--• .... • .. ·-·91 ,pııll Ş 21'* alBa .,..t.)Plı 'wrl ~ ~ likı fa.r'l llhü~lıOn ~ 

ti dayakla sonrada ilea fam di pmbt yor •.. Hemen ~ Şlırtlil ...... n-m.. ~-==dua oa S ı GZClft: : .._. .._, ),. lllillll:!tmlııa;, 11ıi!r- .-Ae Wiln*8i Wi)l fl*W\ik ll'ıt ~ ..... 
Oıletia suç cırtak1.ıt1fe Kart. Sutras Baroo. ~ ~ ~ bdar uu'ts .... 31 ... o. ~ :-iz.an es Sokon Cbi'der:·.J bLz-Mı-~ lhÇI ' ;ı..e blu~ - ııbba:. 'Wkltt 'l>h :ycla .ınaım • 
tarJ-de• ..--. m ıfwıı .wbsta -- - Duydunuz ya. Nibl hwtiai H- iinde olm 1bu .a.. ... ~--- VU- ~ :ı.r. Ona- Wlt'a 'la~ ~4tle- C)e ~ ~illlft:mlh 1'01'.bıi.,; 
lattı. hirteml§. 1f0ri7• ~ lM!cı. cuaa pl•lpir ...... Wr taba ilin· j AmeriAaJ.a çiluın j rine aıiin J"• .w.a nba't, Pm\,.. da-~ ~ ~ ~ mıdldlbı.b,... 

Baron bağırdı - Biz de sid takip ecl~ decli Je- 6ta cerid ~ • -. Oll iki .... • • aa nftl1m ıaçm. ...... ~Ar. ~ ~ ~ 
_ BeH-

0 
da .&.J.-• .:1 __ ~. rar. 1 kadar tat hılıihedm Wta bit~ aö- iSsiling Sout h Ame-i Şeylall aıiuuulakfler naUalenıa~ bu emia ölma"k ~~ .. --rt..r..'"" ... ..._, --..-.u ,... ... ya Ye- rülme%. • ,. :h 0 1-AeJertle 'L__ ._.,.~-

ya dolayısiyle suç ortajıdır. Diierlerl Cevap vermeden B. De V"~ acele .. . .. . : • k 51ıi Jı ·~ _.~ulak Wır 
t +uaa onun ödemesi IA&und.ır. çıktı. Çok geçmeden bankanın av- ~~raya göild~r~ ~. orniir· S.-~,!..~-.!! ... ~~ .... J işi vardır. Bu .iş, iki.üç saat içbılie öbiter. AKDENtt ME.SEL1Sl W , 

. 1 lerının sonuna bClar bunda kalmala j Ondan .-.ırald llUNl1lJDl -1a\fbn di· AllERIXA 
_ O da öldU. O ve sefahat arkada- ı~~ndan otomobillniıı motör gO.riiltilsü hkCı d lar Bu aGa Şeytan ad civarından bile aeçmez.ler. 1 d.i!i gibi • • 

11 
Villiam Stonn isminde birisi ar- geldL Jerar ve P.iyer merdivenin son 1 ~a 1t m u~ b11bmınaktad :m- Şeytan adasından başka Fransız Gu-

1 
e ~g &~lir. Buıaa. lt*'hkum-~ ~ CRvl~1e it birllİ 

ı.c'.ıuktan ileri gelen bir kavpda bir- basamaklarını indı1deri zaman otonlobil 
1

: aF 1 ma km ...-.... et vır.ih un-t yasmcla on bir tane hapishane vardır ..• kar atln çolu kelebek avlayıp _ı.unlann fiırulillk. dolcm a~let lconforansı kad-
. a , ransaya arp ~ e ane Buıalardan Ud ana arından masalarma ve ısıpn b- dalın· a U ~ ş k ilıtillfııı' 

Wrletbal öldü.rm\lşlerdir. Cınayete ilti- artık caddede uzaldap,ordu. Onlar ree- işlemiş ldıwlerdir. Meşhur Yüzbaıı .. tanesi Şeytan adasından tulanna sii&ler resimlet" •a 'lar Bi :rosu m e, .za ar 
nk edenlerden hiç kimse lcalmamqtır. samm arka bir 90'kakta btftktığı otomo- Dre)•fus ta burada Wmım~ Bugün sonra ıelen ıki adada, seriye kalan do- k dA b ,;. lll"1& l par • • ~ mtmhu:ır bJ.aoaktır_ Dijer her 1ıaJJSI 

Bu ifpatla derin bir heyecana kapılan bile gitmek mecburiyetinde klldılar. buranın en mePıur ~ bir müteab- ku% tanesi esas Guyatuıe1adır. Bütün bu ~~m b nla~ kaba ra;: ~ı biı' ıaeMlecle ~ Mr ı.ı-ctce& 
Beroa mUhtellf hislerin tesiri altında Mutedil süratle ileriedikleri için cörü- hittir. Bu müteahhit., ~k hatpte ölU- bapiShanelcrde bugün 8000 k~i mah- ~ .. 1 J~ u ü . ;n sa eyk er mevzuubahis değildir. Bununla bera"' 
blmqtı. Hiddet, ıst1rap ve intikam şebiliyorlardı. Vilebc:m konağında cere- itti bldınp .nmmek mer. Fransa h6- ;pus bulunmaktadır. E&as Guyanaciaki \U~~-~erige :ıx e~· __ , __ :ı.. :ı..1..:ı-.;ı- 30 ibtr reaml Am~rikan .nahfilleri Ak~ 

ed mınalı kon - sürgün Xam UM blrl>irindeD. ---:1- uea:z gU iluaDUfll"o aer iDll"MLQC , • • lW 
taısleri birbirine hr11ıyordu. Şimdi fi- yan en mua dram UJmalan- kümeU ile blr mub'ftle :imzalamıştı. p ~·'2 40 kl§i bulunan hfeslmn içine :kltle- ~ ....... ~ da fMaııll• b 
rad bir bltıra filtrlııe uza1r1A•A~ bir şef- nm mevzuu idi. Piyer anlabyordu: Sonradan bu adanua ..n.:ıkJerini al- sılr: ormanlarla ayrıJnuıtu. Bwllar :ıra- . 1 n· b. ahLA- .._ etmekte ve bunun ehenuııUret.in! , ·~· ~......... da ehi 1 il ü kal•t ıla rur er. ıç u- m &.Ulll .. onuşmaz. 
kat bbyoıcfa. Fakat bu hatırada ke- - Bu yeni hldise bir aile .faciasuıın f malt iÇin ölUterln ~ldannı ltestjii- 610

• n r ~o u e m na a yap - Çünkü konuşmalı: ölüm demektir. Sal Ülı bçtnnaaMMır. ~eıilı:aı ,._. 
der saatlerinde hali daha haşin göster- son safhnSJdır. Bu flclacla bu :sabah, ni, altına dişlerini ~ için ağa.la· bilır. . .. kalanlar iki kişi birbiriai öldürdü di- mi elkfmnm vaziyeti sebeb\yle 'Şll 'ltl" 

mek için uyanan bir sihir \'ardı. Bu ha- kendi konağında, B. de Villebon ıstırap-1 :nm oyduğu görUbdf. hu suçla mah- F= ~:,.dan_~ ~e oncice .burı: yebilsin 'di)·e. ekscrlfa, ciDayetler ikişer Mat nıılır iki Ameıikaıll c'lıolrnz de"" 
tın, seT.imli bir hayalet gibi müfekki- 11 bir rol oynamıştır. Çüılkü kulannmtkiım olarak buraya &fiaderilmiştir. yı J .somu:-: aö~ e~ ikişer işlenir. !et kcmfenmsma ıiştirald rcisir:ümhurud 
-ı .. : ~ .. -

1
• -·L Ba dah :ı..-..:n..-'-t hlk.:mi vaT.iyetine düsm~ Bir baba ıAClada her mahkamun ayn bir kulU- rqa yer~ • t un B , __ ,. 1 -..:ıı_ ı.ı- ıc· . L----• a:a...- .---.. .=L.......: u uı· bc•"'el-·-u.u --vuf&nlA ronu a ucu..,..n - . • 10000 kişi ilk sene hummadan ve clian- u NUes e~ •-.r ınaseaın ıa.- ..,......... ~ .ucn s r en ,.-

1 .. .+,.,.1. ~ ••tes• d b·ı &---li lÇlQ bu kaba ve ekseriya menfur bir rol-tbesl Yardir. Her mahlrOm •""-mm sa- • w• ,_. erl kt •ar--1..S.....__1-- -'1el suilh ' ,_._.,!_ ~· 0 ;ı....-~ -rMu.&. af&ezanD o ın e ı e ww.c - .. 
1 

• ·--r t rid .. 1 . lerd ve g ı 41&r y yo ur. u.uuıKunuarlD mu ilf uır.ugı uııu:·mm ...y-

iini ·ve Jehvetini muhafaza eden baya- d~. Böyle ~~ rolün al~ çılnnalır 1 at altumdan sabahın altasma kadar bu e b eı .? :nilş i. Onun üz~ Fran· karmdıltlan paıvı n'k:'1asnalaıma mab- pratik büvndmn ;.__,.. eaece\: llııir ,_-
guçtUr. F.rı ıyisi bu vauyete düpne- kulabelere 1citlerıirl« GUndüzUn ne sa u kötu havalı adi.ya, katillere. canı- -.-· . .:.• lıatia .TfizU Flavi aclıyla hllelendL Flavi mektlr. Bö le bir şahsiyetin :salın e istcrl k - tirl ' _ lere ve mahJnlmlara mahsus bir aömUr- sus olmak üııere bir tek yB vanbr. Ba ri1lM ~de o'laailı:'br. TGhıa r-

daa7eti tertip edend.i, fakat. Ba~ ~uıı Y _ BITlılF.DI _ e!Y 1arm ~d~a=in:-ı~cmizl~: ge haline koymayı ımmfUt aörmiiftilr. da kendi Wc:utlanndadır. Be:r nnh1rA- mlik fınt Wr ~ sn~ iT 
alçaklı!~ hiç bllmiyecekti. Zira öl O- ye kendi 7~ ıem~ pi.pnnek- Her sene, yer )'ilzilnde :mahk\ı.mlana ma ~~ ~ . ilk. iki bolum

11 
'bU- jnair.. . 

JDÜll ~n ~~ ~aht Işık- Stoyadı·novı'c Da- ten b~lta g6rdülderi ~bir il ve an· mahsus bir biricik pml olan siyah yUklii~e ~en yçıha. "VH lOLTGJf i:Ht llfUL~ 
Jan y. . . . lr merhamet • .r~ garya yoktur. Bunlma. !'ransız neferle- renkli Fransız lılartiDier gemisi, mah- ufak bir~ verilır. _Mkfnn, parMml iKDltK"Aa m "? 
~· 1?1ın takibme ub°anuyaa gil: • • fı" rine verilen tayin "'9ir . . &•elan bat"' ~ toplm>ak Ozere Mltün Fransız ta- buınm i~ b7up w bbı vücndmın . . . . • 
:ı.e1 Atiftenin. bltır~ mezarının çiçekleri 118 zıya re ka bunlar, parasmı ftlmek şartiyle is- mür:ıelerinl dolaşır. Bunlar, gemiye .içine -W. Bir ..._m U,, ,alı.ut JS ~ H {öll} - « ıeuım _.w~ 
altında biltün ~ufuzuııu muhafaza et- BAŞTARAFI BiRiNCi SAHIFFDE tedikleri şeyleri de ıMbll alabilirler. renklerine göre yUldetllirler. Gemiııin dolar baar para tap\achiı aalafllma '-ilsiı ah-ma. «Ere .NontıellM ~ 
mele dev~ etti. lenmiştir. Fransa cümbur reisi, ba§ve- Buradaki Fnmn meaauılan. bu yansı 'beyu1a,.., 7ana ae sanlara, es- b\l adam. bumaıı için he:men .llclftriilir. razıyw : _ ~ 

.iki adam. sevmif olanla nelret etme- kili, hariciye naz.arı ve B. Blum ile gö- adamların isimlerini 8öJ'lemeder. So- merlere ft SlJah]ara mahsustur. Bun- Bir .mahkAmw.n tavn. hılre1rıl!!ti ae lıa- dl. B.oeu.elt ~ .maoal.ı ~ 
je :hakk~ olan. ~vlnin hatırasına bir ri1şen B. Stoyadinoviç Fransıx göriiperi ranlara _ adam, 119 pperabmwrT der- lar &eminin içind9 1bD zeert bir mu- dar. fma -olursa olsa,, 'bumm eaema~ ıne •ew;aın .a.tyır. C ~ ti : !f. 
bç dakikalık bır sükut bahJe~. hakkında doğrudan doğruya bir fikir ler. Bu adamlar S••t'-nlir, aadece amele tatbik edilmez. Fakat gemf7e bir yetı pktur. Bu 7Ü7.dım ne ~ ab- .olarak Amerikülar ~ti _,; 
Sonra Jerar tekrar .oze başlıyarak Ni- edioebilmiı ve kendi hUk.ilmetinlıı gö- idet yerini bWsua. 411ye aahici ötUnıUıı zarar vermeğe lcalbrlar. çıldınrlarsa lır, ne de lnına 'beıızer .. ka "CEll&lar l>iltiin ~ ırUlit lııirlilc ~ 
bile ~erun~ kararını tekrar . e~e'k rüşlerini de bildirmek i:11klnını bulmUf- gıehnesini beklefter. o zaman Uzttlerme btim sıkılır. ~- FU.at bir takım mabkAmllıra, ıeu l!ıalJU 11iimi7.et SşHo ~ 
üz.ere ıken Pıyer Lehortun geldiğı ha- tur. Bu mUhavereler diplomatik muha- Şey-tm adasmdan pd.lye kadar .kim· Her Rne J4artinier IOO ,malıkih• ge- bır, Jki, bet .&eneye kadar ııPk ~ Mnii- !\lirliii '1akip ıeileue"ldir. Ve lm ll:iiilik ıl' 
btt verildi. Baron fısıldadı: berelerin bir eksikliğini tamamlamakta senin kaçt1ğı vaki aetddlr. Etrafın- tirir. Bunlardan 350 taneli birinci .ene lerme kıt baaat :r~ ~· JP?- mktır. lllulleilem.. ib -:tl!!lib,,_-

- lfte hayatı aadeleştlren ve ancak ~~-~sebep old~ sui tefehhwrue- daki akıntılar 0 bd.r kuvvetlidir kL. ~ölüp giderler ye ancak iki tane- db1aAdaa baıka iman 7hii ~ * olılra'k,. lıfııiliMtm ~'le "Jıtll' 
zevk tarafını muhafaza eden birisL rın onune geçmektedır. B. Stoyadinoviç Gemiler bile bura,Ja _. yan•pbllirler. ame badi memleketlerini tekrar~- hllctdere tılalmü: ~ verJlir. :.U ıiHJWizılea o1ımllc\ır. Uktıa~ 
Ressa~ ~erarla bankada. ~hqmağa ~aristeki vatlfesini muvaffakıyetle bi- Bundan bqka dnn köpek balıkla- mek nulp olUT. Istatistikler 'böJ'le aöt- hiicrderde lir ıabm meı!ıJcAmlar,, 1utf- tklıclili bıJmınüa lten6ini ttvrwlll! ~ 

.az venıuştı. Bu fırsattan ıstifade ede- tirerek saat 2LSO de Londraya hareket riy!e doludur. Fnıua latikUmetine alt terlyor. kıra uylcıra çaldırır, 1aJ&lanm ı&ınr- · 00 l>lljün " · bi •. :ı-· ~ ~; 
==Baronu seliimlamağa geHyordu. Ba- eım;ş ":' lstasyondo B. DeUooo ....ıu.- bir ....,.ı ....._ - loanya )'07..,.ıc rn.ı..,a - oUild<ri lola ı. .. !ara vun """' kendil~ '.'.1dilrür •. ':'" ;,: ile .,._ ~~::; ,,.=:~ ıp" 

dan selinllanmlJlır. getirir. Başka gemiıer Şeytan ..Japnm diler.m ldg Wr Mffeedede 1Mılwzmlmı- öhnelc, :yahut ;ta ~ 'hir m1l&let . ça lk..ıhwa'kya .re.i!ikiiırihuru B. ~ 
--•ae:Meaeeeeeeeeeeeıeeee-aeeeeeee a L-..... -.?" ..ı.1~ .:r.:._, __ .._~_'\.. ,.:-- ..&..• • 

••• ••••••••-•-•••••-•••-----••• •••••••--•••••• ••••••• ••••••••••-•••••• ı ıı ı ııııı a ••••••• ua.. ,.,.-: &......, 'UlalCSlııC.uuıne&. ~ vıikliyle la,1Ch dar.ftk yaaıtı •191 • 
, • Binız sonra 1'unıia kenal gibi gri 4 ımnıaralı7a yalmp. H.&ıçı. mırd- lmllamaı ~le wnr, bnii ---"-....,. . .k :t-nı:... ~ 

ZABIT
' A RQı•A A Al• ppka giymlf birili a. Meta b\mm ba- dandı: Jetiıai çıı1ı:anrlar. '.:ı~:•m-nılillerıll or .... ı~ - ~ 
n ırınl'Y• runa geldi. - Takip edi147oru. .• Dikkat et... Sonra bçınÇa fefeWltis e4ip le )'Oldur, t.Ne bilar dOgra.~ 

Bu. içtimada 4 ·- n ile pdüi6- ~ difleri aruuıc!an cevıtp wrdf: blaıum1ara ınMms laf .aa1aT ..ar :k" ~ LlOktan ~ . ~ 

Gri Şapkahlar 
Çetesi -·-Bu gizli bir işaretti 

" Herşeyi göreceksin • • . Herşeyi 
işideceksin fakat hiç bir şey 

milz haydutta. - ~ .•• Yeni emirleri (Belnder)· burada ptü ,tddv. ::vaı...: t.flan ti- ~t baüt 1lır !hesap ~erı ___ _,,. • 
Göıl1eri ~ de a1ae.ıln. Beetla ~ rer Dil. we iiıstil QrtiD.ü ~" kv. 1ıua ~-: ~ - Aınerib • lf'_.... 

.Jale ne.1i • '! -5ı1em i' we Jae- - Olur. le.mm-. "1D1 :mD;rDıı etler. ./ 
rifia m-'la w / w ~ saretl• A7nlcLiar. A~ .-yn ..,,..,= tte Be-d,w .. .,.,_ 1wt tai&.r: Ba' c ~ 
... kMele etti. DJIM>W"m. asuıtiı 1 2 • ,_,_. ,.cıbıs. ~. 'b c1jjilıM.1awma pip aaöa ~ -

8 frt _..._. ... eliaia 1ld par- PeiJerinl takitt .._ ~d W!llW', iki fa mt.aa ~ 0 1p4"0 ceaıl.. . ')':llmt tA =e.t--":". 
m-e--ı br' in ....... TUllltk ed ppblmm birWrlıl!riaden ~- .__ki-..p5u-1 .. .ılu; ,,.ıar. olid~ ..W ...cı. -~ 
hareketle &tiııı'I W •t1mdu. Sonra lannı ~ ~ ppdı. 15y1e ,6>•·-eluk p..redeli, · · ~ wa .fdıa1, i)o.Uut :teullse~ 
da ym .,- .... 8a ..... ailer glW ~~nin pefiıd konlıyacaktı.! Mı. ll1kı .-dm irıind• Ww ._.. Her (llCme ilii ~· ....,.,,-...,. 
yçtı. BU" muddet tereıldUde clilJtfl. Nmaytl hepğlwndeft de -.ım.1... _ _.;:,ı_ ~-'- _._ıı...... ~ Jak J.)es}" • • • ,-...--. lHUDS ~--1 - ~ 
.Is Dmıli ........ Jakı .ınm arkasına tabldı. Halbuki Büinci ~ bl:-Mt iilıe:rmkft Pl· -nbmde aGı;iip •rada lrilit eıa-:f~ 
Bu. ıa.,,dutlar ...... aık ~kulla· takip etmek detılzde 1tablı el ile bik .ecliea ....._ oea'laına iki :nUııaine flldlır. 

nılan ldlsı1c bir '----- tutmak 'kadar ~- Im\&wmh ~--:L..- .c:.. L_t_;ı_ ~ _..._ !t.: ~ -.--· ,.__. __ .... -r -· ,.-e- oeene :msq- 8j nıaiJ\ktuu • 'bUJ hü.i.ae r.- r 
(Her pyi !fit ... Her ıeyi gör. Fa- Yarı~ :saat içinde sivil memura Wııi 'kônli,.et, yeı.lilıi auıptil.aneöe eüriiHu••· ':b:. 1! a ~1Jliı· fi' 

bt bir P'J' .c;yleme) ınankJnda idi. kaybettiren Jak hır otomobile atlamıı J'edisi de sömürwede libere bir hay.ııt f& U' '. unatı ."""ana on~ ~. ~ 
Anlaplan 'bu ~ de kendi araların- •;e apartımanma gelml§tl. _.,_ ____ ._ - Luı_ d- ..ı-. bır •atçi. :raa.ı hır jtef"8I ~ ~ <az:ere, -atte, Oft ört eer-= · • .!_ el"'-·'-~ 0 - ·L!I" .,_..,atı, 
da tanıpıa ipred 1Mı idi. Bugüıı, iki mühim py oırenmi§tl. demektir. 8aft1! da :atleteı1inc •r.t• ne '9'1-' IKA-aD •~U"· ,__ ;,; 

Jale da .,.ı tpreti yaptı. Evveli «Belveden haydutların top- eetbemrir; memleketine dönebiliT. lfakr.t mudar,111 müaadesij.k ~;;:-il' 
Uptı Nan Duhok dedi k1: kurnaz çeteye ken.tı.mı bakild lı!lvlye- lltnıfla~~ ldıme yoktu. !andıkları bir yerin adı idL Bunu an- Wtatüb1dt!T'e göre 1>u mmMiyet, .ancek dtiı oluı. Böyle ilNr .aclema ıP JJI' 
- Patron •.• Aklıma bir şey geldi. ti ve yüzü ile göstermek istemiyordu. Herif yürümeğe b.f1adı ve cadden"n lamışt1. Saniyen emniyet müfettili Ar- dört yüz kifide l>ir lci,iye naıftp olmaktı.· IJk. f'nDllZ laiikinneii de a1da jç 

söylemiyeceksin ••• ,, 

Gri .ppbmzı eiyerek mkaia çıksanız. Kıyafetini de~tirdi. F.mıer, yanık su- kalabalığına ~nJtı. . ı~.m ~donun grl pp'kalılar hakkında dır. Yedi .eneden fnlaya mahkôm oleıı para "Y.arir. -"-
Belki bu ~ memuplarmdan birine ratlı, uzun saçlı bir Cenubi Amerikalı J~k da Pefinden ~rdu. şuphesmin U)•andığını öğrenmiJtl. bir ltim9e l,ütin ~ayatmı burada geçiro- 8'r cM'-bir- .. mWtiim. ~ -~ 
ıutiar ve kaııupusunın.. kl" , _ _,, 

6 
-L---- ·-~ _ı.. Bır müddet 10111'a ~ak Desll arkala- Ladon acaba bu !§ hakkında ne bDI- cek demek~~ onun memleketine dön- dettni 1Ntirip te ôuraaa ~-~ 

şe me guu.ı. ~-.wa -.-~ bir nndm talclp edDclllbd leıdl yordu" • . · · · di ~ .. -Ben de cımı düttlniiyordum. Yapa- kmtQm geydi. Ayağına An .bbrplnler J eden adamın · · mees bahse me"'1 defı1dır. ı~ mı idı, •ta, bayatını 'kett ... -llİ 
aü ı.pa teY yok uten... pçlrdi. Bq gri pbyı k ciu. y: ak, takip emnfJ'et tnU- Garip 'bir fıesadOf Laclon1a Ja1t Des!I- Fakat mahlcermyet zamanında da 1'11 map mecburdur. Her ne itada!~ 

Jale. 1la ppa,ı pk kıyafeti ile il . alta lrmiD1D ~ um!:ıa 1ltas 01 a::. :lf.!ı:rtem Ladoınm muninlerlnden j Ji, bu fkt ezel! dOpnam. aya! me1ele mallk6ndaıa itlerint bitirdikto sonra bs nio bu .amDr.eden a)'Tdmuına ~ 
• 1 .. ...,...... Düa Wl%a :. n..- .... r.:' ı' + ~ M..:= !i+..,~ a.a.. ....._, 11ıerta1e MrletttnnJt oluyordu. nni ·~ Yerilir. Bunlar, lstedikt.ti ed3ıneue de 1'.UkUmet de aruk ~' 

.-- - 9l1WDI - .,.._ tıhmda 11.JkaJ'& 7ftıahilir, k091k N kw. 
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öğle nepiy,att : 
Macera •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

27- Yazan: Kemalettin Şükrü ...................................................... 

BIZANS SARAYININ iÇ YÜZÜ 

SAAT 
12.30 - 12.:>o M11htelif plak neşriyatı. 
12.SO ';.. 13. 15 Plak : Türlt musikisi ve 

halk şarlatan. 
Düşkünleri •••••••••••••••••• 

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

f J, 1 5 - 1J.30 Dahıli ve harici haberler 
~ nep'İyatı : 

'~~~ YAZAN: TITAYNAw ...... ,, 

18#3".0 - 18.40 plik neıriyatı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15-

Gitmek ve bir daha dönmemek 
işte Sofi bunu düşünüyordu. O, kalbinde yaşattığı 
derin aşkın nihayet zafer bulacağı günü, bugünü 
ne kadar büyük bir sabırsızlık .içinde beklemişti 

18.40 - f 9.00 fngtlizce derı ( Arime ,. 
lpek ) 

19,00 ı- 19.30 Türle musikisi ve halle • Poker oynuyorlar.dı 

T eoaya SofİTe : 
- Ne P1MP ppacMaaı dedi, V ui

lin eYine siclec:dui... bir yolunu, kolara
nı balacalum.. Onu eörecebin.. Ona 
kendisini eYTelc:e buraya getİrtmİf ol
rnaldıiundalü maksadı anlatac:alam.. Be
nim maluadaa fenaLk defildi. Fabt 
o beni tahkir etti. Ağar sözler söyledi •.• 
Kendime ..bip ve malik olamadnn. 

Gururum İsyan etti. Bunu sen de bili
yonun.. Tuttum, bodnım odasma atıl

masa emrini yine sana verdim. Fakat 
soma pipnan oldum. Yine blliyonuo ki 
onun oradan kurtulmasa. kuıtanlmıw 

için bizzat kendim uğraftım. 
Fakat ne ç.are ki bala sebebini bile

mediğimiz bir tekilde ve nasıl olduğunu 
anlıyamadığunız surette Vasil bizim 
kurtannamaza beldemedea kendi kendi
.ni kurt.anlı. 

Nasd kurtuldu ? 
Kim kurtardı.. 
Bunlan sen de.. Ben de.. Küme 

bilmiyor •• 
Eğer onu boClrumda bulsa idim, ona 

kaqı yapbğun hareketten dolayı affını 

istiyecektim. Belki o zaman o da bana 
öylediği ağar sözlerden nadim ol cak-

şarlıalan 

(Servet Adnan ve arka
daParı) 

19.30 - 19.45 Saat ayan ve Arapça 
söylev:. 

19.45 - 20.15 Türk musikisi ve halk 
farltılan (Hikmet Ri

za ve arkadaşları) 
20.1 S - 20.45 Saksafon solo : tbrahim 
• 1 (alil ( Piyanodıl Mar-

sel Bi) 
20.45 - 21.00 Plakla dans musikisi 
21. 15 - 2 f.55 Stüdy-0 salon orkestJ"asİ 
BU AKŞAM lSTANBUL RADYOSU 

öğle RCJtİyatı : 
12 30 Plıilc.la T ı..irk musiki_i 
12.50 Havadıs. 
13.05 Muhtelıf pliik ne,riyatt. 

Akpm nep'İyata : 
18.30 Pliıl.lo damı musiki .. i 
19.00 Viyolon olo : S ffeti Asaf t ra

fından .. 
l 9. 30 Radyo F onif dram .. 
20 00 Ali Büll>ül tarafından Türk mu

sikisi ve halk artalan. 
20 lO Ömer Riza t rafından Arapça 

söylev .. 

20 4) Nedime \'C c: kada~lan tarafından 
Türk musiki-i ve halk şarkıtan. 
Sa t a}'art .. 

21. 15 Şan orkestra refakatiyle : Feriha 
T evfık tarafından .. 

21 45 ORKESTRA . 
22 J 5 A1;ı.ns ve bors:ı h;ıberleri .. 

Bir taraftan 
kazandıkları 

kurşunları 
duvara 

da içki içiyorlar, 
puvanları tab~nca 

ile karşılarındaki 
kaydediyorlardı. 

h. Anlaıacakbk. Tali buna meydan bı- ................... ·····-------·-·· •• -·· 

takmadı. Onunla bir daha Y.ÜZ yüze ~e- [ {B A ' Hem.,n e1e':trik fenerinin düğmesine - Bu saatte mi .• Şimdi cece yansı .• 
lernedim ki anlatayun. Şimdi bu i·i, bu L--~ y 1 S 0

t .. l r 1MU~on. - argın o sun.. en gı soy ~·· 

nıühim ve nazik vazifeyi sana veriyo- ·r----------.------..1 Yataktan C-ırladun. Odanı:ı tahta Uşak gittikten bir müddet ı;onre 
rum .• Bana kartı ne kadar bağlı olduğ\E- OZtll'.1 balkonuruı çıktım. Yükıdr sesle otelin omuzlarmuı kauçuk mantomu koydum.. 
nu biliyorum.. Çu Alıc Fiıt Ui ğuu ç.ağadım. Tah• an çürumti1 ve yağdan kayak ha· 

G · -...:C.:.. --!L " ik • 6 70 f nhı ar d 11 t 6 oreu.:0 '" vıu;ue agl.I' ve mu: tır.... Ayaklannı sürüye ıünıye geldi. le celmiş etr.İyen merdiven basamaltla· 
V il -L • O b'· ·· -•-~ 60 K Taner 14 25 IS 50 as '\'u• ıertttr. na, utwı z:cıu1 ve 

1 5 7 
5 - Bir fey mi var 7 •• Diye sordum. j rmdan duşmcmek için bin bir dildmtlo 

--L----<!~ ·· ___ .1. ek • ı b •• ·· ? O~ A R. Ozüm 1 7 
aUCUlöCCUDll -.netm suretıy e utwı - Ne var, n .. oldu ki, diye cevnp indim .• 
bu hakikaden anlat .. Bana giicenmesio. 188 M.J.T ranto t 4 20 verdi.. yemek, içlü ve dinlenme qlerinin 
Kendlıinin f--ı.x..._. 1•stemec1:~-= an• 1 l O Ş R 1-Ia 1 5 7 5 1 6 5 O ......uguu '-6..... · · · - Atılan silah sederini dUJaı&dm üçünü birden gören genif salon!..an ka· 
lasın .• Ayni umancla Lir yolunu bulabi- 98 Alyoti bi. 17 25 17 25 .. mı , pısuu açtan .• 
lip te fU kapalı bodnımdao oasd kur- Sofinin 50kağa biç yaln:Z çıktığı yo!rtu. leımit derin f4k hissinin bir fut cvVcl 95 i P ter on l 6 25 16 50 Lakayt ve tabii cenp .-erdi ı ı Burada, büyük bir maaMWt etnıhnd• 
twabildifini öiıeniuen çok iyi olur... Esasen buradaki kızlann biç biri ıo- z~ferini P.önnekti. 45 Jıro 15 15 - Ha •• Afağıda beyaz insanlar po· bir takan Uuanlar nrdı. Bir tM'aftan 

Haydi.. Allah ,.ardmu:m olsun. &cağa çıkmailar, çıkamazlardı. Bunun O ... HAia... Hô.tii bahçe l::opmnm 31 Alb yr k 13 13 ker oyruyorlar da •• poker OJ'IUJ'odania. Masama Ülltİİınıde de 
Sofi. laf alM, hiç cenp venneden içindir ki mahrum l;:aldddan bu mazha- crkasında Ye Vasilin kollan erasında bu- 22 Vıtel 16 50 16 50 _ NAsıl beyaz İnsanlar?.. tabancalan .-.rda. Oyun puvanlanm t.a-

T ~ayanm sözlerini dinliyordu. nyete ba~lannl!l nail o!m:ısuu laslca- lunduğu kısa ftnın dünya t~ğer beyeca-1 19 Kaptan Ah. 1 5 5 O 1 7 5 O _ Bas bayağı .• Si.Un gib( beyaz in- bancalanru sıkarak dunra yazıyorlar· 
Nih..,et : nırlardı. nıru wıutrn:unqtı. 16 P. Klark · 11 1 7 75 ı A td d -v ıan ar.. vnıpa ar.. ı. 

- Peki.. Dedi.. Gideceğim. Onu gör- Sofi: * 15 A. Muhtar 12 5 O ı 5 1 ZS Anlamlfbm.. Her hangi bir maceraya tçe«'ire girİJÜn, onlar üzerinde sanki 
eneğe çalqacalmı.. _ Ha,.... .• Dedi, gitmiyoruz:. Fakat Sofi, Teosyamn konağından çdrttğt za· 15 D. Arditi 15 50 16 50 bpdarak buraya gelmif olan bir ta.kam .,~ bir bayYan ta.arumoa ~ 

- ÇallfllCAinn değil, mutlah gö.re- gidiyorum.. man tJte bu düıünce!er içinde idi. 14 Esnaf Bank 14 7'5 14 75 AvnlPalı aeneriler otele misafir gelmit- gibi bir pflcm1ıılr: tesiri L.ralttı. 
cekıin. Mutl.ka gönneğe muvaffak ol· - Yalnız mı ? Bir dabn buraya dönecek mi idi? t3 Beşikçi O. 15 2 5 l 6 lttd&. Apğada içiyorlardı. Biraz aonra Hepsi birden custular. 
ınalwn.. - Evet.. Vuilj görebilecek m.i idi? 9 K. Aksel 16 25 17 da sadaot btr halde yukarıya, odalan- Bu sessizlik içinde, onlara aldll'lf et-

- Peki.. - Nereye? Görürse ne diyecekti? 7 J. Kohen 17 5o 17 5o na çdc.acaklardı. Odalann kapw yoktu meden l-öfedeki bot masara kadar iler· 
Sofi ba lanc:i (Peki) sözünü çok laa- - Bakalun.. 

41 
• Teosyanan ıöyledilderini söylemesi la- 4 T. Diri 14 25 14 ZS ve bea de oıdann yatacaldan odalann ledün n oraya ot.cima. 

fif söylemifti. - Ya demek bizden de gizli bır %lln mıydı? 19141 yanındaki odada idim. Aradan bir aaat g~. 
Tabii görecehi .. Tabii komqacelctıı. ite gidiyorsun .. Akpm erken dönecek KallNne, gönliiM bikim olaa badeli-

1
044n Upğa : Onta.- bw ve bea oalara alqtan. 

Bu Sofinin bç ır.amanclaa beri bekledi- misin ? kani. acaba kendisini unutmuı mu idi? 106426! - Bana bak. dedim. Cit patronuna Bana, burada niçin butundui- ıor• 
ği, istediği, için için yandığı bir ana - Onu da Allah bilir .. Belki de.. Naad karpb,acaktı? 14/10/937 OZOM ftA.TLERt: IÖJ'le bana apğıda yemek tau.rlum. .. dalar. 
"d• E. D..:Jki d Çek. uzÜm Nu. 7 14 25 14 7S ı ı.. - • ue e.. _ Bitmedi _ Birazdaa inerim.. - Ada,.. dolapnağa geldim .• Dedim. 

Teosy.,... •anmdaa -Lan Sofi .cıe- Sofi susta .• uBelki de hiç gelmem• di- ,. ,. • 6 1 S OO 15 50 -
6 

SO Bir hafta burada .kalacaöw ..... Bir hafta 
, oır- ~PY.IY..A!l.S&f.7.7.!i4.2Z2"""31Ji1l 1 s 7t:: 16 zc: zc: s s ·ı 6 50 ·-·· 

le adımlaıia apilya, kendi odasma git- )'ecekti. Fakat bunu söylemedi. s J k • ,. • 9 1 
" " • ü eymano. sonra gelecek oı... bir vapurla gidece. 

ti.. KafaSlftll koyduğu bir plan vardı. 3 t l l ,. ,. • 1 O 1 7 5 O 16 15 J. T aranto M · 6 6 ğim •• 
En güzel efbUesini ... eydi. Eğer bu planda muvaffak olursa. eğer 1 b • ~ ıo • 1 1 1 9 7 5 2 O 15 1 O 73 _ y alna: IDllMMZ? 

• b zmirde ve Kar~yakada ır • • 1 ı z ı 75 zı 75 6<H 44 
Aynaıua brpsma geçerek tuvaletini vaziyet dediği gibi çıkarsa artık uraya. • kaç evlet'in ve arsaların gatı- ,. tNCtR QOZ 1 7 

:Yapb.. Nefret ettiği bu yere bir daha dömniye- ıa çıkarıldığmı bildirir ve taf • · ZAHtRE 
A-L--1--•-- kti •1.. '"- u. Alıcı Fiat 

....... .....,._.. : ce ·• sa at almak üzere ltalya ~ 583 Albayrok 6 6 50 Çu. Ctnll Fiat 
- Ne o .. Dediler .. Yine gezmeğe eni Amma Teosyanın vadettiği servetten, neral Konsolosluğunda Bay 2ı;o 

6 50 
5 675 6 

Böyle ıöyliye. adamm saçlanna ak 
düpniiftü. Man gödet"iai hayretle üze
rime dilonqti • 

- Evet.. 

ıicli,.orw? paradan mahrum kalac•knuf.. DELPINO NIKOLA' ya mü- IZl Ş. Rıza Ha. 6 50 460 Buğday 4 Cnabını verdim .. 

Bu cCidiyonunuz.» aualindea aiak- O bu anda bunu düıünmiyordu bile.. racaat ediniz. 
46 

~·naHf. BNaan~ı 1 ~ ~; : ~ 6 vBaa~~: Arpa 4 50 - Müsaade ederseniz ada dolapna. 
sat, Sormia T eo.ya ile daima beraber Ka.faaanda yer bulan resane düşün- ( t-3) t 844 ı::.s ~ 2 I 6 la.nnwia size yardım edelim. Benim 
~ ,J1iainden söylenmifti. Çünkü ce, kalbinde uzun zamandan _beri_yer- r.7.J2'7-ZZ7...ZZZ.ZY..ı~.O.:f ııı 31 H. Besim 9 7S 9 7S _}5_Kumdan~ __ s 75 - ;;:;z adam Hwi Dönandu-. Ada~ ol· 

- --- ~ - ~ d!lllL-illl--W-~&aZı: 1 k '**' - Tiz ol. buradan doğruca ınemle- cun söz alamayınca=;":ylenı1cn sözlerin ladı. duğu için yalnız dolapnama uygan e~· 
kete git. O. orospuyu gacır gıcır kesip : şüpheli olduğunu biraz anlar giht oldu. Kapıya. bacayı iyice kilitlediler. Azık- miyonn. 
murdar gömleğini, pisin, bozuk kant~.a; Bu defa doğrudan doğruya gelip kap1yı lannı da heybelerine .redeftirerelc birer 444 

batır, al gel 1 öyle hayır ız evlaclm tu-,çalctı .. Ve : ı ata büaip yola revan oldular. Uz:atmıya- U...da reçirdiiim bir hafta i~dt 
zumu yok bana.. - Hürü. aç lcardqim. ben lcardetin ltm t.. Ar. gidip uz: gittiler, dere tepe düz biç bir ıduntı çekmedim. Dünyada hit 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 
asw içinde 

Dedi. Hacı Halil hemen oradan -~ir I Hacı Halil, seni götürmeğc geldicn.. gittiler. derken nihayet bir gün yollan· btr bd• bsada beaim cördüfim sar• 
atın sırtma atladı~ı gibi geceyi günduze f Dedi ise de lcız: bir türlü lcannuyordu. bir ormanlığa çıktı. Orada atlanndan gı ve alü.11 görmemqtir, diyebilinm .. 
katarak doğıuca memlekete geldi : - Citt.. Benim kardetim buralard.- inip dağdaki eıme pınardan etlerini yüz:- Kanlt balatla. haydut lallldı H huaaa 

- Dur ıu km bir deneyeyim, belki 

1 
ne cezsin. Onlann gelmesine daha bu lerini yıkayıp biraz dinlenmek atlanna olan bu edı:ekler beni koram.ak için ide-

m•ı•••malliJl!lm-1 yalandır, belki sahih.. , kadar zaman var. Hem kardeşim gelse torba katarak ç~menin ba~ma oturdular. ta birbideriyle müsabtıka edi,.orbır, etra. 
Diyerek hava kararu~caya hdar ora· f böyle geceleyin mi gelir) Oğlan : funda pervane oluyorlardı. 

da burada vakit geçirdi. Sokaklardanf Dedi. Fakat oğlan kard~i İnandı· - Acaba, ne yapsam).. Yolda yondduğum unun keneli el. 
ayak çekildilı.:ten sonra evlerine gelip racak pelt çolc sözler söyledi. Diye, somurtkan aomurtkan otunnuş len ile yapbldan sedyede beni lApF(Mlo 

kapıyı usul usul çaktı. Hürü içeriden : - Karde?İni görürsen neresinden ta· düı\inüyordu. Küçüğe koydu almadı. lar, en ufak bir fikiyette bulUDRllJ'odarı 
- Kim o~.. mrsın ~ büyüğe koydu olmadı. En sonu evirdt. en ufak bir nezaketsizlik yap1n1yorlard1. 

Diye seslendi. Oğlan : Diye • rdu. Huri.ı de : çevirdi. ·~lıyarak lnza meseleyi anlattı. Onnan dolatmalanmcla u,.d1liunı 
s~ gittikten bir kaç gün sonra ne oldu· başlar belası kıza t.arıkat kardeşimiz - Açt.. Benim. l fayvıuvun oğlu· - Parmağındaki (Hatem) den.. Zanllı kızcağız: kardepnin bu sözlerini uman daima baı ucumda nöbet bekli-
oldu, şeytanın iğvasına kapıbrak b~- Hacı kadın anıt vasılasiylc bir kaç de- yum.. Cevabını verdi. Oğlan : •rt işitince heti benzi attı. Soluğu boğazın- yorlar, burada çok olan sinekleri kovu. 
~n çıktı. Bolki evvelden de gönlünün fular nn!ihal Cllirınck istedik. Fakat OeylnCe, kız : - Öyle ise gel bakf.. da ttkandı. O da ağlıyarak batından ge- yorlardı. 
~tr rneyli varmış ki siz.inle bile gitmek edepsizin dinlediği uıi var? Ona olmuş - O '1asıl söz} .. 1-fayvarvun o~lunun Diyerek, kapının budak deliğinden çen eerencanu anlattı. ikisi birbirine sa- Bir gün, bir onnan gezintisinde tesa-
~teıneıniş_ti. Sız gittiklen sonra başına olacaklar. Ne söylersen siiyle, kulağına burada ne işi varmış~ .. Cece yarısı er·ıpar~a~mı sokup kardeşine hatemi g~s- ulıp bir :zaman ~ğlaştıl~r .. ?.ğ~a~, Hürü- düf beni Hanri Dü.ran ile yalmz lwak· 
'l'~ruk ast.cdiğini yapmaya başladı. girmiyor. keksiz evin kapısı çakılır mı~ terdı. Hi.temi gorünce artık kardeşi ol- nün uçsuz oldugunu bıldıgı ıçın : mııb. Ona &Ordum. 
ka urkçesi anasının çenberini, senin ve • Bizden sana Allalliıtıllah için haber Diyerek içeri girip : duğuna Huniye de kanaat gelmişti. Ç..a- - Kardefim, dedi. Ben seni öldür- - Siz: burada ne it yapanuuz AU L 
S rdaşının sarığını aşağı it.ti. Şimdi vermek.. Biz üzerimizdeki kardeşlik hak- - YarabbiL Ne bitip tükenmek ~il-ıbuuk. kapıyı nçıp haca Halili içeri al- nıeğe kıyamam. Sana karşı ~alk~~- _el- aılwıa .• 
lua~arudun oğlu ılc, Kirmanovun oğ- kmı yerine getirdık. Baki ... » Diye ya- mez çilem varmış .. Bu nasıl iş) '\ me dı. Hcı kardeş sarmak dolat olup bir ler kurusun, sana yan bakan goz çurusun. - •.. 
şu ıle, Can.bazın o~lu ile gorlıştip konu- zıp mektubu yolladılar. baıııma bir bela mı gelecek) .. Rabbun (vafir) ağlattılar. Kırdan bayırdan ko- Eğer razi otursan gel acni şu ağaca bağ- - Bu AUahın beli.aı yerde yaıamala 
ol Yormuş; cunalu boynwıa ... Kızıl kurt · Hacı Kasım ağa mektubu alır almaz sana sığındım, sen koru.. nu,arak sabahı ettılcr. Haca Halil ı layıp serçe parmağım keseyim, Ne olM için İnsan ya bir vazife ile bulunur, ya-
şi=~~a Ulen çocukluğundun hırçındı, can ba~ma sıçradı. Oğlu hacı Halili ya- Diye dualar ederek ağlamağa başla- - Sensiz. cuzelim Kô.be içimize ain- can tatlıdır. belki dayanamıızstn- göm- but ta muhitinden, cemiyetten ka~ala 
Ceceı a~t.ık ele avuca sığacağı kalmadı. nına çağırıp kara haber getiren rnektu- dı. Oğlan da gitti. Citti amma birer sa· ınedi. Seni almağa geldim. Hemen ha- leğini kanına bulayıp anamıza. babamı· ~orunda kat ... 
oyn cundt.iz, evinde vur pallasın, çal bu gösterdi. ikisi de duna kaldılar. Bi- at ara ile gelip cKinnanun oğluyum, zırlamp gitmeliyiı:. za golüreyim, 'bana yeınm verdiler, an- Bunların lıangüiıün saiki ile haraya 
:Yer~,~~r gidıyor. Bir; utancımızdan raz: durup düşundiıkten sonra Hacı Ka- Canbazun oğluyum• diye ba,ka batlta Dedi. Kız hu söı:leri ititince aevindi .. dm smmasın.. geldiniz?. 

1 me geçiyoruz. Yüzler karası. sım a~. oi:luna : adlar verdi ise de kızdan bir türlü ur· Kalktı. kollarım aavayıp yol azıiı haı:ır· - Bitmedi -
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Japonlar Zehirli gaz kullanıyorlar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

20 Japon tayyaresi ispanya meselesinde 
Hongkongtan ~iden 
lunu bombalıyarak 

d~miryo
tahrip etti 

Çin Milletler Cemiyetine giz.li 
Londra, 14 (ÖR) - Japon maka· 

matı tar f ndan dun bildirildiğine göre 
lngıliz sefareti erkanını tasıyan üç oto· 
mobılc kar ı tayyarelerle yapılan hücum 
hakkında tahkıkat cmredılmiştir ve ne· 

tıcesı ) akında bıldırileccktir. 
ZEHiRLi CAZ KULLANIYORLAR 
Pari , 14 (ö.R) - Japon ordusunu 

Çınlılere kar ı zehirli gaz kullandığı hak
hnda Parıs Çin ıefarethşncsinin bir teb
)ığınc göre Çin Kızılhaç hastanesi tara
fından ' erılcn hır rapor birçok Çin as• 
kcrlerının zehırlı gazlarl:ı yaralandığını 

gostcrmc tcdır. Japonyanın Paris scfa
rrthane i ıse Japon bahri mchafillerin· 
de yap lan tahkıkata m teniden Japon
lann zehirli pz kullandıkları hakkında

ki iddiayı katiyetle tekzip etmekte ve Ja· 
pon kuvvetlerinin aala boiucu gazları 
kuJlanmadıldannı temin eylemektedir. 

GiZLi NOTA 
Roma, 14 ( ö.R) - Nankin hüküme-

tinin Cenevre müme.ili M. C. genci eck-

notalar mı gönderdi? 

lngiltere ve F ransanın ısrar ede
cekleri-direktifler tesbit edildi 

CEVABİ NOTANIN :METN1 

Roma, 14 (ö.R) - Havas ajansının 

bildirdiğine göre bu sabahki nazırlar 

meclisi içtimaında B. Delbos İspanya 

meselesi etrafındaki müzakereleri ar
kadaşlarına bildirmiş ve kabine bu ak· 
şam Londraya gönderilecek nota met
niyle de meşgul olmuştur. Maliye nazı
:rı mali vm.iyeti izah ebnlJtfr. Nazırlar 
meclisi saiı günü tekrar toplanacaktır. 

S>,JJIR VE 1:1IDBtR SİYASrrl 

Kurtaracak bir 
yol olabilir mi? 
Bir lnglllz gazetesi 
"itham ediyorum,, ba•hl• 
altında ,ayanı dikkat bir 
makale ne,retmı,tır 
Paris, 14 (Ö.R) - cOeuvre~ gazete· 

si cttham ediyorum> .selavhası altında 
cNevs Chronicle > lngıliz liberal gaze
tesinde çıkan mühim bir makalenin şu 
fıkralarını naklediyor.: 
1 - Biz orta sınıf lngiliz.lerin çok nüfu
zumuz ve inceliğimiz yoktur. Şunu ka
bul ederiz ki hükilmet erkinı müthif 
bir mesuliyet altındadır. Fakat bu iti
dal siyaseti İspanya ve Çinde menfur 
kasaplıklann önünü almağa muvaffak 
olamamıştır~ bunu bili~oruz. Keza ıunu 
da biliyoruz ki kabadayılar, kendileri
ne k8J1ı ltoymağa cesaret edilmedikçe, 
daima cesur görüneceklerdir. 

.... :ı;.;..<~'-'~""' 
~ , aıısı ... v•L~t·t.. •• , tle ı < ıcıye nazırı 

Reiaicümhur t..ebrünle benıbtt" .. 
\•ardır ki sinirlere hlkim olmasını bi

lir. Böylece vahim tehlikelerin önUne 
geçerler. İkisi ortası hal ıekilleri, key

fi ve sergilzeştli ıekillerden ziyade, halk 
yığınlarının arzulanna tekabül eder. 

cJoumab de bunu teyit ediyor : İs

panya meselesinde ihtiyat ve itidal si
yaseti hükümran olmuşt~r. Esasen İn· 

giliz siyasetinin daimi hedefi her ihtl
llftan sakınmaktır, ve tehlıkell karar-

lara girişmemektir. İngiliz - Fransız ya
kınlığı sebebiyle dostça bir lisan kul-

l~akla beraber İngiltere Pirene hu
dutlarının açılmasını istemedigini daha 

ilk gününden beri göstermiştir. Bugün 
Italya ile müzakereye devam edilecek· 

tir. GönüJlülerin geri alınması meselesi 
ademi müdahale komitesine havale edil· 

m~tir. İngiltere bu kararın vaziyeti is
lah edebileceği miıtalAaasmdadır. 

lSPANYOL MOLTEClLER 
lADE EDtLlYOR.. 

lngılız harbiye nazırı Hor Belisha 

3 - Biliyoruz ki böyle bir harbe se 
bep olsa bile, o vakit lngiliz umwn\ ef. 
karı 1914 senesinden z.iyade kendiliğin· 
den birleşecektir, zira müdafaası icap 
eden akla yakın bir şey mevcut oldu
ğunu görecektir. 

2 - Şunu biliyoruz ki Habeşistanda 
ve ispanyada ordusunun mühim kısmı
nı bağlaml§ olan ltalya Avrupada bir 
harbe giri§ecek vaziyette dejildir. 

4 - Şunu da biliyoruz ki demokrasi 
daima mesuliyetten korkarsa, hotbin· 
likle hareket eder ve kollektif emniyet 
sistemini kurmak için yüklendiği te-
ahhiltleri unutursa hiç bir şey yapamaz. 
Böyle bir vaziyet demokrasi değildir .•• 
Demokrasiye ihanettir. Bu siyasete ta
raftar olan kimseler takbih edilıneğe 
liyıktırlar. 
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ana ak:tılteainden diplomah 

nı, tablplerl 
Mtmlekd lıaslannl diş tabibt 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 

....... 

Çiçek ·. 
Ci~elr. sGzelliiin canlı tablmu

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

Çiçekçilik te güzelliğe ayrı bir 
re-mak wrdiii için bedii aanatlar 

Hutalanm her gO.n ıabah meyanma sirmiftir. Bu aanat tim-
- içinizde hangial bana korkuyor de- 1 lralı görmek ve allatlamak için bekli-, saat dokuzdan batlıyarak diye kadar hep Türk olmıyan un

di bakayun) Çabuk söyleyiniz) Çabuk. I yen silahlı uker ve halkla doludur. B_ eyler .. Numan zade S. 21 amlara mahsus zannedilirdi. Her Bir uilzac:lenin hiçbir ıeyden korkmı- - Pek ali r Biz de eac:lık tebaa aıfa- 1 __ ,_ --•-~ 
B · Onla 11-- b d numaralı m• .. _ yeneL--elerinde 1N1Dada :scô ve kabiliyetini aöate-. ~ı bilmiyor muaunuz).. unu mze tiyle geldik. nn •.,.na iz e it- - lliUI Tlrk b..1--1-~ buncl da 

W>at t!bnelt lizun.. tirak ederiz. 1 kabul ederler. renafL•- -•--~-LM a :!1•1 
K lül d b. . r"!- •• • • il _,._,.. ,_ T r-~ !1921 y .-..& VUU1i9l.IU"o aauu Ye aun 1 e 

öy er en ınne: ~ uç ura U1C1 e 1R181U pp.:aaını e •OD : ;;, •1 • 1 • .. 1 • ik 1 
Sen . · '\ Dil · k- '- Şim '--'d '- ---ı.L--L ___ , b .. d · ı e ıt enmıt ve ıua enmıt p et er, 

- mısınr.. encı ope.:.. - ~ ırara.: ,.~ -e aau ı: tem--'enld . h h L._ 
·~· • .. dal ) y v -al 1 ma !iC& erı azır yan ve uo-
uı .enı fU agacm ına astırayım mı - apaın ~ .•• z A y 1 ledi • ~ f" clanl .. "I K 

Fukara köylü .ararnuttL Kalabalık Buna azim bir kalabalık cevap verdi: t:'J: iki ::ek babıgı ! ~ l~ 
mumda titrepneler oldu. Buainiıı teh· - Yatamı mukadclea Hanrit M---..l! kö .. ..ı-Jer~ tdıyabahmd çı_h" b" tarçeaıfmtane ın-
clid• L-- d..L."lcfi. B" eJ" d ban d- IUllUlye yu s«e ~ UIUml e 111'Up iÇ lr a l'e-

1 ~ qu ır ın e çer • ~ Bu suretle bajmuılar Pariaten ıelen-
1 934 0 .. tehadet- bbet edilemiyecek derecede ucuz 

Hakiki dostun tavsi)le_si . budar: 
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A 
D 
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o 
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# 

1 - • 

elind: kllınç vardı. ~~~ayanın lltnıif ı lerdi. Bir aralık Kın,-on tehrin kapılan- 1 ~ =. ~ • oldu. veren ha kanaatkar Türk ç~ek 
olduauna kanaat ıetirdiiinden dJIUIYalnı kapatmaiJ, Pariaten gelenlerin yan- nameyı yı etmif .t1 :-.: ihti" •--•-- b" • 

ğumdan ka dmdan ~.:::.- ı,· auretiai mueeıelMuaa yacı OUUIUU"la il' J 
da çıkmıtts: . aından fazlasuu dıpnda hırakmaiı dü- J .. Y oıug.a ır kere ~ etmesi bu iJinunızuı 

- oı .. Nerede )>akaymı) Diye ba- tündü. Ukin kendiai CelAJJ' bir adam bu- alacaiımdan kaybedilen ~- ....... olmaclıiuu sldermei• ki- N 
iudL • lunduğu cihetle fU mumculardan çekin- 1 menin hükmü Olmadıiı ilan olu- fİ aelıNltir. 

Zavallı köyl6 mazharı af olmak ümi· meyi izzeti nefsine yakqbramadı. nur.. bmlrı Belecli.,...ün ETienme 

diyle: . . . • içeri girenlerin nezaret altmda bulun- Muradiye köıiinden Cemal l>aireai içinde' Çiçekçi v.ur·JJa ıtti·~-'- /aalı·ne -'•n . ı...___ k . -_Ji 
- Onun nereye 11ttiind bilmıyorum. durulması lüzumunu bamlataralt Kate- "'lu av AT uncu'!HREN fl-..1· . ı 1 '"'~ TUIC 8C'&-- l1U ~ 

Momar-Xr· fakat L-~ mub•khkbr Ol ~.._,.,- ~rye , 
TV • .......... • drala doğru yiiriidOler. Halk Pariaten ee- 3646 (1848) (1 • 10) tesise ni1-in r ve naaıl maÖal lak oltla· 

Zira mqdanda yok... !enlere doet ıözfiyle bakıyor, onlan me- T 

La Klerk hançerini kuiına eoktu. Ve: rakla tetkik eyliyordu. Hazreti laa ıö- ------------ ,lffjl!D!l!~ll!!!~!!'!!~llllllJ!!l~lll!lllll•ıml. Çünkü cRADYOLlN> in terkibi yük- mütemadlye~ ~ taze_ piY911fl~ ~ 
- Ne ben korktum, ne de o kaçtı.. rününce yüzlerde merhamet e9erleri be- DOKTOR sek bir kimya pheserldlr. • . Çlbıkil cRADYOLIN> diler 
Dedi. lirdi. AKHiSAR SlJUI HUKUK HA- Çünkü biltiln cRADYOLlN> kulla- lara nazaran çok ucuzdur. : ""' 

Buai Lö Klerk yalan IÖylemiyordu. Sırtında mukavvadan istavroz taşı- KlMUOtNDEN : c 1 A 1 y t - nanlarm di§leri temiz, aat1am ve gUzel- Artık· btlttbı _ b~ sonra ~ 
Hakikaten o. ne ölflmden ve ne de _ya• yan adam sık sık kırbaçlamyor o da : 1 Akbiaann Sarraç oihı Kö:Jfindea 1 a ar ,. n dir. . YOLlN> kuDanan on binlerce Ilı'! 
c.- bir mihuizdir ki. onun nezdinde mel'un Hilknoların kanlı eline neden rafından Akbisann Hacı ishak ma- beti dolay~le -hiç Stok n.wıadığı için lay~tt. · - - 1 · - ' 

ıalamnaktan korkmamıttı. ·····.O oyle l -Fransa kralı neredeslnh! Beni §U Numan O. lbrahim kızı ffana ta- . Çünkü cRADYOLt?j> •msalsiz rat- ıie ·kadar bakİı 01>İduiuiıu anJaio.ak 

.oliim> bot. adeta mlnewz bir kelime bıraktınız? .. diyordu. ı halleainden Hasan O Ber1Mf ffar. bmir Memlelıet haat.nesi Da- GONDE. IKt DEFA FIRÇALAMA YJ iHMAL 
idi.. Yalım yeni bir mailGbiyetten kor- Pencerelerden bunu görenler §U söz- • ale hine .. • uJh t bl.aaa 
kuyordu. izzeti nefsi berbat edilmitti. lerden memnun olarak baiınyorlardı : 1 fit Y açtığı 1 ~e bilt ffambldar Seririyab Şefi 
Parda)'Wl elyledikleri de hakikatti. Giz. - Gebersin Hüknolar.. davamın yapdan dUl'UflllUIDda Pazardan maada her gün huta-
Morover, MenYil ve Le Klerk Pardaya- Gizin çehresi gülUyor, Kriyon ho- müddeialeyh Hurtidin ikametplu larmı muayene ve tedavi eder. 
aın vücudunu ortadan kaldırmak için murdanıyordu. Kilisenin önünde ahall I meçhul old.jundan namına dol- Muayenehane: 2 inci Beyler 
ahdetmitlerdi. Ancak hep bir arada bu- daha kalabalıklaıtı .. Giz bunların da yü- durulan davetiye varakası bili teb- IOkajı No: 65• 
lunmadıkça hiçbir te)'e te§ebbüs eyle- zünden memnuniyet eserlerini kolaylık-1 ı:~ iade lohnmıt 

0
1..L.:::..._.1 .. _ t...l..ID::. Telefon: 3956 

d karar ,.... ---- .... - -.ug Evi: Götepe tramvay cadde. 
memeli e altına almıtlardı. la okuyabiliyordu. --•-- •-L- '--'- «zere ili- • N 10 T 1 f 

Bussi meydanı bot bulunca ev sahibi· Filhakika iiçüncü Hanri kaçtığı za- JJHUmDI~ ~ oonaa fi o: 18. e e on: 2545.. 
· d ı·ı tı. 1 k-.:- b" ld '-'" nen tebligat ICl'Um& ve c:lmupna-nın e a e Y e .. ~ ... e ır yo an JtUr man Şarter halkı memnun olmamış fa- • .. • 

.e meydanını buldu. Orada yük.aekçe bir kat kralı nazikane kabul eylemişti ... 1 sı 12/11 /937 tarihme ınuudif cu- IZMlR BELEDiYESiNDEN : .• 
tepe vardı. Bu tepenin etrafına birkaç Fransanın her tarafında olduğu gibi 

1 ma günü aaat ona talik kıhnnnt ol- 1 - Beher metre murabbaı UÇ 
.. '---~-- d kuz .. sek.en iki 

çadır 'bmılmuştu. Giz burada da seviliyor, kraldan nefret cluğundan yevmi mezlriirda bizzat yuz ·--.ur-o• 0 yuz 
Dük Dö Giz bu çadırlardan birinin al- ediliyordu. Eğer Giz krala karşı yapı-1 hukuk mahkemeaine gelmeniz ekti buçuk lira m~ ~. 58 

~da portatif. ka':~Ja ~erin~e ~abyor- lan ihtiWden sonra derhal krallık tacı- takdirde gıyaben muameleyi bnu- sayıh .dmm uç )'UZ yumı• yedi bu-
n Morover ile dıger bır zabıt cıvarda- nı başına geçı-ıe olsaydı bütün Fran- f • if l ... ilin"' l ur çuk metre munl>bamdaki 23 aayı-

.. 1 •• .... "~ • 1 mye a o unacap o un • h L.-- kiti likteki 
ki diler bir çadırda kuru ot yıgın an uze- sa onu tanıyacak ve ~lıyacaktı. , (1S47) . arlPl UG!' P prtname 
rine çökmütler. uyuyor)ardı. Menvil ise Halbuki 0 yalnız Parlsi elinde bu-' 3645 · veçhile 22/10/937 cuma BÜDÜ aa-
t1pkı Bmai Lö Klerk gibi köyün içinde lundurmak istemiş viliyetlerden çekin- at on albda açık arttırma ile ihale 
J'atacak 'bir yer bulmuttu. mişti. Bu vaz.iyetf gördükten sonra için- 6 H t ı ı edilecektir• 

La KJerlc buna da haber gönderdi .. den şunları söyliyordu :n ı z I ımı lttirak için Yebnİf dört liralık mu· 
Yarım .aat eonra tatla uykusundan 1 - Ah Favsta. ne kadar hakkın var- vakbt teminat makbuzu ile IÖy-
ayandmlchit IPn kilfGrler •TUranlt mJJ niçin seni d.inlemedim. . .Ne ise da-1 lenen afln ve aaatte encümene ıeli-
Menvil pldi. Dak dö Gizin çadırında Iha vakit geçmedi! .• Bir hançer darbesi nir. 
toplandılar. Lö Klerk bqından geçen bUtiln hatalan tamir edebilir.. MI.TAT QREL 2 _;_Halta ve cenaze nakline 

aJc' L-- " '--d _ı_ p KJ bilın k ........... ( Siebert ) .:.&eminde" L!_ Y ayı -,tan apgı 1t11 ar a~ttL apas emanı göre · e için etra- i --- ..____ Dil" 

Giz hiddetinden köpürüyor; mütema- fma bakındı. Kilisenin bilyük kapıları Adrea - Beyler Numan zade otomüil almacalmr. ICaroaeri pıt-
diyen küfürler savuruyordu. Menvil han- açılı~ordu. .. . 1 aokaiı Ahenk matbaası yum- nameye l>eğh fenni prtnamede ya-
çerini çekti. Ucunu yokladL Krıyon .askeri ve guzel hır manevra da. Numara: 23 zıh enaf dairesinde yerli yapısı ola-

Morover fU teklifte bulundu: ile alayı Gizden ayırdı. Onun yanında Muayene •atlıeri : 10--12, c:aktır. Bedeli muhammeni fenni 
l1-ln da-1- cak \.An 1..: 15,30 17 ""-'-~-- f.l..t'.t.AI ••""'----.1- __ ,_ yedek -•~a ile bır" • -Madamki it bu merkezdedir. Mon- seç~ a ıwanndan an on~ ..U- - • aanun: ~ ~UMlllleae .1~ auR tikte !L.! hm" l!__.ı_. A.-L _.__....._e 

eenyör f Şartere ptmiyelim Pariae döne- şi kalabilmifti. Kriyonun bu hareketin- 1&1 lll1IUll" ~ amuun 
d 1 &--'- iJe :L_L_! L.. kitip" L"l...a-1....! ... ..._ .. _ 

lim. en sinir enen Dilk kaşlarını Ç8ıan1A IZMIR Si ME ~ ~ lllUCIU ,... ... ___. 

Menvil ile Bdasi bir aiızdan: sordu : CIU TICARET • veçhile 22/10/937 cuma ı\inü aa-
- Ne bnit'? Diye bağudJar. - Demek bizden şUphe olunuyor.? MURLUöUNDAN : at on altıdadır. lttirak için yiiz em 
MoroTer aiır ve boiu1t bir wleı - Hayır monsenyör! Size saygı ese- Muatafa Burçetin Ticaret unva· liraldr muvakkat teminat makbuzu 
- Çünkü: Pardayan denilen bu herif ri gösteriliyor. niyle lzmirde Şekerciler çarpaında v~ya ....... teminat mektubu ile 

bu alayda bulundukça alay tumetten Juvayyöz kırbaçları yedikçe Fransa 56 numarada ıicim, ip, balat yeaai- ao~~ sün ve 
kurtulmaz? Bu gidi§le ölecek 6çUnci kralından imdat. is~kçe halk Y~ın re ticaretini yapan Mustafa Burçe- ge~. ~ •• 
Hanri deiil. -biziz. mukaddes Hanri dıye _kı~anıetlerı ko- tinin ifbu ticuet unvam ticaret ka- .. • - ~q)ru!" mevkiinde de-

""' '- do .. Gız" --L'- .. ._.. '--d panyordu.Bu fırsattan istifade eden dört • • • gırmen claimdaki Yamanlar auyu 
UUA ga.aaa. 90 .. unceye ... ar hükümlerin •• üciJjn depo.u • 

üç sadık mütavirinin palavralarını dinle- Çilekeş Juva~öze ~aklaşmışlar, mu- :;;ıun ~~ telCİI ~~ka ·yaJtıı:.t' bekçi 
IDİıti. Artık sabah oluyordu. yola çıkJ.. kavvakırdanb dleğilla, dhakıkki kayıştan yapıl- .-..1:1..1:::.: nilin~hmma ye me L~ ,,,_, • ~p -L ·ı ~ek-
mek emrini verdi. mış aç ar aya abyorlardı. ~· o ur. • , --tu Ye proıesı v~.ı e a'!r... • 

M . -B"tmedi- 3652 (1846) ıiltme ile ibaleai 22/10/937 cuma 
orover. ı günü Mat _1a.....1_.ı_ •-• '--Ü 

D • "'\ D d" on IUUUllUll"o ~m ~ 
--:: rame mır e ı. bedeli bet yüz doksan Üç ·lira otuz 

~Ş ...... ı Cevab•m venlL Devlet Demiryollarından: st.:=· ~ ı.:..:: 
Buaai ile Menvil: l 8/10/937 Cuma günü açık artbriDa uıuliyle aablacaiı ilin edi • ·· ile aö,.lenen sün ve aat-
- Pek tabii değil iDİ ya'?.. Diye ba· te l!6 elinir 

mit oJan Alaancak aarajmda mevcut cim, miktar ve mahaım11en eneaa.ae tr • • 

Baş .~ğri$~; Diş · ağrısı 
N·E V R A ·L ·J l 

B6tün ıabr~~·~ teskin tder 

.. 

G R l. p· 1 N. 
BOheMa bunlar kartı m6easirdir . 

it bqanda, aeyallatt8, evde her z•man · ,...unız.cla bir k-;r 

- . G R .i P:i N " 
B u ı u n d İl r m iıı J ı u n u t m • J ı n ı z. · 

Kalbi bozmaz, mideyi Te böbrekleri yormaz 
icabında günde 3 l!qe alınabilir• · ' 

Her işte kullan,lan 

ZONGU.LDAK 
·Maden kömürü 

Her cins k&mllr perakende ıaretile r~kabet kabel et' 
mez fiatler dahilinde aatılmaktacbr. . 

Adret : Keıtaa~ pazarı Bardak'Çılar . ıokak numara 12 
F. PERPINY AN 

~1:.er omuzlarını kaldırarak zırhla- bedelleri ataiıda .yazıh malzeme için istekli çıkmadıjından art· 7 
- 12 - lS -- 19 (1967)3529 

nnı yokladı. brma 20-!0.937 Ç&rfAD1ba günü ıaat 15 de Abancakta Sinci itlet• ------------ıııiiiiiimiiiiiliiiiiiiiııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiijiiiCiiiiiiiiiiill!!91 
Alay tekrar yola koyuldu. Kiyom ka- me binaamda yapdacakbr. Bu ite ainnek isteyenlerin 4725 kurut-

pısmdan airilerek Katedrala doğru iler· luk muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin. ettiii 't'e8ika-
leniyordu. lar ve kanunun dördilncü maddeai mucibince İfe airmiye DIU'ii 

Kapadan içeri giriliace alayın baı ta- kammi bir hali bulunmadıjma dair beyannamelerle api gGn ıa· 
rafı ail&blı ukerJerle karıdattı. Giz ken- at on bete kadar _komisyon reiılijine miiracaatleri lbımdır. Şart• 
disini karwıiayan ukerlerin batındaki Kı- nameler komisyondan paruız alanar. 
rıyonu tamdı. Kmyon •ygılı bir lisanla Cimi Miktarı 
Gize hitap etti: 

MW..mmen bedel 
Lira KUl'Uf 

380 00 - Monaenyör, hatmetli kral •İze ve 
refabtinizde bulunan Mchk tebauana 
cHot aeldiniz> demek vazifaini bana 
reTdiler. 

Etrafta derin bir ...Wik vardı. Giz. 
civar yollann üzerine bir baktL Buralan 
ıilahJı halk ile dolu idi. 

Kınyon sözüne devam etti: l 
- Hatmetli kral, Iİze kartı olan te

veccühlerini göstermek için benim eekiz 
bin silahlı ve Şartere toplıyabildiğimiz iiç 1 
bin süvari ile kal'fl çıbnaklıiımı irade I 
buyurdu1ar. Fakat ben böyle dini bir I 
alaya refakat için ik.i üç bin kişinin Wi 
seleceiini söyledim. 

- Pek iyi yaptınız mö.yö.. Parisin 
mümessilleri ile birlikte kendilerini ne
rede ve ne zaman görebilec:eiim) 

- Kral timdi Katedraldadır. 
- Öyle ise Katedrala aidelim. 

Kapalı kamyon ve ray otobüli 
Kamyon ve ray otohlılerine 
ait yedek malzeme 

IZMiR 

7 

Pamuk Mensucatı Tür 

~·k•ti•1!!~~!b~ ,Şm~!e~~!!.,d.mr. 
Yerll Pamuıundan At, Tayyare, Klpekb•f• 

Dellrmen, Geyik ve Leylak markalannı baYi beraeri 
Kabot bezi imal eylemekte olup mallan AYrapuwı api tip 
mensucahna faiktir. . 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Tel af adresi: Ba rak lzinir' 



YENIMIR 

~HE LEVAN- ·Fratelli Sperco . Şık Atelyesi 
TE LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. novALE NEERLANDAIS Beyler Sokağına nakledildi 

de CAVALLA vapura 20 birinci tepin- KUMPA.J.'lYASl Mimar Kemalettin caddesinde (ŞIK) dikit ve f&pka atelyeail 
~ H~ ve Bremea li- FAUNA npara 16/10/937 de eYai mecburiyeti dolayııiyle ikinci Beyler ıokaiı cİYarında Mu-

........... harels 1 edecektir. Rotten:lam • Anuterdam ve Hamburg zade ıokaimda 36 numaraya nakleclilmittir • 
..... AMERiKAN EXPORT UNF.S ............. ,. mnk Unket edecek- 1 • 28 (1803) E-.ort StMz Np Corpontion tir ._ _________ ,_ ___________ _ 

. IXcHArcGE ........ 23 -- lef-~ ... ltrk N _._ ı..::- --.. -•- DEUCAUON ....... 26/10/937 de 
--.... --· • .., __ ~ 7- - Rollenlam -~ Ye Hwbarı 

CAiu.TON ...,_. 18 wn.a hıp'in- u.. • - ,. ..__ ~ .. ecek • 

.. •. ., ..... ""'°"' .. ,. .... tir 
~. HERAIES ...,_.. 27/10/937 de 

ele~ ...... t ildllci hıpia- llmps, v .. n KöeleMe r ,.,... 
..... ıızis •• Netıolk içia,. .... ,. .............. edecıelrtir. 

"'-· SVF.NSKA ORIENT UNIEN 
de IXTAVIA ftll•• 9 ila.ci ......... BARDALAND motörii 16/10/937 
~lllzlıow. Nn,odı: içiıl Jiik ala- de Rotten:I- • u......_. · Dabıis -

.,; ... ____ GDYNtA - l>Mıimarka • lswec • Naneç 
.1 ~IUK ...., .. 19 ildaci tepin. "&ılbk ............ ....._ eclecelıilir . 
... 11111!!!. elli .. _ -" • • -DL -•-
""-· , ....... , .. lpm 7 - - YUaNGLAND modri 2/11/937 

.,,____ ele Roltenl .... H....ı..s • o.mm. . 
.1. _...~ ,,.._.. 2e ildaci tepin. GDYN•• .....__!__....._ •- N 
...... , -" • • llft - .._.. - -·""'il -~ 
""-· eaisor. Nevıon: tÇm rik ala- ye Baltılı ı==s-ma luıreket edecıekiılir • 

.. OCotc't'z ... _.. 21 tilci tepin. SERViCE MARrnME ROUMAtN 
lael'eca:iıow. ""7ork icima,. ala- ALBA JULYA....,... 11/10/1937 

-...... t..a.inde Malta • C-0.. - Manilp Ye 

..... F..p.t St--"ip Corpontioa Or.. .................. eket edecektir. 

PtRE AKTARMASI ZEGLUGA POLSKA S. A. . 
SERt SEFERLER.. LEVANT motörii 2/11/37 ele An-

~CAMBK>N ..... 23 ltirinc:i teı- Yen - Gdynia ve Danbis limaalm ......... ...._._ .... " """°"' için hareket edeceldir. 
2X edeeelııf.-. ilandaki ~ tuihleriyle -..tun-

-C.. ~!fORDk vapuru S ikinci let- lardaki defitildiklerden acenta mesuliyet 
~ ~aton ve NeyYorlıı: itin kabul etmez. Daha fazla tafailat için 

SEYAHAT MODDETI tkiaci Kordonda FRA TEW SPERCO 

Umum Pamuk 
Nazan 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
Fabrikumın Namdar 

CIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bq sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pette1nalc:ılar, Evren sokak No. ·3/1 

Singer dikit makinalan kumpanJ&ll kanııında 
.... • Bo.to.. 18 slııa npar 11Centuma müracaat edilmeli ri-
..... Newıcıdı 18 dn ca oltm'. • ... ____________________ m;:JI•• 
Sl:avİCE MARITIME ROUMAIN •TELEFON : 4142/4221/2663 

Telefon: 2413 Posta kutusu: 234 IZMlR 

DtJRoSTO BUCARF.Sr Wi0tl:4&SC z x: m 
de beklenıyo~ vapuru 26 birinci teşrin- oı· . v ş·· 
CaJ.~• .. Sulina, Galatz, ve JVJer e U, 
~~aktarması Tuna limanlan için LıMITET 
~ caktır. V t 
"'4~. ROYALE HONGROISE apur acen ası 

DANUBE MARITIME . 
'be..~A motöri1 23 birinci tep-inde BlRiNCl KORDON REES 
~ Belırad, Noftud, Comamo, BINASI TEL. 24 43 
~- ,. Bratialan, V"ayana ve Linz Lllerman Lineı Ltd. 

J . alac:.kbr. LONDRA HA'm 
OllNSTON VARREN LINES LTD. POLO vapuru limanımızda olup 28 

İ.IVERPOOL eylQle kadar Londra ve Hull için yük 
J!ssMORE .......,. 31 birinci teırin· alacaktır. 

..................... ._ ............... ~ 
BRISTOL 

Bey oğlunda • 

OSMANiYE 
Sirkecide 

de heideni,.or. Li••pool ve AnYen li- PH1LOMEL. vapuru 29 eylw?~n ~.e-
~ .. ~· csk " 8arpz, kiz birinci teşnne kadar Londra ıçın yuk Bu her iki otelin müsteciri Tirkiyenin en eski otelcisi BAY 
.._, ~Ödence S.U..., Galab lb- alacaktır. MER LOTFO'dür. 43 senelik tecriibeli idaresiyle bütün Eı 
~ ~ ' 1 ve LESBlAN vapuru 12 birinci teşrinde halkına kendiıini aevdirmittir. 

b!t( NORSKE~ • scüts. Londra ve Hull i(tn yük çıkaracaktır. Otellerinde misafir kalanlar. kendi eYlerindeki rahata 
MIDELHA VSLINJE LtVERPOOL HATrt 

~y .. . ?S~ . MARDlNtAN vapuru 29 eylülden 6 ID'Blar. _1_ b d f ~!- dur 
Lı...--~ARD .motörl 2S binnc:i tepmde birinci teşrine kadar Liverpool ve Glas- İrçUK uauı.~y! erine iliYet~. İatler mü...-. ucuz • 
~-· Pa"e, Dieppe" NOl'Yeç li- gov için yük alacaktır. latanbulda butün Ege ve lzmırliler bu otellerde bulutUl'lar. 
~ )iik ........... , BRISTOL LEtTH VE NEV- • 11 

ı..~dakJ. hareket tarihleriyle navlun- CAS'l"LE HATrt 
~ deli§lklerden acenta mesuliyet JOHANNE vapuru 28 eylUle kadar E K J K " l\..! etnıez. doğru Bristol için yük alacaktır. . . CZaCJ a _ema a-
lt-na fazla tafaillt almak için Birinci ARABtAN PRlNCE vapuru 10 bı~'?- • 
Co~Onda v. P. Henrl Van Der Zee ci teşrinde gelecek ve Ncvgastle ıçın mıl Aktaşın 
'dil-~ y. Vapur acentalığına milracaat yUk alacaktır. . ~· 'klikl 
-.esı rica olunur. Tarih ve navlunlardakı dcgışı er- B h • v • 

• 'l'ELEFoN No.: 2007/2008 den acenta mesuliyet kabul etmez. a ar çıçegı 
Bir radyo aabn almaia K 1 

niyetlenip karar o onyası 
vermeden eYYel 

RADYOLAR 

Philips 
RADYOLARINI 

DiNLEYiNiZ 

Philips 1938 
YENi MODELLERiNi 

Takdim eder. Ba radyo 
seri.inde telı Jiğıne ile 
,allfGll_, harelıetli ""1r~ 

lı reglaj oto6lolı ~te 
lıonla oparlör ıno6illaı 

96 
~AN BAŞLAMAIC OZERE SATIŞA VAZEDILMl$TIR. 
~ea_ UMUMi ACENTESi: PElfNETTI ue PARIEN1'.E 
l'.aJ •f Penpar • lzmir IZMIR 
--.-: 2307 ikinci Kordon, 64 Posta kutusu UM 

1 - 3 (184:1} 

Parlak 

Kudreti 

~Elektrik piUeri dünyada tanınmıı pillerdir • . Daimoa 
u ... Uııı •nan biç batka pil kullanmaz. 
(')"'-i.~epoıu : Sulu han civannda 28 • 9 Hüsnii uz 

Merkezi Kemeralb caddesi 
Beyler Sokağı köteai 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en tık en İnce ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde HiW eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi " .. n 
bir .. im yuruye 

mueaeae o Uf, kolruculuk 
Alemini faflrtmlf bulunmaktadır. 
HiW eczanesini. ea.aa Kemal 

Kamili İfİndeki ciddiyeti, kolon
yalannı lzmirlilere eorunuz. 
Y ... Ye bemıa Wmlere eHw-
_... için tiıel• üwiaııde IC...a 
IV.!l-!11 ..........____ .. tisin• ........ .._.eanae- EL 

,_ .. - . . . . , . - ' . ' . .. ..... . . 

Istanbul Sıhhi müesseseler artır
ma ve eksiltme komisyonundan : 

Y apalacak İf: Baku-köy Emruı Akliye Ye Asabiye hutaneai 
merkez p&YyODu inpatı. 

Muhammen fiat: 32.800 liradır. 
MuYakkat 1"aranti: 2445 lirL 
Bakırköy Emrazı Akliye ye Asabiye hastanesinde J&pbnlacak 

olan Merkez payYonu İnf&&b kapalı zarfla eksiltmeye koaulmut
tur. 

1 - Ekıiltme 20/10/937 Çarf&IDba günü ıaat 15.30 da Çaial 
oğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında ku
rulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Mukavelename, Bayındırlık itleri l'enel, hususi ve fenni 
tartlan, proje ve ketif büliaaaı ile buna müteferri diğer enak 
163 kurut bedel mukabilinde komiıyondan ahnabilir. 

3 - istekliler cari aeneye ait ticaret odaıı Yeaikuiyle 2490 sa
yılı kanunda yazdı belceler ve bu ite benzer 25.000 liralık it yap
bğ1na dair Nafıa Vekiletinden almıt olduğu müteahhitlik vesika
ıiyle muvakkat garanti makbuz veya banka mektuplariyle bir
likte teklifi haYi mektuplanm ihale saatinden bir saat eYTel mak
buz mukabilinde komisyona vermeleri. «6667ıt 

5-10--15-19 6667 3470 (1943) 

TURAN Fabrikalan mamallbdar. Aynı zamanda Turu 
ta~alet aabunlannı, haf ubana ve kremi ile gtb611ik krem• 
leriai kullamnız. Her yerde .. blmaktadır. Yalan: toptan ,.. 
taılar ipn lsmlrde Gasi Bulvanoda 25 numarada umum aca• 
toJik Nef'i Akyazıh ve j. C. Hemıiye mUracaat ediDIL 

Poata Kut. ••• Telefon •••• 

Dima sabit daima tabii 

"";·' 
Juvantin saç boyaları 

INGUJZ llNZUK ecga•i lüoratuulaawla ........_ J.. 
vaatia uç ..._._. Wdr ,... .ehirli =· .. el! ._ t•••mm iri 
olap ~ tabii rmlderiai bah ...... 

Juvantin aaç boyaları kumral ye ıiyala olarak iki tabii raik 
üzerine tertip edilmittir. Gayet tabii n aabit olarak temin ecli· 
len renk ,W.nw•k. t«lemek laatti denize girmek auretiyle de 
pin-ez, Ea cWdi Ye emniyetli ....lwbr. 

Eczanelerde Ye ılnyat maiazalannda arayınız. 

....................................................................... 
• • • 
E Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Bqdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında • • . . 

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



SAYFA: to 
a cıs -· YDllASIR 

& 
.u; iLK. _!EŞRIN CUMA 193?.. 
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Manevraya Ait Foto Röportajımız 


