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ve yağmur 
Ankara, 15 (Hususi) - Uç ı\indenberi bu

rada müthİf M>ğuklar büküm sürmektedir. Sı
caldık derecesi ıec:eleri 12 den yukarı çıkmı
yor. Bugün saat 9 da başlıyan yağmur aktam 
18 e kadar devam etti. Bazı ıemtlerdeki evler 
ıular altında kaldı. 

--
YENi ASm Mı.tbauanda b.tdmıttır. · 
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Manevralardan lı 
Milletimiz celik ordunun vazif esilıi dq.ima 

' ·en mükemmel · ·Ve en kudretli bir şekilde 
:başaracağına bütün k~lbiyle inanabilir 
-:······ . Kırıllızı ······ 
"Milli,, ordu 

• • • • • . 
• .. . 
• .. 
• • • . . ---·---

Aydın, 15 (Manevraları takip eden ar· 
lcadnşımızdan) - Germencikte sayın Mare· 
§~1 Fevzi Çakmağın riyasetlerİnde toplanan 
ordu komutanları, generaller, Ege manevrn
lan hakkında yapılan kritiği dinlediler, yük
sek mütı:ılanlarını bildirdiler. Şunu heyecan 
ve gururla ifade edebiliriz ki, yapılan cÇıp
lak tenkit> le~ modern Türk ordusunu l!evk ·E Herkesin şayanı hay-· • b /Jı / ve idare eden ehliyetli kor komutanlarının 

mele mümkündür: ÜTdumuz. yağmurc ve di· 
ı;er müşkül hava şartlan altında, kara, ha· 

va ve mefruz deniz kuvvetlerinin iştirakiyle 
başardığı manevrada tam bir harp tatbikatı 

yaparak, ordunun genç elemanlarım mutlc.k 
hir imtihana tabi tutmuştur. Nazari olmak-

• tan çıkarak, hatta bazı anlar manevralık ml'ı· 
nasını bile geride bırakarak kendiliğinden 
meydana gc::len harp sahneleri, bütün Ege 

E ret u uğu bir p an- al~y. tnbur komutanlarının. bütün ordu 

l halkını gecelerce heyecana ecvkelmİştir. 
·E a ve yük sek bir şeca- men~uplarınm cansiparane çalı~masını -.e Tam bir muvaffakıyet vardır. Faraza bir 
: tl • d ehliyetini, cesaret ve feragatini ve nledderc· d · · h d l k : Q e maVt OT uyu · cün or umuz ıc;ın, u ut arımızı koruma · 

. : C( f d cat kumanda knbi)iyetlcrini meydana çıkar· '\azifesi tevdi edilirse, milletimiz çelik kuv-
: me TUZ Üşmanı ,, mıştır. vctlerin bu vazifeyi istenildiğinden daha 

· ~ nasıl esir Ve hafta MlJILAK BiR iMTiHAN miıkemmel başaracağına itimat edebiliriz. 

a tice 

: • Manevraları başından sonuna kadar ta- Ordumuz kuvvetli, uyanık ve beceriklidir. 

t_lTnha etmiştir• kip eden bir fert ~ııfatiyle §unu tebarüz ettir- SONU DöRDONCO SJ\YFADA Manevralann ıon gününde Abdurrabmanlar tepesinden komut:ınJann vaziyeti tet.lük)eri 
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!;;~!%::nıarını Ege Halkı Ayakta 
~ermek Lazımdır 

dırı>.tancvralar m'°tnasebctiyle Ay
~li ı: havalisine gelen Başvekil ve
•i~". Y Cclru Bayar incir ınüstah
%ınin derdiyle çok yakından ala
'atın r qlmuşlar, köylünün çektiği 
-'ır.ı tıyı gidermek için bazı tedbirler 

::ıııııııııııııııııı ırrrrrrrırrrırrrırrırııı. 

= ~ 1 Hatayda 1 
§ Taşkınlıklar de-~ 
~ vam ediyor · ~ 

ç:aını emreylemi§lerdir. 
~lltu se.ri verilen bir kararla üzüm 
~tif} mu ıncir bölgesindeki koope
~ ~~ vasıtasiylc kooperatiflere o r
~ .. 0unıyan müstahsiJlerin de mal-

·••n ın··ba ha n u yaasına şlamıştır. 
~~ \l tedb' • .. h ·ı· b" .. ~rı ·· .. ırın musta sı ın ıraz yu-
tıır. u, ~~l~üreceğine hiç §Üphe yok~ in ovıuı, 15 (Manevraları takip eden 
~tr01~ açıkça aöyle}llek lazım arkad~:ımızdan) - Çelik ordu geçit 

Dün in Ovasında yapılan büyük 
Resmi geçidi 2~0 bin kişi seyretti 
Beşikteki çocuklardan yüz on yaşındaki ihtiyar
lara kadar · herkes ordusunu heyecanla alkışladı 

ll~ Uzum kurumu tarafından ya- resmi yapıyor .. 
'1tıda hmühayaat bu dava~rı esa- Şafakla birlikte Aydından otomobili· 
, J:la n aile yetemez. mize binerek Germencik istikametinde 
dutii:rn ~lal Bayar kar veya zarari in ovasına gitmek üzere ha reket ediyo· 
~İietah ~Y.erek her şeyden evvel ruz. Yollar, gecesini uykusuz geçiren me· 
~ l'Q İtlın satılamıyan, elinde · ka- medeki çocuklardan yüz on yaşındaki 
~ek . a larına satış imkanını ver- ihtiyarlara kadar her ya~ta ordu hasret· 
d· ıste . . B 
it. A. rnıştır. u hareket yerinde- lileriyle clolu .. 

C\ıt 81{;;rna ~~ .~oJJa piyasa~a mev- Yoldayız ve· in ovasına yakla~ıyoruz. 
th·· ntı kokunden ha11edılemez. Geçit resmine yetişmek için tek ayağına 

llqr,,.1 Utrn kurumu bu incirleri ne ya- destek yaptığı değneği çamurlara eÜTÜ· 
.... ~it) ş·· h . d . d f ji'\'ıtc:vı up esız ış pıyasalara yerek koşan bir genç ihtiyara tesa Ü 

l.ı~nk~?1ek, satmak istiyecektir. ediyoruz. Makinemizden indik .. ihtiyara 
~Uaait bu §artlar maatteessüf buna soruyorum: 
~l>cra ~lunmıyor. Üzüm Kurumu, - Nereye} 

lıitı ~.atı~e~ !>irliği satış kabiliyeti- - in ovaaına .. 
l'alll'Q k ınısını kullanarak ihracat ikinci sualimi ağzımdan kapıuc~sına 
'~ ta~ır." Yeni alacağı ma11arı cevap veriyor: 
~UakuW· ıhraç eyliyebilmesi biraz - Ordumuzu göreceğim. 
dc~i kı ur. Demek ki ihraç edebile- - Nereden geliyorsun? 

E " ~ 
E lskenderundaki va- i 
Epur acentemizi Türk-~ 
::l h L d" e: : er mu aTaza e ıyor-:: 
= ~ 5 İstanbul, 15 (Hususi muhabiri- ·~ 
5 mizden) - Hataydan gelen haber- i · 
E ~ere göre An_takya ve İskenderun- i 
E da taşkınlıkların devam ettiği an- ~ 
S ]aşılıyor. lskenderundaki Devlet 
:: Dcmiryollarının acentasının lAvha-= sına çamurlar sıvandı_ğı bildirili-
5 yor. B~ hAdise yüzünden mahalli ~ - . ~ 
:: hilkümct şilphe üzerine bazı kiIJ?S~ ~ = Jeri zan altına almıştır. lskenderun- :: - , . 
: da acenta binası Türkler tarafın- :; - ~ : dan muhafaza altına alınmıştır. :: - ~ - ~ 
ıırııırııııııııııırııııııı ıı ııııııııı:::ıı:: 

Soğuklar 
• 

Birden bastırdı 
Uludağa kar yağmıştır 

• 

c kala sırnlan harice satacak, elin- - Aydından .. · 

lstanbul, 15 (Hususi Muhabirimizden) 

Birden bire bastıran yağmur ve soğuk

lar devam etmektedir. Termometre 11 

dereceye düşmüştür. Ulu dağa kar yağ-

~tatırı 11 ~ısımları da hurda fiatiyle - SONU ONUNCU SAHlFEDE - GenenıJler manevra kritiği toplantısından çıkarken 
)cı:ckti: ınhisar idaresine devreyJi- ••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••• ••• ••••••••••••••• .. •••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••• .. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 

mıştır. 

'qtJ.falb~ki b .. .. 'h 
k.'ı§ lc.abi)" u~un ı racat tacirlerine 
;:: Vur 1

1Yetı verecek bir tedbire 
'tıı hu ı:nuş olsa bu incirlerin ta
Sqhe ~tJck(' gönderilebilir. 
J.' " •rn .. 

~ -Yet b ~nı n_. demektir ) 
~ k Çoğu ~~un. ihracat tacirlerimiz 
Jq ~Uarn 

1 1 
8 '"1ng yoluy le vaptıklct

~ tırıı tı e e erden miitevellit para-

Filistinde Vaziyet 
gergindir 

ti~ikle~i zall"l~n alacakların! b ile
~ ı"tle İ cı )' Ve fınil'lse edilmedikleri 
e e · '"enı 1 ~ .tı l\İqbe . _.l'lle!Ctc veya :ııermn-
llıııı bulu tm.ı .. j .. J .. '"ini tahdit e.y-

11.t ltıcitin nrnaktadırlar. 
elit <l:>hp.1 vsatılnmarnasının sebebi fj. 
~: ll'ltitinef~okluğu rnesel,.si d ei?'il-

OMER CAMİİ 
Etrafında askeri bir 

kordon vardır 
Romn, l S ( ö .R) - Kudüsten ~ldirİ· 

liyor: Fjlistinde ynpılnn birçok suikııs~ ltj ı ati n' t . l k 1 ~~ 11 elind . 1 ayın ey eme z. 
• l\}'ı edır lak" b · · d ·ıt lerdcn sonra vaziyet pek gergindir. Sü-

tıtJl!t' tnıak 7.a • • ın u ı şı e 1 ı- kfıneti iade etmek üzere zabıta tnr:ı!ın-
~~· 1n fiat· . ruretı vardır . . fyi in-
ll'i 't oyJe 1~ 1 lzmir tayin eder. Ni- dan fevknlade tedbirler almmıotır. Ka· 
~U ' .. l"tlı in ~ olmuştur. Mahsu]ün ra ve demiryollan a!!keri muhafaza altı
~tıltıı81z gıltel"cye ve Amerikaya na alınmıştır. Sabık baı müftünün ka-

' leketl .satılmıştır. Fakat di~er pandığı Ömer cfuniai etrafında bir aa
SoN~tın Yedikleri orta ve adi ker· kordon tesis edilmiıtir. Arap komi· 

lkJNCI SAHJF.EDE - teaiqin diğer halan da polisin emriyle 
liAKKI OCAKOOLU .(SONU OÇUNCU SAYFADA). FiLiltia Jrf üftüsü 

Milli -mahsullerimiz 
Rençberi koruyacak ve ihracatı 
çoğaltacak şekilde himaye edilecek 

•• 
Uzüm, ıncır ve tütünlerimiz hakkında 

tedbirler aldı. Kararlar verdi. 
hük ümet 

ciddi 
lstanbul, 1 S (Hususi muhabirimiz- kunu korumak için en ileri ve en feda- tütünlerinin değerli fiatlc satılması için 

den) - Bıış\ ckkıl ct vekili ve iktısnt ve- kar c;ahşmnlarn karıır vermiştir. ihracat müessir surette kontrol tedbirleri alınmış
kili B. Cel: l Bayarın Ege mnncvrala- lpiyasalarında fiatin müstahsil Tenc;bcri tır. 
nndn bulunduğu sımda bu fır~attan js- ,koruyacak hadde tutulmnsı için alakadar- Almanyanın, T ürkiyeden yapacağı 
tifnde ederek ihraç mahsullerimiz üze-

1 
larn ic:np eden tebligat yapılmıştır. mübynntta resmi kontenjan haddi ile 

rinde Aydında derin tetkikler yaphğı ı; c 1 Yerli mahsul fiatleri üzerinde fena ha· mahdut kalmıyacağı bildirilmektedir. 
bazı noktalar hakkmda müessir ve mü- I rcketleri görülenlerin şiddetle takip celil- Mikdar itibariyle bu yıl n isbeten aı 
him kararlar verdiği Ankaradan bildiril- I melcri, verilen kat"i kararlar arasında- olan üzüm mahsulümüzün !iat ve ia~ıJ 

mektedir. Hü1dimet. müatahailio luıku- dır. Ege bölgesinin bu yıl çok nefis olan - SONU OÇONCO SAYFADA -
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ihracat 
Tacirlerine 
Çalışma imkanlarını 
Vermek Lazımdır ___ ....,. __ _ 

-BAŞTARAFI BlRtNCI SAHiFEDE
cins incirlerin Avrupada rakipleri 
vardır. Bu kısmın fiatini biz tayin 
edemeyiz. Beynelmilel piyasalara 
uymağa mecburuz. l~te bundan do
layıdır ki incir fiatleri düpnüştür .• 
~ünkü rakip memleketler daha ucu
za satmaktadırlar. Buna ilaveten 
klearing yoluyle çalışma zorlukları 
bu fiat sukutunu panik 'haline ge-

YENIASIR 

ŞEBİR &ABERLERİ 

Yağmur 
Çiftçiye fayda 
bağlara zarar 

verdi 

Şehirc~lik tedkikleri 

t8 iLK TEŞRiN ~TESI ~ , 
BAZAN ::sa•:.• 

Haydi Hayırlı ola 

tirmektedir. Son yağan yağmurlar çiftçilerimiz için 

Dr.Uz'un Avrupadaki tetkiklerinden 
mühim istif ad eler elde edilecektir 

Memleketimizde gayri mübadil deni
len ve bir çeyrek aamlanberi .efil ve pO' 

riflUl bir halde ya~ayan bedbaht bir z\idl• 
re vardır ki hal1erine acımamak ınüınkÜll 
değildir. l:ıte bu biçarelerin de artık 
dertlerine deva olmak üzere ıayın ınali: 
ye vekilimiz tarafından i~lcrirun ikinCI 
teşrinde açılacak Büyiik Millet Meclilİ• 
ne havale edilmesinin kararlaştığı alaka• 
darlara vadedilmittir. Artık fÜphe edile" 
mez ki Büyük Millet Meclisimiz bu za· 
vallılara istihkaklannı milli varlığunıZll 
uygun bir suret ve şekilde verilmesi ka· 

çocuk hastanesi planından lzmirde ya- rarını "'erecektir. Haydi hayırlısı .. 
pılacak çocuk. hastanesi için istifade edi- Zaten bundan başka bu işin halli için 
lebilecektir. Bu arada modern ve bin çıkar bir yol yoktu ve her tarz bunları 

Eğer bütün ihracat tacirlerinin çok faydalı olmUJtur. Uzun zamandan· 
çalışabileceği bir vaziyet yaratılmış b . v b kl' ·r ·ı d h 1 ; ~R.;;;:.·~d~ki . . en yagmur e ıycn ça tçı er er a ra· 
olsa muhakkak kı ne devlebn ve ne aı· t • ı .. ··ı ·· 1 l 1 . -dah l ıye e gcçmııı er, suru muıı o an tara a· 
d.e dolayısıyle kurumun mu a e- nna bakla ve hububat tohumu ekmeğe 

. 
: ........................ otomobil alan garaj da tetkik edilmiştir. biraz daha perişan ve haklarını da ted• 

sıne lüzum kalmadan mallarımızı b 1 1 d 
harice satmak kolaylafacaktır. a~ amıJ ar ır. 

• •• : U •• • • • Hers bork parla, stadyum ve yüzme ha· ricen mahv ve nabud eYfiyordul .. 
; ZUM sergtSIOID IJelc takdı'n' 1-ıymet •-om:.o:vonu deoi· 

Ha di incir meselesini kurum ve Yağmur, Kouk ve havalisinde dolu 
inhis:ı:lar vasıtasiyle biraz da feda- Cle birlikte dü~tüğünden faila hasan mu· 
karlık ederek halledebileceğimizi cip olmuştur. Bühassa Kozak bağlarını 

- VUZU da görülmüştür. -. .. &. _,, 
• 11 • vo 
Ep1anları alınmıştır Vfenedikte garaj santralda yapılan len, eski zamanın nazırları, genera e.n t• 
•. •••••••••••••••••• t tk'k k · t.f d ı· 1 t Bu naraJ· müdürü umumileri mutasarrıfları gibı ye e ı ço ıs ı a e ı o mu~ ur. .. • . _..ı... 

derpiş edelim. tahrip etmiştir. 
: lzmı·r Fıııarın Ja . . . mişlik eckscnlilt tekaütlerinden miı~ aı da yenı otomobil meşherlerı, yedek par· k .h . 11 d b . t 1h k' .,Ü• v .. ep ı tiyar e er e u ış er e ette ı , -

eylenceyer l eri ic, İn ç.alar magazal~~ı, e~formasyon buroları, rüyemezdi. Bu ihtiyar kimseler eşateD Diğer mahsuller ne olacaktır ~ ---111 

şoförler ve muşterüere mahsus berber, d l L. • d ki d I .-~~ Y ann tütün piyasası açılacak.tar .• 
;I"ütünlerimizin iyi cinslerine Ame
rikahlar taliptir. Bu kısmın satışın
da zorluğa rastlanmıyacakbr. La
kin adi tütünlerin merkezi Avrupa
daki mü~terilerine satılması te
min edilemezse incirin akibetine 
tütün de düşecektir. 

Pamukta da vaziyet aynidir. Fiat
ler mütemadiyen düşmektedir. Bey
nelmilelr piyasalara uyarak pamuk 
satmamız bizim için bir gayedir. La
kin standarize edilmemiş, istihsal fi
atlerlnin indirilmesi için alınan ted
birlerin tamamlanmamış bulunma
sına göre bugün İçin buna imkan 
yoktur. Binaenaleyh pamuk siyase
timiz bu vaziyetten müteeasir ola
caktır. 

İşi teselsül ettirdiğimiz zaman bü
tün mahsuller için bir çok mütalaa
lar ileri sürülebilir. 

Göçmenlerin iskan 
işleri 

l 
• _r ey et nızrnetın e • ran lmAD annı 41\--

bu P andan İSflTa- lokanta ve gazino salonlan, banka tU· b f d kJ d' ~ et, men i dol urmu:ı oldu an için ıt 

de olunacaktır heleri, posta, telgraf ve telefon köşkle- çok seneler evvel tekaüde aevkedilrnlt• 
VilAyetirnizde iskAn edil~n Romanya ............ , • ..... ri bagaj daireleri ve ticaret komisyon 1 erdi. Gayeleri: Takatleri kadar iş çıka• 

ve Bulgaristanlı göçmenlerin iskanları Dr. Uz Cenovanın bahh evleri bulunmaktadır. mrak orada oturmak, tekaüt manştarıo· 
için inşaata. sUr'atle devam edilmekte- ~ hali plAnlarınl da E Garajın üst katlanna halez.oni yollar· dan maada oradan da ayrıca bolca rn•-' 
dir. Bu sene altı ylız ev inşa edilecek § almışllr ~ ı,, otomobil çıkabilmektedir. Bu yollar ve ücret almaktan batka ne olabilirdil 
ve göçmenlere derhal verilecektir. : ....................................... : çift olduğundan vesaitin bir kısmı çıkar· Fakat bazıları burasını akraba ve taııl• 

Göçmenlere umumiyeUe nrazileri tev- Avrupada bulunnn belediye reisimiz ken. diğeri de ayni yerden aşağı inebil- lükat için geçim evi haline getirmişler• 
B B h U h 1 f eh'rl d t tk''- ktedı·r dı·r. Bunların dog~ru zevat oldugvu rı'varel zi edilmiş ve müstahsil olmaları için . e çet z mu te i ş ı er e e 111.- me · 

mühim adımlar at1lmıştır. ler yapmıştır. Belediye reisi bu ııyın ni- Almanynnan meşhur mimar ve mü- olunursa da; ancak her cihetçe muktt' 
.,a,.. hayctine doğru tıehrimiz.e dönmüş bulu- hendisi Viyetti Viyoli, doktor Behçet dir ve mukavim değillerdi ki iş çıkata• 

Sanatkar göc. menler nacaktır. Uza Milano fuarını gezdirmiştir. Şimdi bilsinler!.. 
• • B. Behçet Uz. yanındaki mühendlsler-ı Dr. Behçet Uz ı fuar kapalı bulunduğundan hususi mÜ· Baremden sonra meVkiinin icap ettir 
lCln le ~mdiye kadar Roma, Vencclik. Mi- gezen binlerce kişinin eğlencesini temin saade ile açılmıştır. diği büyük bir maaşla tekaüde sevkt' 

t 

Man.isada iskfın edilmiş olan göç- IAno, Ceneve, Nis. Yrenoble, Cenevre, için burası bir bayram yeri haline geti· Fuardaki bu gezinti çok istifadeli ol· dilen ve burada dolgunca maaş alaO 
menlerden bir kısmı .san'atllidır. Ma- lozan. Bat Frankfurt, Düseldorf, Esen rilm~tir. Rus dansları, elektrikli otomo· muştur. lHr zatı komisyona htt uğraYSJUDda bıa• 
nisa vileyeU lunir ticaret odasına mü- şehirlerini dolaşmıflır. biller, atlı karıncalar, deniz motörleri, Cenevenin tabii vaziyeti lzmire ben· pndaki siyah takyesiyle seccadesinin ÜI" 

racaat ederek Sl'vı'l ,.o"çmenlerden san- Romada zayıf bünyeli çocuklara mah- serginin en eğlenceti yerleridir. lzmir tünde cennbı vacibülvücut ve takaddilf 
b ·1 z.edigvinden burada yapılan tetkikat ta 

atkS.r olanlara lfız.ım olan muhtelif san- sus mektep ile üz.iım sergisi gcz.ı miştir. sergisinin de istifade edebilmesi için bun· çok faydalı neticeler vermiştir. hazretlerine kar~ı ibadette kusur etın~ 
Büyük üzüm sergisi kapısı üzerinde (Şa- lantl planlan alınmıştır. gördi.iğümü inkiır edememl.. Öyle ya bu• 

al ftletlerinden bilhassa sivil ve askeri 
Şu hale göre davanın esası ihra- kasket imnlntına mahsus makinnlardan 

cat tacirlerine çalaşma imkanını ver- mevcut olup olmadığı sorulm~tur. 

rap, neşe ve sıhhatin sembolüdür) iba- B. Behçet Uz bilhassa Romadaki ço· Belediye reisi bilhassa Cenevenio ba- "b nun için de zaman liızım 1 Mesela: ~ • 
resi yazılıdır. Bu •ergide her çeşit üzüm cuk hastanesi üzerinde durmu~tur. Dün· lık halini tetkik etmi~ ve buranın planı· pi' 
ve şarap teşhir <. lmektedir. Sergiyi yanın en modern tesisatını havi olan bu m çıkartmıştır. deıt tazelemek ve namazım eda ve 

meğe bağlı görmek daha.doğrudur . 
Eğer klearing yoluyle yapılacak ih-

racahn dökümanlan mukabilinde 
ihracatçıların paralanm ödetmek 
imkanı elde edilirse piyasalar der
hal normal şeklini alacak, bütün ih
racat maddelerimizin sablması ko
laylaşacaktır. Bizce zorluk ihracat 
tacirlerinin paralannın uzun müd
det bağlı le.alması korkusundan doğ-
maktadır. Bu noktanın haltine ih
tiyaç vardır. 

HAKKI OCAKOOLU 

F enlandiyaya 
Üzüm ve İncir 
lhracah Başladı 
Türkiye - Fenlandiya klearing ve ın

kas ıı.ruaşmalarına göre lmıirden Fen

Iandlyaya üzüm ve incir ihracına baş
fonmıştır. 1hrncat küçük partiler halin
de yapılmaktndır. Şimdiye kadar bu 
memlekete inclr ve üzilm ihracatı hiç 
yapılmamıştı. 

----tıı---

Yatı Yurduna 
Alınacak Talebeler 

CUmhuriyct Halk Partisi tarafından 
yata yurduna alınacak talebeler için açı

lan imtihan neticesi yarın anlaşılacaktır. 

Hususi bir heyet, imtihan evraklıırını 
tetkike devam etmektedir. Tetkikat bu 
akşam sona ermiş bulunacaktır. 

Arazi Tahrir 
Komisyonları 
Vilayetimiz dahilinde çalışmakta olan 

arazi tahrir komisyonları nisan ayı so-

nunda tahrir işlerini bilirmiş olacaklar
dır. Yeni tahrire göre 1938 senesi ara
zi vergileri tahakkuk ettirilerek önil
mUzde kl sene tahsiline başlanacaktır_ 
Maliye vekUletinden gelen bir emir üze
rine arazi tahrir ~!erinin nisan sonwıa 
kadar behemehal bitirilmesi bildirllmlş
tır. 

Buca Cinayeti 
Davası bitti 
Bucada Koca kafa Mehmet \'e Hak

kıyı öldürmekle maznun, Mustafa, MU
mın, Rifat ve llyasın muhakemelerine 
dun ağır ceuı.da devam edilmiştir. 

Bu celsede maznunlnrın mUdafaa ve
kilı müdnfansını ynpmış, karnrın tefhi
mi başka bir güne bırakılmıştır. 

Lik müsabakaları 
İznur spor kulüpleri arasında Lik 

musabakalarına on beş ikinci teşrinde 
başlanacnktır. Spor kulilplerl bu mU
sa b.:ı kala r için hnzırlıklara b~lamıflar
dır. 

•.•........ ~ .. ··~···~···~····~···~··································~·~······~.i:jr~..:i:~~·:;::···~~~~~~~~~··················· 

insanlık ve şefkat duy- Uzüm Kurumu 
gularından doğmuştur Londraya son parti 20 

ton yaş üzüm gönderdi Kızılay baltası münasebetiyle Kuru 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mun lzmir halkına beyannamesa 

Saygı değer yurddnş; .................. ;;;;~·~·~;~;;;;~~::·:~·,:.:~·:·,~·~;:·pa- Romanya 98 bin kilo tütün alıyor 
Kızılay cemiyeti, insanlık ve şefkat raıarıa yapılmıştır- Çamaltından Japonya ve Yugoslavyaya 

duygulanndan doğarak ülkemizde bun- Feltıkelte kendisinden yar.Pım bekle-
dnn altmış yıl önce kurulmuş bir hayır dığimiz Kızılnyı yaşatmak için ona üy.:ı yapılan tuz ihracatımız 
müe~esesidir. olmak her kişinin borcudur. Ozü~ kurumu ikl gün evvel Ayva· ı haline getirilmekte ve sevkiyat için lıa-
Savaşta yarala askerlerimiiin yarala- İfle bu düşünce ile Merkezimiz bu lıktan ihraç ettiği yinnl bin kiloluk bir 1 zırlnnmaktadır. 

nnı saran, 'barışta da yangın, su bas- yıl 20/10/937 den 26/10/937 günleme- parli yaş Uzümte bu seneki ihracatmı Çamallında bulunan bir Yunan va· 
ması. yer sarsıntısı, kuraklık, açlık, cine kadar otan bir haftayı ( KIZILAY kapamıştır. Son gönderilen üzümler puruna, Japonya için sekiz bin ton tuz. 
bulaşık hastalık gibi insanların başlan- O'YE YAZMA HAETASI) olarak ka- Kozak bağlarından toplanmış ve der- yüklenmektedir. 
na gelmekte olan felaketlerde yarduna bul e~tir. hal bağlarda ambalaj edilerek kamyon- Bu ay nihayetine doğru bir Yugoolav 
ko~an Kızılaydır. Yurddaş; kendi ~terinden e.sirgemi· larla Ayvalığın Gömeç iskelesine geti- vapuru Çamnltından tuz alacaktır. Yu-

yerek vakitlerinin bir .parçasını parasız rilmlş ve Erna vapuruna yükletilm0ışlir. goslavya riındiye kadar on altı bin ton 
Yurddaşlanmızın ve btilün dünya 

olarak Kızılayın kut.sal ülküsü yolunda Ema vapuru on lkl gUn sonra Londra- tuz çckmirtir. 
uluslarının sevgisini kazanmış olan Kı-

gcçirmeyl borç bilen heyetimiz bu hnf- da bulunacaktır. Kozak UzUmlerlnin 
z.ılay cemiyeti, CUmhuriyeUmizin ~u- ta size baş vuracaklır. Londrada bUyük bir rağbete mar.har 
luduğu 29 llk teşrin 1923 len 30 nisan Günde en az on para hesabiyle yılda olncağ1 söylenmektedir. 

1937 günündeki yUkanda sayılı işler yo- bir lira vererek üye olmağa bütçeniz ROMANYA TOTON ALIYOR 
lunda (4) milyon C24 bin 424) lira har- elvermezse bunun yarasıru ve hatta Romen rejisi namına memleketimiz:· 
camıştır. dörtte birini olsun \•ererek yardımcı den tütün alııcak olan Romen heyeti tü· 

Bütün bu yardımlıır, göz bebeğim.iz üye olmaruu ve bu yazımızın atlındaki tUn tüccarlarından bazılariyle bir an
olan Cümhuriyet hilkUmeilmizin cemi- verlmcc kiğ.ıdını lmzalıyarak ke.sip ver- taşma yapmıştır. Bu anlaşma mucibin
yeUmize vcnnli olduğu bir takım gelir meıım, şayet heyetimi~ uğradığında bu· cc bu Romanyaya doksan sek.iz bin ki

lunmazsımm bu verlmce kağıdını ad· lo tUtUn gönderilecektir. 
resll ve imzıllı olduğu tıalde merkez.trniz ruz iHRACA TIMIZ 

Kooperatifler 
Birliği 
incir almağa başladı 
Satış kooperatifleri birliği şubeleri bu

lunan yerlerde dün~n itibaren incir 
satın alınmasına başlanmıştır. Bu mın
takalardaki müstahsil, kooperaüflere 
müracaat ederek ellerinde bulun.an ma-

adına yollamanm iyilik severliğinizden Çamalh tuzlasında hummali bir faa- im mikdarını bildirmekte ve iyi. {iat· 
diler saygılartmızı sunarız. liyet vardır. istihsal edilen tuzlar yığın 

Büyük be.tekir BETHOVENIN ilahi musikisi .. 
Kocasına ihanet eden bir kadımn ıstırabı .. 

Afk ile evlat muhabbeti arasında mücadele eden bir kalp .. 
- Karısının ihaneti kartııında kocanın duyduğu azap .• 

Gibi beşeri hisleri tahlil ve temsil eden dünyanın en büyük filmi 

Bugün TAYYARE SiNEMASINDA 
BOYOK ARTtSI: LIL DAGOVER - ViLLi BiRGEL TARAFINDAN TEMStL' 

EDiLEN 

9 UNCU SENFONi 
Filminde görülecek ve 250 kit ilik orkestra taraf andan çalınan 9uncu senfoni parçaları dinlenecektir. 

AYRICA 
W! *M 

MACARiSTAN GECELERi 
Maskeli filmini temsil eden PAULA VESSELEY 
Tarafından temsil edilen afk - güzellik ve musiki filmi · 

Uaveten: PARAMOUNT JOURNAL 
Seaıulmı 2. 5.15 - 9.15 de MACARiSTAN 3.40 - 7.25 de 

F1A TLERı 30 - 40 - 50 KURUŞTUR. 
(' • .• -- .• • -~ t J 1 ., .• . • . 

.... . . . . -~· ' . 

hnyetinde de tesbih bidest olarak Allaha 
dua etmek güzel ve buna diycceiiı:nİJ 
yok. Lakin zavallıların işleri ne zarnaıı 
kestirme bir yol ile halledilecek? Bıııı" 
düşünen yok. Onun için belki e\'Vdiı Al• 
laha ibadet sonra da kwun hukukuna ri• 
ayet gerektil .. Halbuki ferdin hukukuna 
ri:ı.yet en büyiik bir ibadet olduğunu bil• 
mek liızıml .. 

Ne ise Rrtık gayri mübadillerin i~C
rinin Büyük Millet Meclisine havale "'' 
tevdiiyle ne bu komisyona lüzum kala• 
calc, ne bu seksenlik ihtiyarlal' bu kadt1f 

üzülecek: ne de istihkak sahipleri dahli 
fazla bekliyecektir. Haydi hayırlı olal•• 

H. OIC. 

Gümrükteki 
iştial tahkjkatı 
İhracat gümrüğünde bulunan keztJil' 

varillerinden birisinin geçenlerde ba\'J· 
ların fazla stcak gitmesi. yüzUnden iıt" 
sibat ederek patladığını ve o sırada buP. 

tarın nakli ile m~cul olan banıllardaO 
&şit, Mehmet ve Osmanm yaralanclı.1'• 
larına ynzmıştık. 

- ud· Bu kazaya ait tahkikat evrakı ıll 
deiumumiliğe gelmiştir. MUddeiuınunıl· 
tikçe hadisede tedbirsizlik görU.ıni.iŞ~ 
Yaralılann vaziyetleri hakkında ıcat 
rapor verilmesi için rnUddeiumu~ 
t~ebbüste bulunulmuştur. 

, _ Lt,.llcll• 
Bu raporlar alındıktan sonra taLU"' 

ta devam edilecektir. 

Modern inekhane 
Vilayetimiz dahilinde Ziraat ve~ 

tince tesis edilecek olan modenı . 1 
hane için 938 senesi vekalet bUıyesiD 
tahsisat konulacağı haber alııunlŞ~~ 
İnekhane için evvela Kayas ç b1' 

arazisi muvafık görlilmilştti. Fa~t .. 
arazinin vilnyetimizde iskAn edileO ~ 
menlere tevz.li kararlaştırıldığıJl pşr 
inekhane için yeni arazı aıuınıasına 
lanmıştır. 

---o---
B. Sefyettin Kııt vu•· 

Bir ay izinle Bursada buluna? J{ı.d 
yet hukuk işleri müdüril Seyfettill tır· 
hmirc dönerek vaillesine baştaın1i 

Yeni banknotlar 

Piyasaya çıkarıldı. 
barJcıa" 

Türkiye Cümhuriyet Merkez .. ışct• 
. k" v t pllrll' 

tnr fından bastırılan yenı agı I ıceti,. 
d.. rnern e 

mazdan beter liralıklar, un t r 1 l!I 1 • 
her tarafında piyasaya çıkarı ın • beli,a• 

-~I. • ':t gtı 
Merkez bankasının 9"'.nrnı ııİ ı,e-

den dün eaküeriyle tebdil edilen ye 
şer liraldt kırk bin adettir. 



Nihai muharebe •• •• gunu 

Mısırda 
Kapitülas yanla
rın ilgası bugün 
filen başlıyor 

Roma, 15 (ö.R) - Mısırda kapitU
lasyonlarm ilgası bugUn filen başlıyor. 

SAHiFE 3 

SON HABER 
. . . 

Mareşal F. 
Ankara ya 

Çakmak 
döndü 

iki güzel, iki heybetli sahne önünde 
!Sayın mareşal"'! ......... F. Altay ••••••••• 

Bu milnasebetle lskenderiyede kral Fa- Germencik, 15 (Hususi muhabirimiz-! komutanı general Naci olduğu halde 18• 

:rukun rlyasetl altında büyük ~rasim den) - Çelik ordunun muvaffakıyetli at tam on yedi buçukta treni ah la 
hazırhmmıştır. Bugünden itibaren mııh- neticeler veren manevralarını başından Ankanıya hareket buyu~muşlar~ır. ~ 
telit mahkemelerin kapısında yalnız sonuna kadar takip buyuran gendkur- yidt>, orgeneral, korgeneral ve diğer ge-
Mısır bayrağı dalgalanmaktadır. may başkanı Fevzi Çakmak bugün öğle- nerallerle valiler, Lcledi)e reisleri ve 

• • • • 
- • -- den sonra Jn ovasında yapılan geçit res- binlerce halk bulunmuştur. 

!Ortalığı saran ınüthiş fırtı nai Yarı bellerine kadar sular 
içinde bir topu dereden çı· 
karmağa çalışan erlere 

yaklaşıyor 

Filistinde vaziyet minde hazır bulundular. Sayın Marepl, tren hareket edeccll 
Sayın Mareşal, refakatlerinde O!gene- sırada askeri erkana, komutanlara iltifat-

!Ya rağmen ordu komutanla-= 
rıyle harekatı takip ediyor 

ger gindi r ' ral Asım Gündüz ve jandarma umum ta bulunmuştur. 

BAşTARAFı aıRıNcı sAHIFEDE Hıfzıssıhha kursu acıldı 

G6zlerinde " düşünce ,, ifade 
.. eden bir mana var. Askerinin Topun bir kiSşeslne dayanıyor • 

Orgenerahn bu h areketi kar,ısın
da co,an erler topu kurtarıyorıa .. 

tardedilmi~lerdir. 
iki polis Araplar tarafından öldürül-

müştür. ö rfi idare ve aekizden ıonra 
ı~ıkların söpdürülmesi sebebiyle bu ıaat
ten itibaren tchirde hiçbir faaliyet kal-

mamaktadır. 
DEMIRYOLUNDA PUSU 

KURDULAR 

•ıhhatini merak ediyor. Ve 
Yanındaki komutanlara söy
liiyor : "Hastalanmasalar .. . ,, Türk ordusunda bir Otaeneral 

ö Londra. 15 (ö.R) - Kudüsten bil-
sırasına göre bir er _gibi Bo diriliyor: Bu sabah Araplar Filistinde de-

~ ... d•klarından çıkan b·ı tak cUmle-: santim su icinde askerine rniryolu üzerinde pusu kurarak bir tre-
f" il dana vazlh olanını sayın Mare-: ' ne atcı etmislerdir. Kimse yaralanma-
! talın gllzlerlnda okum~k k abildir : yardım. ediyor flUŞbr. "eniden bazı telgraf ve telelon 
.._••••••••• 11••••1111111111111 • • ••••••••111 1111111 •• • •• 11111 ,: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• hatlarının kesildiği bildiriliyor. Filiatin-

1\..._ • • • • d d d e örfi idare ilan edilmiıtir . ._-.-öy, 15 (Manevra muhabirimiz- ıek tepeden harekatı takip ediyor. .. lmüzde ~ir d ere var. Ba ~t ıçm e, .•i- X'.- - - -

._ ) - Gözlerim önünde iki gÜzel aah- Dağ yamacında v e ova dan au~- , lardan me~ ıeDer dere~··. SC~I!~ aanhme Ankara otomatik 
'"tar, ikisi de heybetli, ikisi de müessir- gü muharebesi yapan erle r , y~g- I çıkard~. tçınden ge~erun imkinı yok .• 

• m u rdan sırsıklam olan erler vazıfe IDercnın ortasında bır top var. ~u te- telefon müdürlüğü 
t4ibai muharebeyi Mavi tarafın sağ ce- bafmdadır. peye çıkarmakla meı:ıul olan erlerm yan 

tıı.L • L-1ı • d __ , • • d kaldık) Istanbu1, 15 (Yeni Asır - Telefonla)--
--aacıa, Dereköyün cenubunda, bir te- Mare•alm gözlerinde <edü,ün- ı ua enne ka ar ııwar ıçm e annı d k ~ ""' redd' Al Istnnbul telefon ire törü B. Niya7 i 

seyrediyoruz. Bu güzel harp sah- 1 CC» ifade eden bir mana var. Ken- ı gören Orgeneral F'ah m tay, kıs- Ankara otomatik telefon direktörlüilli-

9 

Ankara, 15 (Yeni Asır - Telefonla) - Bugün hıfzıssıhha mektebinin ikin-
ci yılı birinci devre kursunun açılma mt>rasimi yapılm11tır. Bu kursa yirmi hü
kümet doktoru iştirak etmİ§tİr. Kurs müdürü Amerikalı doktor Collis bir nu• 
tuk söyliycrek mektebin programını ve tedrisat usulünü anlatmııtır. Kun üc; 
buçuk ay sürecektir. lftİrak eden doktorlar tekamül tedrisatını takip edecek
lerdir. Bu devre bittikten aonra ikinci devre kurau açılacaktır. 

2!25 

Motörlü kuvvetlerimiz 
Aydın, 15 (Hususi muhabirimizden) I nırlannı koruyacak bir dereceye çıka

Mevsuk bir kaynaktan elde ettiğim ma- nlacaktır. 938 yılı içinde AnadQlunWI 
lömata göre, önümüzdeki sene içinde 1 uzak bil" köşesinde askeri manevralaı 
ordumuzun motörlü kuvvetleri arttırı-\ yapılması mukarrerdir. Hazırlıklara bal' 
lacak ve hava kuvvetlerimiz, yurd sı- !anılmıştır . 

Madrid zaptedilmez bir 

"-i "-rtısmda, kömür gıöi bulutlar ara- di rahatlanmasını değil; askerinin 
1 
k. a_nç bir baba lllakasiyle makine.sinden ° lb..ı_ k D h l , __ ıJ k l ne tayin edilmiştir. Paris, 15 (Ö.R) - İspanyada Asti.ir- zaptedilmez bir şehir olduguw nu ve Js. 

-....aı kurtularak ovaya düıen yağmur sıhhatini merak ediyor ve refa a - ınıyor. er a suıana at ara er enn yan- • 
llL_.. lar ·d' h · d 'l 'd bazı tc- panyada d hili harbin uzamasına ancak 

şehir olmuştur 
-ıı bizi fena halde rahatsız ediyor. tindeki komutanlara söylüyor: ına gı ıyor ve ıonıyor: f'.{ı'//i ya cep esm e ası er yenı en .,. N d ., kkil ka d · 1 hükümetçiler faraf ında malzeme nkda· 
~Putlanmız ve mUJ811Unalanmız al- - Hastalnnmasaler.. - c uruyorsunuz. ra . er ydederck Aryan ayı ışga 

t...-11 k k Bııl w 1 d t t nının ve asil re mütemadiven hariçtr.n 

~...,.._ ıırsıklam oluyonız. Çehrelerimizi Dudaklarından cıkan bu te e- - w çıga sap an ı, opu cpeye çı- etmişlerdir. Mndrid ve Arngon ceph le- .J 

l 
k -~1 h llerı·m • takviye kuvvetleri gelmesınin sebep ol-

~ Yan sağnak, hızını arttırmca, da- limeli cümlenin daha vazih o anı· arma~a ~l§ıyoruz. • ma su lZ rinde ise teşebbüs hükümetçilerdedir. 
lilll t d G B ı d duğunu söylemiştir . l:Iükümetçiler!D 
~Pesinde, bir ağacın himayesine ı;ı- nı aayın Mareşalın gözlerin en - a_yret etsen ze.. u :ea ar Fi 1 iNCi SAYF Londra, 15 (ö.R) - İspanyada b!r şimdi kalabalık bir ordusu, tecril· 
ııı... 1 'Yacak vaziyette kalıyoruz. Ve oto- okumak mümkiin Orada da ordu- arslan bu· lo ll e.ık&amadı mı? d(BAŞ TARA ld Incır' m hADl"A~. t tl 'k h · d bnlı' zr-bı'tlnr'ı, bol ınu· hı'mmatları oldu· ~m · · k' . • k l E l , w w urumu norma ır. a su umuz e ~ seya atın en dönen trnv yı t " .. ... 

ru. enmıze çe ılıyoruz. sunu ve askerini düşünen no te ar r er topu ~· ~rm~ga_ı ud:raAşır- ilzerm' e bazı ihraç tacirlerimizin en mebus Vilyam Dovcy Madridin - d l · · 
-~n~dmmuı~~~~.y~. ~~ larbnlli~n~elFa~rea n ~~ . tl'b' ihrçpiy~w 1 ·~~~~~~~~---------g_u_n_u_a_s_ö_y_c_m_ı_~-~-·-----~~ Sen· d 

1 
k w'd" t b' 1 ... d .c-mnuyc ı ır ~ z oan,. 

L • enn ta§ırdığı ereler, kapanan yo - Her es bir dakika önce dönmegı u- ay lcpun r ~o~esme ~yanıyor. ı 1 d f' U dti ürmüş old kl 
"t Ön" • ık b' O 1. b h 1 • I 1 n ı ı.-re ~ ıa u arını Cün1huriyet Bayramı Gününde '-r umüzde birer hi.il olarak kalıyor- ıünürken sayın Mareşal, üstü aç r rgenera ın u are_.:eh. ra:-ş sın- 1 ispat eden malumat teessür ve teessüf-

. arazi otomobiline atlıyarak, makineyi da CO"an erler, ann yesmde topu le karsılanmıs olmakla beraber hükümet 
-di herkes otomobillerindedir.. idare eden ere emrediyor: kurt. rnrak tepeye ç11ı:er~!~rl t'. derhnl tedbirler almağa tevessül etmi§-
~llnız bir iatiına "Yar. - Abdurralamanlar tepesine.. D•kkat buyurunuz: Tur~ ordu- tir. Bır kerre inhisarlar idarcs!nin l.ıu 

ıleıci Jın Mareıal Çakmak, refabtlerin- iKiNCi SAHNE sunda bir Orgeneral, sırasına gö- yıl incir mahsulünden yapacağı mübı;-
~ ordu komutanlariyle, aağnak halin- Biz makinelerimizde ya!!rnurun hzını re b'r er gibi aek~ıı santim tU yan mıkdarını arttırması muvafık gö-
~ tiddetli yağmura, tayfun gıÖİ 

1 
kaybebnc~ini beklerken az ilerimizde ca- içinde, askerin .. yu<l ım ediyo,.. rülmü't ve emirler verilmiştir. Hükıi-

•••••• saran fırtınaya raimen, en yük- zip bir lf3hne gözlerimizi çekiyor .. önü-1 ADNAN BlLGET metle beraber bir kısım mali müessese-TüNCEi"i.""A"G/R"CEZA.slNDA" ...... ı ... S .... p .... a ..... n,, .. y ..... a .... d ..... a...... 11:~~~ ~:ı::~~::~!1;~!t:ai:;m::: 
vct edilmiş ve onlar da bunu m~mnu-

Aşire t reislerinin de Madrid cenubun- niyetle kabul ebn;:rdir. 

ltıuhakemesine başlandı da şiddetli bir Yemen 
muharebe oluyor imamının Düceye 

~nbul, 15 (Hususi muhabirimizden) 
den bildirili~ or : 

~nceli asileri sergerdclerinin ağır 
~, da muhakemelerine bugün de dc
'ttı"? edildi. Suçlular, Hemanan aşireti 
httı Cebrail, Haydaran aşireti reisi Kan
l/e ' "YUsufan aşireti reisi diğer Kanbeı· 
d\l Oğlu Sıddık, Kureyş aşireti reisi Sey
~e:e Yirmi sekiz aveneleri muhakf'-

ret reisleri muhtelif yerlerde üç mü- Mndrid, 15 (Ö.R) - Madriclin cenu- bı•r mektubu 
him toplantı yapmışlardır. bu şarkisinde Puerta Delaraba mınta-

e hazırdı. 
ı.~~hınut k" .. ·· ·· k K 

Bilhassa Muozur sahili toplantısı çok 
enteresandır. Altı aşiret reisi buradaki 

toplantılarında karakollar kurulursa 
kazançlarının elden gideceğini ve bu
nun önüne geçmeği kararlaştırmışlar-

dır. Reisler burad.:ı yemin etmişler ve 
ittifak nkdctmişlerdir. 

kasında şiddetli bir muharebe olmak
tadır. Burada asilerin başlıca mevzii 
hemen tam olarak muhasara edilm's
tir. Dün akşam saat 21.30 dan beri a~~
ler kendilerini saran çemberi açmak 
ve kaybettikleri siperleri geri almak 
için son derece şiddetli mukabil ta::lr
ruzlarda bulunuyorlarsa da hükümet 
kuvvetlerinin öldürücü ateşi altında pek 

Roma, 15 (Ö.R) - İtalya ve Yeme:ı 
arasında bir dostluk muahedesinin im
zası münasebetiyle Yemen imamı Dü
çeye bir mektup göndererek B. Musso
lininin Arap milletinin cHamisi> gibi 
hareketinden dolayı memnunluğunu ve 
Yemen milletinin mumaileyhe sempat!
sini bildirmiştir. 

~ oprusunu ya an cmannn-
da suçlular arasında idi. 

~iret :reisleri suçlarını kısmen inkfır 
ı..~-~er, kısmen de suçu birbirlerine yük
~er. 

Munzur babanın mübarek suyundan 
da birer yudum içmişlerdir. Muhakeme 

geç vnkite katlar devam etti. Garbi D<>r
sim dosyasiyle Şarki Dersim dosyasının 

tevhidine karar verilerek muhakeme 
başka güne talik edildi. 

büyük zayiata uğramaktadırlar. Bu mu- 9 devlet konferan! ) 
harebede asilerin zayiatı 500 den faz.!a 

~akeme safahatına göre bu n~i-

ltalyanın ümidi 
suya düştü 

lngiltere - Frarsa ile 
halindedir bak at 

mü ta-

ölü ve sayısız yaralıdır. 

-----·x.-----
B elçi k a bitaraf lığı 

ve ltaly a 
Roma, 15 (ö.R) - Siyasi mahfiller

de ümit edildiğine göre Bclçikanın bita
raflığı hakkında Almanya tarafından ya
pılan beyanata ltalya da iltihak edecek
tir. 

cak bu kadar gönüllü geri çekilse -;:: 
külliyetli mikdar Italyan muharibi Js
panyada kalmış olacak ve şu takdirde 
bu teşebbüs te bir komedya şeklini a1a-

/ı caktır. 

tQfyanın Mısır hududunda yaptıgı tahşidat Italyan mUmessilinin vakit kazanmak 

L d 
J J • d '- d usulünü takip edeceği tahmin ediliyor. 

la on raaa en ışe uyan ırmatcta ır Sarih bir kabul veya red cevabı ver-
~b?dra, 15 (ö.R) - Fransa sefiri B. sa olmakla beraber lngiliz ve Fransız meksizin ya hükümetinden talimat isti
'~ bu ~hah B. Edene Fransız no- mümessillerinin yaJ>B:cakları bir~~ri~ıe 1 yec:ğini b_ildirecek, yahut hemen mu
le t&ı· erınış ve yarın ademi müdaha- benzer beyanat sebebıyle pek muhiın kabıl tekliflerde bulunacaktır. 
~ılcli~.ko.rnite~inde yapacnğı beyanatı ı ola~aktır .. Mü.zakere.leri~. bitm~si içın Böylece ~üzakere pazartesiye kal:ı
,~~tir. Dün akşam İtalya sefiri B. emır ınahıyetinde bır muhlet gosterme- cak ve Ingıltere ile Fransa bu ayın so
~etıi ı de B. Edenle görüşerek lng:I- mekle beraber Lord Plymouth ve ~ay nuna kadar müzak.eyi neticesine E'J"

~11 ternayüUerini öğrenmek h;te- Corbin bu ayın sonundan evvel muza- dirmek kararında sebat gösterirlerse 
~ · .. F'ransız mahfıllerinde söylenild!- kerelerin bitmiş olınası arzusunu izhar geri kalan on gün Jçindc Italyanın bir 
·~ore ltaıyan sefiri lngiltere ,.e edeceklerdir~ Iki delege ispanyadan gö- in~ıta m.es~liyet~n.i üzerine alıp almıya
''dı arasında tam anlaşma mevcut nüllülerin geri alınması hakkında sarih cagını bıldırmesı ıcap edecektir. 
~~ını Romaya haber verebilmek teklifler yaparak Italyanın temayülleri- ispanyada iki tarafa muhariplik hak
~llttllr e ıd~. Fakat bu ümidi suya dür ni anlamak Uzere bir kısım gönüllüle- kının tanınması meselesine gelince bu 
, ... lngıltere bilakiş Fransa ile tam rin derhal geri alınmasını teklif ede- nokta geçen temmuz ayındaki Ingiliz 

'8 kat halindedir ve Italyaya kar- ceklerd"r. Fakat asilerle hükümet tara- teklifinde dahil olmakla beraber ~1i 
'· · Eden pek ihtirazlı davranm:ık- fındaki gönüllülerin müsavi mikdarda komitede yarın hemen görUşUleceği \ ~:ra ltalyanın Bingazide, yani MJ- tahliyrsi hatıra gelemez. Zira hüki~- muhakkak değildir. Her halde muha
~unda yaptıgı tahşidat Londra- met tlrafındaki beynelmilel alaylarda sımlık hakkı ancak kısmi o~ - o da 
~ Uyandırmaktadır. olsa olsa 20 - 30 bin ecnebi muharip var· gönüllüler meselesi halledildikten aon-

labah tlli komi _'_ · er tarafından da an· ra • tanmabllecekUr. 

*Vaşington, 15 (ö.R) - Dokuz dev
let konferansına iştirak edecek olan 
Amerikan d lcgasyonunun başında Bay 
Narman Davisin bulunması muhtemel
dir. Bay Norman Davis reisicümhur 
Rooseveltten kat'i talimat alarak gele
cek hafta Brüksele hareket edeet!ktir ... 
Dokuz devlet konferansının bu şehirde 
toplanması muhtemel bulunmaktadır. 

X'.----

Veziristanda ölen 
ve yaralananlar 
Roma, 15 (Ö.R) - Kalküteden bil

diriliyor : Teşrii mecliste sorulan bir 
auale cevaben hükümet Hindistanın şi
mali garbisinde, Veziristandaki askeri 
harekatta İngiliz askerlerinden 221 ölil 
ve 600 yaralı olduğunu bildirmiştir. 
Yerli askerlerin zayiatı hakkında hiç 
bir rakkam verilmemiştir. 

~u:r,;:;rcat!i!] 
~Z7J..Z7..z;,rzxz?JI!. 

1 - Makine ve motör üzerinde na
zari ve ameli mal\ımat vermek ve genç· 
)eri otomobil sevk ve idaresine alııtınnak 
makaadiyle Halkevimizin açmakta oldu
ğu motör kursuna 1 7 / 1 O /9 3 7 tarihin
den itibaren talebe kaydına başlanacak· 
tır. lateklilerin her gün saat 16 elan 19 a 
kadar Halkevi idare memurluğuna mü
racaatle kayıtlarım yaptırmaları. 

2 - Bugün saat 1 7 de temsil komi
tesinin haftalık toplantısı vardır. Pazar 
~nil de umumi toDlanb9uU yapacaktır. 

T rakyada altmış dört 
mektep açılacaktır 

Edirne, 1.S (Husu.i muhabirimizden)- yapan bir gol ile birkaç sazlık dahi ku· 
Trakyada eümhuriyet bayramında 64 rutulmak için mahallinde faali) et baş
mektep açılacaktır. Hazırlıklann snna lamıştır.ldare iımirlerı~ le, mücadele dok 
erdirilmesi için hararetle c;alışılm11ktadır. torları is başındadır. 

Çorlunun ıu elektriği için nafıa veka- 1 Trakyn hnvalisinde yeniden güz mev· 
letince devlet demir yolları büyük alaka siminin hayvanlar Uzcrınde eneme arneJJ 
göstermiıtler ve hemen ikmali için for- ycsi ba lamıştır. SO gün sürecek olan bu 
mlil bulmuıtlardır. Devlet demir yollan- işler Veteriner müşa...,;ri Ş. Özcrin ha§' 
nın au ve elektriğini Çorlu verecektir. kanlığında devam edecektir. Heyetleı 
Meriç nehrinde Türk ve Yunan .. ::ıl~hi· köv mıntakalarına hareket etmiştir. Bun• 
yetli komisyonlan etüdlerine ve Lir kı 1 rn ın nı nmnnda tay ve boğa ) etiştİr· 
mı da i"e ba§lamışlardır. ın<"k ı ir. ivı cins tav ve tosunlan köyler• 

Bu hayırlı ba~langıç üç beş Se'l içın c;c clam . 1 ı hazırlatacak ve lc~tan 
de nehirlerin taıkınlıklarını dur~ ır. • ı, ,., bilinde hazırlanan Köp-
bir beşarettir. n <' ' 

1 
Sıtma mücadelesi her yerde lı ır ıret t r 

le çalı§ıyor. Uzunköprii ve Lüle' :ır" ı7 Bu sene yet •irılen tay ve boğalaı 
da açılacak yeni merkezlerin kadroları çok güzel bir dereceye çıkmıştır. Şarbon 
gelmiştir. Doktorlan da gelmek üzere- savaşı hararetle devam ediyor. 1. 350.00 
dir. işe başlamak gün işidir. Lüleburgaz koyuna yapılacak olan bu aşı tathikatı
kadrosuna İğne ada ve Midye dnhi .llı- na bes sene de"liam edecektir. 
nacaktır. Bu kışa kadar ikinci yıl bitmı" ola-

Sazlı derenin Merice akıtılması işi bit- caktır. Üçüncü ) ıl için gelecek bahar 
miştir. Yalnız küçük sular kanununa gö- başlıyncaktır. Böylece bütün Trakyade 
re beş altı köyün daha on günlük isi kal- tek bir hayvan bile bulaşık, hastalıklı kal
mıştır. Hayrebolu bölgesinde bataklık mıyacalctır. -

D ALLARDAN SESLER: 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

r.~~~~ .. ~~~!! .. !!!!?. 
T arihçi Ahmet Refiği de kaybettik .. 
K ara bahtlı h oca -her ilim ve ıanat adamı g ibi- ıonunu ıef a let 

ve zaruretle ıavaprak geçird i. Biz onu kayb e tmekle n e kadar 
muıtarip isek onun ruhu d a yakasını sefaletin e lin d e n kurtardı· 
iı iç in o kadar müıterihtir. 

ilim ve san a t adamı olmak hevesi v e tevkini katled e n bu akıbe
tin önünde ehemmiyetle d urmak zamanı h a la gelm iyecek mi? 

Yıllarca göz v e kafa n u ru dökerek T ürk kütüphanesine kırk 
sek iz ciltlik eser bırakan Refik -eminim- varislerin e 8 yırtık pan· 
talon la 2 yakası atınmıt cek e tte n b atk a b irfey bırakmamıtbr. Ha· 
zin değil mi? 
Hayabnı ilim v e sana ta vakf etmit İnsanların tekrarlanıp du

ran ve her tekrarlanıtta bu yolun yolcularını e ndi,eye diifüre n bu 
akıbetin fecaati kurbanlarının, h ali ise ayıbı d a bizimdir. 

Türk musiki üıtadı zavallı N evresi ıefalet ve zarure t içinde 
hastane köteler inde inletmed ik m i? 

Tarihe u nutulm a z iaim bırakarak ıröçen Namık Kemalin tiir 
v e edip oğlunu doyur a m adan öldürme d ik m i ? 

Bir m illetin «Şiiri izam» diye batında tatıdığı Hi.midin im· 
dadına m ebus luk yet itmeaeydi lıali n e olacaktı ? 

c K ara gün ve c Batarya a tet!» muharriri Nazifin ceb inden üç 
adet varakai nakdiye ve odasından da bir çürük armut çıkmadı 
mı? B una benzer d aha ne acı misaller varki her b iri yürek par• 
çalamak için k a fidir. 

Ostadlarının cesetle r ini fakir y atak odalarından alarak bele
diyelerin m u avenet in e tevdi eden v e b u mecb uriyetin acumdan 
bir türlü yakalarını kurtaramıyan i lim v e aanat erbabı bir fahri· 
ka amelesi kadar mazharı iltifat olamay a cak mı? T ekrar edelim: 
Ne yazık... Ne ayıp •• 

A. il. CINAR 



Trakya Röportajları 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Edirne esnalı çok dürüsttli.r 

Edirneyi harabiye 
sürükleyen sebepler 
artık yok edilmiştir 

imar planı hazırlanıyor • Sanayi ziraatına 
veriliyor büyük ehemmiyet 

Edin&e belediye "reiıf 
B. Şerif 

Yazan: ABtDtN OKTAY 

tanesi be§ kuru~ demi~tim. Halbuki ıiz 
on be§ tane aldınız. Bu takdirde tanesi 
üç kuru§adır, buyurun, bu para fazladır. 

l§te bu misaller Edirneli esnafın ne 
kadar dürüst ve hilesiz çalı§bğına güzel 
birer misaldir sanırım. 

Osmanlı devletine payıtahtlık ettiği 
zamanlar nüfusu yedi yüz bine kadar çı· 
kan, Avrupaya akın eden orduların Jc.a. 
rargiıhı ve hem de k!§lak yeri olan Edir
ncnin o vakit nüfusu nishetinde ik.tısadi 
vaziyeti de parlaktı. Balkan harbmdan 
evvel ticaret sahası Bosna Heneğe ka
dar uzanıyordu. 

Edime hem müstahlcem mevki ve hem 
ele ikinci ordunun merkezi idi. Nüfusu 
120 bini ~ıyordu .. Şimdi bu güzel f&

hirde yalnız kırk bin kiti yaşıyor .. şeb· 
rin iktuadi vaziyeti devletçe yapdmak
ta olan muazzam himmetlerin daha uzun 

müddetler devam etmesine muhtaçtır. 
Burada hala ticaret Türklerden ziyade 
Musevilerin elindedir. şehir geniı bir sa
ha üzerine pek dağınık o1aralc kurulmuş-

M.c.hkemelerde . ·: -

Egenin zeytin mahsulü 

Kaynanasından utandığı • • 
ıçın 

Yanına hiç ayık 
gittiği. yokmuş •.• 

Kırk bin ton ·olacağı 
tahmin edilmektedir 

Bu yıl Ege mıntakasındaki zeytin ha toplanmadığı takdirde, yağ i.stiJı58ll 
mahsulünün kırk bin ton olacağı tahmin fazla olacaktır. 
edllmektedir. Piynsa, yeni hazır mal- . Şu~asına dikkat etmek lazımdır ki. 
Itır 38 - 40 ve beş asit üzerine alivre sa- yağmur yağdı diye, müstahsil zeytiP 

Sarhoşluk elinden b 
. k tışlar 31 - 33 kuruş arasında satılmak- mahsullerini hemen toplamağa bnşlar9'o 
ır aza cıkma- tadır. aıeti 

' yağ istihsali az olacağından, btı c' 

b l Yemeklik eski yağlar, mevcudu azal- itlll 
sına se ep o muş dığından, 48 - 50 kuruşum, eski sabun- müstahsilin göz önünde tutması ve b' 

Dün ikinci sulli ceza mahkemesi sa-r - Ayık gitseydin daha iyi cleğU mi luklar 4ı _ 42 kuruştan muamele gör- daha sabırlı olmaları kendileri için far 
lonuna Uç kişi girdi. Müşteki mevkiin- idi? ı mektedir. dalı olacaktır. 
de duranın kolu boynuna asılı idi. Suç- - Ben kayın validemden utanırım . . . Son y:ığmurlar, zeytin mahsulüne Mersin \'e ha valisinden, gerek badt 
lu mevkiinde duranlardan birisinin sol Ayık hiç bir laf söyliyemem, rakı biraz faydalı olmuştur. Bu yağmurlardan son- gerek nlivre olmak iizcrc şehrin1izdeO 
kolu yoktu. Diğer suçlunun sağ par- cesaret verdiği için, tütsülü gittim. ra zeytin mahsulü bir, bir buçuk ay dn- fazla ınal çekilmektedir. 
maklarının beşi de diplerinden kesil- - Sonra? ~~~~~~sese"--'!'"!'!'"~~~~~~~~~""""~~""""~""""~-~-.-~~ 
miştL - Kayın validem, çiy bir kadındır. M ı d 

Malullerin ~uruşmalarına ba§landı, Knrımln iyi geçinmeme engel olmakta- an e V fa af 3 D alınan netice 
okunan evraktan, bu davanın bir yara- dır. ---------------------
lama hadisesine ait olduğu ~aşıldı. - Sen kaynananla geçinecek değilsin Milletimiz celik ordunun vazifesini daima eti 
Hıidisenin muhakeme safhası oldukça ya? ' 
enteresandır. - iyi amma, rahat bırnklığı yok ki! mükemmel ve en kudretli bir şekilde başafd" 
Şaban evlidir. Faknt kaynnruısı ile Sonra, bu Hüsnü ile biraz atıştık ... Usl ğ b .. f.. k lb • J • b ·ı · 

:ırası iyi değildir. lier ne kadar ayn otu- tarafını bilmiyorum!... ca ına u un a ıy e ınana l ır 
ruyorlarsa da kaynanasının dilinden D~ğer suçlu Recep, bu hadisede suç ~BAŞT ARAFI DtRtNCi SAHtFi~~,"::a7," dB.fi silahlara ehemmiyet verrsı.tls 
kurtulamadığı için hiç de rahatı yok- ortagıdır, o da su mUdafaada bulun- ( v w h ti mecbur1·,..etı"nde kalıyor 1\.Iesela 20 ınill-• ı ,agmura. çamura, ava şar anna, ara· ,, · ı• gr 
tur. muştur: • zi müşküllerine ka~ı dayanıklıdır. metrelik ağır makineliler meydana 
Şaban bir gün kafayı iyice fütsüle- - Benim parmakL-ırım yok, nasıl ALINAN NET1CE KABlU tiriyor. 

m~ ve arkadaşlarından Hüsnilye müra- olur da parmaksız k?lla H.üsniiyil yere MONAKAŞA DEG1W1R. 2 _ Mavi cdüşman> kısmı küllisi,·' 
caat ederek, bu hale bir nihayet veril- atarım ... Bu _olaca.k ~ş dcği.l . .. Mavi kuvvetlerin Söke iatikame- rilcrinden aldığı takviye kuvvetletl~ 
mesi için kendisinden akıl istemiştir. E~k t~tkık edıldı. Hlikım şu kararı tinde yaptıkları müteaddit taarruz- ada istikametinden ilerliyor ve zırhlı 
Bu sırada kansı da gelmiş ve hiç yok- tefhım ettı: lar ve elde ettikleri muvaffakıyetli va ile iltisak peyda etıneğe çalışıyor. 
tan bir kavga çıkmışhr. Kavga HUsnü- - Şabanın suçu sabittir, bir ay beş neticelerden ıoııra esir edilitleri, KIRMIZILARA GELtNCI 
nün yaralanmasfyle neticelenmiştir. gün milddetle hapsine ve mçvkuf kal- iki d b ki 1 • L--

k k -ı b kar 'b h b R be e azı mse en UG!ka türlü 1 - Kırmızı •mı'lli> kuvvetler dili' Hadiseyi ara oıa Şa ::ının ısı l - dığı on dokuz günün ma su una, ece- - k-.l--ekt " 
b b b du."tün~ege • sev ~ ir. Şunun .. manın sokulııc:.unu ve kalktığı taarf111"ı 
ar etmiştir. in eraetine.. . b hakikat if d larak kab 1 ..,. _.ıtt 
Bu kadın, karakola gittiği zaman. Hakim, Şabana sordu: . ır der l . kır:' 0 f .~ ~ gerilerini takviye ederek karşılarn; 

Hüsnüyü himaye ve kocasını da suçlu - Kannh aranız iyi mi? ~cap. e • :ı, ızı tara ' ~avı n hazırlanıyor. Takviye kuvvetlerine 
olarak göstermiştir. - Orta!... l ıçerı r~enb ~~~.her b~ea·~A «§~- tizar ettiği için hareketlerinde kat'i ~ 

DünkU duruşmada Şaban diyor ki: - lyi geçinecek misin? 

1 
Y~:ekayb~ » u l an 1~ P an ' mad1ğı sanılıyor. ~ 

- Karımla cok samimi idik. Aramız- - Cecineceğim. Y~ h ;~ ':t ~ ~:V1 ;duyu 2 - Z1rhlı tuğay Sökeyi işgal e~ 
dan su sızmazdı. Pazar günil fazla rakı $aban;n verdiği bu teminat üzerine, e . .;ır ve lakta I . a etmqt~~· .. u .. n.~- ten sonra Heri hareketine devamla t.f' 

içmi~lim, bunun da sebebi kayın vali- hak1m, cezasının tecılınc karar vermış- kta kt . <> ha mı uşurınege ça ışıyor. ı . ı. . . . . 1 tıce mut 11. §ın tereddut v.oturur d d" .. w 1 K rınızıır 

demin evine gitmek ve görüşmekti. tir. n ... o 5~ ! 0 
.. ur. Alı~ ne~~e: t- ehemmiyetli, sevkulc~yş kıymetı hJ 

~~~~---~-~-~~~~~~~~-~--------~~ilim~~~~~ ~r~ub~~~ 

' 

HAREKATIN TAHL1Lt B il . . d" .. ··1 k blr ııo~ 
masına başlanmıştır. Plm 9 ay sonra 
ikmal edilecektir. Bundan c\•vel bele
diyece inşaata müsaade edilmemektedir. 

. . . .. • .. u, mav er ıçm uşunu ece 
Edırne beledıyesı acezeye senede an- Dört gun devam eden harekatı şoyle- •. d A b . . . . d bir ının ro' 

b ·· ı· kad d lil ı.a ır. ca a ışın ıçın e oJ -cak bin eş yuz ıra · ar yaı·dıın e e- ce tah etmek mümkündür: 
1 var? 

bilmekte malUliyeti tebeyyün edenlere ı 1 - Mavi donanmanuı Karina dalya-
muntazaınan arlık vermektedir. 1 nı sahillerine motörlü bir livilyı bütün 

, Sanayi 1ıarekcti a~ırlıklariylc, zırhlı oto, tank ve mo-
Edirnede sanayi hareketi de yok de-; tosiklet kollariyle, bindirilmiş kuvvetle

nebilir. Evvelce kooperatif tarafından riyle çıkardığı mefruzdur. 

HAVAKUVV~ Edirnenin belli başlı caddeleri vali 
Hacı Adilin zamanında belediye :reisi 
bulunan Bay Dilaver tarafından yapıl
mış ve şimdiye kadar tamire ihtiyaç his
settirmiyecek surette, Bandırma taşı 
ile tefriş edilmiştir. Edirncdc Cüinhuri
yet idaresi zamanında ve belcdiyçcc ya-

Eclirııe umumi m llffttişlik büaası pılan }>elll başlı lşl~r arasında sayılabi-

idare edilen bir konsen·c. ial>rikası ida-ı 2 - Mavi donanma, bu motörlU liva 
resizlik yüzünden kap:mmış, bir çorap l haricinde Kuşadası sahillerine bir kol
fabrikası mevcudiyetini idameyc mu- ı orduyu bütün aksamiyle çıkarmış, farz 
vaffak olamamıştır. Konserve fabrika- 1 olunmuştur. · 

Hava kuvvetleri dört gilnlük harelcl& 
esnasında keşif uçuşlan, bornbardıınr 
lar yapmışlardır. Harbin üç günkii ; 
vamı müddetince mavi hava kuvve:., 
kat'i bir faikiyct değilse · oile, 1:n... 
faydalanmaları hesabına bon puv 
kazanmışlardır. 

E D l R N E ( 1LK TEŞRlN ) -ı tur. Umumi müfetti~lik t~kilatı kurulun- lecek işler şunlardır: 
~olt fdi}ı.et.Je0re _ ıaahne olmuş. ola~ caya ıkadar birçok l:idirnelilcr her ne- Fenni bir mezbaha, fenni su tesisatı, 

Edaney• gddı ıki gun oldlL Felaketlı ldemc Edirneyi terkederelc. baıka ıehir- mütenavip cereyan füerlne kurulmuş 
aünJer buradalti insanları .~irbirine o ka- lcrde yerleşmek ıevduma kapılmtf ol- bir elektrik fabrikası. 
aar yaldaştınnış. ruhan oyle kaynqtır- dukları için şehir biraz daha seyrekl~ Bu fabrikanın imtiyazı hissedarl:ırı
mtŞtır lci insan Edirneye gelince. samimi miş, ekserisi ahşap olan evler harabeye nın çoğu italyan olan bir Tilrk anonim 
L•_ muh·te · '--~ · nlar arasına ·ka .. b 1 1 c:irkete kırk sene müddetle verilmiştir. 
Dil' ı • azımK:Ar ınsa • yuz tutmuı. azı arı sahip eri tarafından ~ 

111tıiını anlamakta gecikmiyor. yık1ırılmıJtır. Şehrin her tarafında elektrik Yardır. 
Edirneli yurddqiann ne kadar sami- Böylelikle, evvelce üzerinde yüz ev Elektriğin kilovatı l7 kuruştur. 

..ı ve dürüst inaaa olduklanna ıu üç mi- bulunan bir sahada meskenlerin sayısı Soğuk hava depoları 
lal ki.fi gelir sanırım: yarı yarıya dUşmüş, sokaklar azaimıştı. Mezbaha yanında belediyece son sis-

cOto'bü.ten inip otele gitmek üzere Bugiln artık böyle bir FY yoktur. Halk tem, soğuk hava depoları yaptırılması 
arahuına bindiğim bir arabacı, dine ver- imar için şehir planının bitmesini bek- takarrür etmiş ve icap eden projeler ha· 
iıliiim kırk kufUfUn yirmi kuruıunu: lemektedir. Belediye 186 bin liralık büt- zırlanarak Vekiller Heyetine gönderil

- Fazla veriyorsunuz bay.. Buraya çcsi ile kendisine terettüp eden vazife- mişlir. Veküler Heyeti projeyi tasdik 
&dar ücret 20 kuruıtur, diyerelc iade leri müşkülatla başarmaktadır. eder etmez. deponun inşasına başlana· 
etti. Belediye Teisinin aözleri caktır. 

Traf olduğum P.ilevneli berber verdi- Beledi) e reisi Bay Şerif evlerin ve Projesine göre 70 bin liraya çıkacak 
liın yirmi bet kuruı trat parasındanı dolayısiyle nilfusun azalmtş olmasından olan depolarda et ve Edirnenin meşhur 

- Sakal trqı on bet kuruştur diye· yana yakıla şikayet cUi ve bilhassa şu olan beyaz peynirleri ile me-yvalan ınu-
ıek on kuruşunu geri çevirdi. noktalar Uzerinde ehemmiyetle durdu: hafaza edilecektir. 

Kartpostal satan bir tütüncü dükki- - Şehirde evler harap olmuş, yıkıl- Su baskml41'ına karşı. 
-.. uğrayarak Edime manzaralarına ait mış, yıktırılmış, varidat aıalmıştır. Fa- Belediye, imar planında ıehri, Meriç 
brt p .. tallann fiatini soruyorum, dük- kat tenvirat, tanzifat ve sair belediye ve Tuncanın baskınlarından kurtannak 
llncı beherinin bet kuruş olduğu ceva- vazifelerinin yapılması lazımdır. Onun gayesini güderek mümkün olduğu ka
bını veriyor, on bq tane kart postal ayı- için bu zayıf bütçemiile fazla bir var-ı dar daha mürtefi kısımlara kurmak is-
nyor Ve kendisine 75 kuruş uzatıyorum. lık gösteremiyoruz. temektedir. Vilayet merkezinde yapı-
)Btüncü diyor }d: imar Pldnı. lan göçmen evleri Kıyık cihetinde yük· 

sının yeniden faaliyete geçirilmesine ça- A) Mc.fruz donanma hakkında hatıra 
lışılmaktadır. Senenin yalnız üç ay ka- gel~n noktalardan biri şudur: 
dnr bir zamamnda faaliyette bulunan Bu kuvvetin karaya çıkanlması es
Alpullu şeker fabrikasına denebilir ki nasında kırmızı cmilli> hava kuvvetle
bülfın Trakyadaki işçiler hücum etmek- rinin bombardımanına maruz kalması, 
te ve bir senelik maişetlerini buradan ı denizaltı ve ınuhriplerin ateşiyle karşı
temine çalışmaktnd1rlar. Fabrikanın !aşması, nıayn tarlarında fu'ızaya uğ
açılına zamanında uzaktan, yakından raması mümkündür. Bunlar, harekat 
b~~lerce yurddnş Alpulluya gelere~ l zayiat listesinde pltın harici bırakılınış
günlerce fabrika kapısını beklemekte- ı tır. Bırakılmıştır amma, kırmızılar bu 
dirler. Halbuki fabrikanın alacağı aza- suretle büyük bir avantajdan mahrum 
mi işçi ll)iktarı bir kaç yüz.ü geçmemek- kalmışlardır. 
ledir. Diğerleri köylerine, kasabalarına Düşman kuvvetlerinin ilerlediği isti-
dt>nmektedirler. kamellere gelince: 
Şeker Iabrikasınııı ilk kuruluşu sıra- l - Zırhlı tuğay csıfın saatte harc-

larında ve onu takip eden bir kaç sene kele geçerek Balat ovasından sarkıyor. 
içinde civar köyler halkı büyük bir ni- tık temas Balat ovası istikametinde 
mete kavuşmuş ve hemen hepsi pancar zu·hlı tuğayla bir süvari alayı arasında 
ziraatine sarılmışlardır. Halta şeker fab- oluyor. Bindirilmi~ motörlü livada tank 
rikası şirketi bile bu ziraaU yapmağa taburu, zırhlı bölük, zırhlı oto bölüğli, 
knlkışmı.~tır. Bu vaziyet Uz.erine pan- motosiklet bölüğü, muhabere ve istih
carın kilosu oluz paraya kadar d~ınüş kam bölükleri (bindirilmiş) mevcuttur. 
bulunmaktadır. Topçu bataryası da buna ilAve edilmeli

Umuml müfettişlik Trakyada iktısadl dir. 
vaziyeti düzeltmek için köylüyü tarla A) Zırhlı tuğay geceleri yürüyü~. 

ziraatinden sanayi ziraatine se".·ketmeğe gündüz de taarruz yapıyor. Hedefi hila
çalı~maktadır. Bu sahada atılmı.j mü- hare birleşeceği yer hakkında seri ma-
hiın adımlar vardır. Jılmat ve rapor yeti§lirmek. 

A. Abidin OKTAY Mühim not - Motörlze silahı olnuyan - Ben, bir tane alacaksınız zannı ile Şimdi şehrin bir imar planının yapıl- sekçe bir yerde inşa edilmektedir. 
az ~iiiiiiiiiiiiiii;i;;;;iiiiiiiiiiiiiiiöii;;;;;;;;m;;ı;;;imi;;iiiiiiiiiiiiiiii..-.:m;;ılmiiiiiiıiiii!iiiiiiiil;;;;;~~~~~~~._~iii!iii"~-:-~iiiiiii~~~~iiiiiiiii~~~~~"™"~---..m 

" ~!'7.'JUZMWWW:n77~ ' ve civarın güzel manzarası ile seyyah· Düşün.. "Belki bir kaç gün kalmak la- mi daha başlamadığı. için adamlarımız 

' 

ZABITA ROMANI 

Gri Şapkalılar 
Çetesi -·-Kibar hırsızın karan 

Gidecekti... Bu haydutlar çetesinin 
toplandığını umduğu bir uzak otele 

gidecek ve nasıl çalıştık
larını Öğrenecekti 

lar, turistler için ~1 bir ki;işe olduğu zım gelecek.. o kadar faz.la değil . . . Maamafih sizi 
ilan edili~ordu. Daha sonra kendime bir turist süsü memnun etmek için elimizden geleni ya-

Mevsim mart ayı idL Hava ne jyl, vermek te lazım.. pacağımıza emin olunuz. 
ne kötil ... ikisi ortası gidiyordu. Ya- Kibar hırsız, bir müddet dilşündükten Bu, ak sakallı, koca göbekli, sempa-

sonra uşağına: tik görünmeğe çalışan altm~lık bir 
zın ıüphesiz turistlerle dolu olan bu ote-
lin bu mevsimde çok mllşlerisi olına- - Nan Duhok ..• dedi. Şimdi beni adamdı. Hiç patronyilrü :ö.HS4 mamd 
mak lAzımdL dlnle. Ben · gidiyorum. Nereye gide- adamdı. Hem patrondu, hem aşçı ... 

1 ceğiml biliyorsun. Akşama belkl gele- Yemegv i de mükemmel yaptığını tec-Jak Desli bu yolda da bir kerre ta i-
mem. · · Belki iki gUn kalırım. Fakat bu rübe ederek anladı. 

lnl denemek istedi. Ancak gideceği ye- dd 
mü et zarfında sen evden dışarı çık- Jak, bir taraftan yemek yeyor, bir ta-

re çok büyilk bir ihtiyatla gitmeli idi. ks b' mıyaca m, ır şey olursa ben sana te- raftan da etrafını tetkik ediyordu. 
Herlfleriıı ne derece kurnaz olduğu- lefon ederim. Anladınmı! Kendi kendine mırıldandı: 

nu aıllamqtı. Sadık uşak, anladğını göstermek için _ Burası ne sakin ... Ne temiz ve şa-
Ayni zamanda vitrin soyguncularının yerlere kadar eğildi. · irane bir yer ... Kimse böyle bir yerde 

vurcwılan kibar hırsızın hırsını ka- Jak Desli apartımanmdan çıktı: haydutların randevu verebileceklerini 
bartıyordu. Bir taksiye bindi. 

hatırına getiremez. 
Heriflerin bu zengin vurgunu nere- (Belveder) otelinin önUnde otomobil-

ye sakladıklarını öğrenmek, hırsızları den inaiği zaman v~kit öğleyi yarım sa- Servis yapan genç kız hakikaten şi-
ak bu k 'bar h h d at g""mic:tı'. • • rin ve hatta güzeldi de •.• soym , ı ırsızın oşuna gi e- -ııı ..,. 

cekti. Jak Desli, ôtelin lokanta salonuna Ara sıra onunla göz göze geliyor ve 
nı'rdı', lozcagw ız.ın gülümsedinini görÜyo,rdu. (Belveder) oteline gilmeğe karar ver- b eı 

dl. Burası şirin bir yerdi. .. Yağlı boyalı Şüphesiz onub hoşuna gitmişti. 
Ancak buraya gri ~apka ile gitmiye- masalar tertemizdi ve pırıl pırıl yanı- Meyva getirdiği sırada sordu: 

cek:tf. yordu. - Sizin adınız nedir? 
Şimdi .Jak için yapılacak şey cBelve- larken, pllna kapak vazifesi gören renk- Nan Duhoka fikrini açtı. Genç bir kız •.• Jak Desliyi karşıla- - Marinet efendim .. 

der> in ne olduğunu, neresi olduğunu li ve üzeri bir takım reklamlarla süslü Sadık uşak : dı: - GUzel isim ... Tıpkı eski masalla-
Anlamaktı. Bu. belki .de bir villanın adı kartonun bir köşesinde gözüne iri yazı - O halde otomobiliniz! hazırlıyn- - Buyurun ... rın genç kız kahramanlarının adlarına 
idi. ile yazılmış bir isim ilişti: (Belveder) ••• yım, dedi.. Jak: benzer bir isim •.• 

Paris ve cıvarnun h3rita ve planlan 'Bu, Parisin banliyösünde ufak bir Is- Jah Desli : - Yemek yeyeceğim... Güldü ..• Gülerken de iki sıra inci 
\ize.rinde tetkikler yaptı. Aradığını bu- tasyon civannda bir otelin ismi idi. Ye- - Hayır, dedi .. Taksi ile gitmek da- Patron da gelm~tJ. disleri gözüktü. 
lamadL ümitsiz bir halde l>lfını kat- meklerın ııE?faseti, odaların temizliii ha iyi olacak- - Affedersiniz. dedi. buranın mevsl- - Bitmedi 

SON TAARRUZ 

Harp taliini .kı~ılın.' lehine ~e; 
cüh ettiren son kırmız.ı taarruzu l"'I 
olmuştur: . . dr 

Dördüncü gün muharebelerının he 

fi şu yolda istl§mam edilebilirdi: l{ır:; 
ıı taraf, Söke - Ortak1ar hattına )<a k. 
ilerliycn düşmanı ya denize dökıil;. 
yahut da dağlara atmak istiyecektL ı
ltiparla kuvvetlerini:ı en mühiın kıS~• 

• ti' -r .... 
nı muharebe sahasma getirmış · det" 
kuvvetler ve tasarruf edilen kuVV~ 
le, geceleyin sabaha kadar çalış . 
guruplanan kuvvetler mevzilenıniflet" 
di. . ~ 

Sabahleyin kesif bir topçu atef dl" 
mıu hatlardan başlıyarıı.lc mavi ~ ~ 
sarsınağa başladı. Bunu müteak1P ~ 
vileri merkezden yarmak Uzere b ~ 
taarruz başladı.. Topçu hazırlığı 0 clf&
dar canlı idi ki bunu bilhassa kB>' 
mek mümkündür.. JJtl' 

Alet mavi hattından g~ _,
ru uzanırken kırmızı piyade~ 
ruzunu artırdı. Demiryolu tıı:-~ 
delci genif saba tam bir aı~ .. 
meydanı halim aldı. Kırmazı • t• ,,.. 
reler kqifleriyle dakika dakik-~ 
porlar getiriyor, iki tarafın to.. ,; 
bir manevrada teıbiti münı~ 
mı yan bir faaliyet fazlalığı ;,i 
cansiparane çalqıyordu. Kırnı~.
cenahmda dütmanı ıe.bite _,~-.. .. 
kuv.-etler endirekt taarrUz-' ~ 
kit kazanıyorlardı. ..

1 
İl' 

Bilhuaa Nefetiye ve l)erek~~ 
tikametindeki taarruzlar ye •;:.M 

atefİ, tam bir taarruz ·~ ~ 
.. ··1ın·· t•• & -ızı' ·ye ~:...-goru Uf ur. ~ ~_.,. ._ 

ele çekilmeie ujrqan kU~~.J 
yüldenilmif ve sahadan ~ 
İlteyen mavi ordu, hareket ~ 
çekilmeğe vakit bulunadan _A 
esir edilmiflerdir. ADNAN Bfl-~~ 

Manevraların Jıaıa 
ve yaralı plan~~~> 
Aydın, 15 (Hususi ınuhabır 

90
e.,t#' 

Ciddi harp sahneleri geçiren ın 1arat•• 
larda kaza neticesi hafıf surct~ebct oor-

. Bu nı:> bl" 
nanların sayısı on beştır. ncla 

kışlası 41 
maldir. Diğer ordu1arda, .. fc\'1' ıı ,,. 

d .. dun ''~' le hasta sa\•ısı binde or ı. c~ . k. pc.ıı. ı 

iken Ege manevrDlarınd ı 1' eri tJ 
yaralı nisbeli, komutanları te edil; 

d ·ftihar 
koruması bakımın an 1 

bir hadisedir. 



HALK MASALLARI 

Evvel Zama 
içinde 

-7 

H •• K •• uru ı z l)~d • 
tıi11 • l\ı:ı:ca" 
~ tlirı gtz ağladt , sızladı, kardeşi- Dedi. Hacı Hatıl luzın bu sözlerini hiç 
'ı e llYağ 

'il 'e d •na sarılıp yalvardt yakar· du}•mamış gibi, zavallıyı halat urganiyle 
c il e, t ş Yu kt· H b" ~ l" ' - k 

t.1111 Cı;ırellled' Cre ı acıya ır turu ~am ağacına sım sıkt sardı. Kızm &üçü 
~ buk '· ördti ki çare yok. boy- parmağım kes1p gömleğini kanına ha-

' l:. •erek • 
il L. h "' • tırdı. Atına. atladı~ gibi. Atlahumarla· 

Aı •ıi • l'IC Y P ) 5·· 1 d'kl . 
''{lo14 ç bıtiainde su Y•m ··.. ohy e ı erkı- dık- derneğe bile dili varmadan tozu, 
~ tl11,0 r . Çum, gunn ım yo . . . 

, Ş'tı-ıd· • Yucc tanrım hazır, na- dumana kata'tak bıraktı, kodu gıttı. 
'*ıırı. 1 ~U ben ııe söylesem inanmıya· Hürü her ne kadar ağladı, çırpındı 
,1) ıl n gıbt dyan, beyan .• Ne de- i e de hiç foydaaı olmadı. KardCfinin, 

lıt emdi ... d"bl d 
li 4 de I 0 manuş.. cBaşa yazılan kendısınt yalmz başına ag a§ arın a 

• ~le ı r er, ne lS' t B d b •-- . .... • •. .. \.a_ • ._ d-· 
,~ ilen· ersen yap.. un an ıraııup gıttıgını gorunce, nam &ar - ... ı-k tıq 1 10) iç• 1 . ~ "'lcnae ın çok yapyıp kötü gün nin arkasından vunları öyledi ı 
''ltl, lt•tl: bugiın ölmek daha iyidir. Söyle kardq bbahatan bileyim.. 

hctaı 7'' anamtzm ak aüdii gibt Sen öl der-1e1& ben roluna öleyim. 
0 ııunt.. . ~ babama tı.~ r.Ala.7!ftl:o 

YENi ASIR. ~AHlf'E 5 

Etme kardeı etme, ben de gideyim. 

* Kardqim beni çama bağladt. 
Kesti parmağımı ıinem dailadı. 
Gavur imamm }'Üreği yat bailadi. 
Gitme kardet gibne ben de gideyim. 

K.nKIR' dünyanın sonuncu kanı 
Kestin pannağuw durma.yor kant 
Ben.im inkiaanm eyi ebnez leni 
Gitme bt"dq gitme, bende gide,-Cnı. 

Viran bahçelerde ot, çimen bitmez 
Şu usız yerlerde Baykut ötmez 
Etme kardett etme, ihun eyi etmez 
• Gitme karde,, ıihne bende gideyim. 

Hazırım bey Tamun sen gene haz1l' 
Sağanda, solumda erenler nuır 
Y etİf imdadona hazreti Hmr 
Gitme kanleı gİtme, bende gideyim. 

Anam knn1ı gömleğime bürünsün 
Babam ydan gibi yerde aüriin.sün 
Kardefim de nıertlik satıp öğünaün 
Gitme kardet gitme, bende giderim. 
Umma sana hakkım bdal ederim. 

Deyip gene ağlamağa ba~lo.dı. Hava 
da iyiden iyiye L:aranm~tı. Böyle ağla
yıp dururken bir de baktı ld beyaz bir 
ata binmiş ihtiyar, aksakallı yüzü parıl 
pard yanıı.n bir adam kendisine doğru 

goli,yor. 

_______ ; . 

Macera •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Kadın düşmanı bir adam 
"Yer yüzünde kadınsız bir memleket 
aradım bulamadım. Elimden gelse 

bütün kadınları kıttr kıtır kese-
ceğim ve yine intikamımı 

almiş olmıyacağım •.• ,, 

- lnşaallah hayırdır. \karnı doyuncaya kadar iyice emmiı ve 
Derken ihtiyar adam yanİna gelip ee-

1 
kavağın üzerine çılup oturmuştu. Kaz 

lim verdi. Ku:ın bağlannı çöz:dü. Par· 1 böyle vakit geçirmede olsun .. 
mağını aığadı, esle.isi gibi eepaaağlam ol- Cünlerden bir gün o memleketin be

du. Hürünün durmayıp dinlenmeden yinin oğlu ava çıkmıt. yanında bir (arap 

Çarnaçar Almanyadan kalktım, Fren. 
.. ,. geldim. 

Burada lromm çİzıne E.Jao. para ~ 
ronfu. _) 

- Bitmedi - ' t. 
bangır bangır ağladığını görünce onu köle) ile beraber av peşinde gezip to- ~llJ!~IG!BiF!DCl:l~13ır::z:ıamczzza 
azıcık avuta bilmek için ı tozarken yollan Hürünün bulunduğu or· Okurların ................. . , .... , .. , ........ . 

- Ağlam_a kızım. O, hacı hoca ile manlı~ uğradt.. Atlarmdan inip pınar· ı • .................. D ·ı ki . 
cadı karının iki gözleri kör olıun. Ne ya· da ellerini, yüzlerini yıkadıktan sonra. 

1

.................. ı e erı 
parsın) 1. Kaderde ne varısa o ba~ ge· atlanm da sulamak istediler; fakat ıu 'ZZZZT"~C2'.;0Z?Z72::CZal 
lir. bap gelen de çelcilir. Senin de çilenlüzcrine Hürünün yüzünün gölgesi vur· Mısırlı caddesi 
bu. çekeceksin.. Sen benim dünya ve duğu için, atltır bir türlü auya yana!Jtllt· b k • • 
ahret ku:ım ol.. Hiş merak etme, Allah yorlardı. ürküp geri geri kaçıyorlardı. a ım lSfıyor 

t (!_ bah •- Btr okuyucumuz yazıyort güze yapar .. .;,ana her gün akşam. ıa Bey 0 r..(u -acaba hayvanlar neden ÜrıLÜ· Ik 
'- ı .. inci Karantina mahallesinin Mlill'll bir geyiıı; ge ecek, bir memesini aen emer- yorlar ki· diye etrafına bakmtrken bir de dd 

b ca esinde olunıyorum. Burada blt 
sin, ir memesini de geyiğin iki yavruıu baımt kaldırınca ne görsün) Güzellerden 

çeşme sokağı ve sokağın içinde de bir 
emer ... işin bittikten sonra (yandaki ka- güzel bir kız kavağın üzerinde oturup du- çeşme bulunmaktadlr. Bütiln bu civar 

vak ağacını göstererek) §U kavağaı ruyor. Kızı görür görmez (Derunu dil- halkı bu çeşmenin suyu ile ihtiyaçları .. 
- :ğill kavağLm eğil, ben çıkayun 'da den, can ve gönülden Aşık)_ oldu. Atla- nı tahmin ederler. Fakat, lağım teşkiU\tı 

sen dogru t... rı matlan unutmuştu. Kııaı olmadığı için ç~menln önüne akan vo 
Dersin, çıkar üzerinde oturursun, de- _ tn misin, cin mi in), biriken sular, yeşillenmiş, yosunlanmış 

di ve parmağından yeşil hatemini çıka· Diye sordu. Kız da 1 çirkef halini almtŞtır. Bu vaziyet, et .. 
rıp Hürüye vererekı N . . d · • Sc · bcnı' rafta oturanların sthhatinl bozmaktadır. - c anım. ne e cınım. m, 

- Baıına bir sıkıntı geldikçe bu ha· T b d k 1 Bir vakitler, burası ölçüldU, blçildl. yaratan annnın en e u uyum. 
temi yalııyıver, ben gelir sana irişirim de- Kısa bir 18.ğım yapılması için krokiler 

Cevabını verince bey oğlu ı 
yip göz:den kayboldu. de çitlldi. Netice çıkmadı. 

- Ben bu memleketin beyinin oğlu- M h 11 iz h d h. t · .L· «Kul bunalmayınca Hızir eri~mez.• a a em er yön en ımmc e mwı•, 
derler; meğerso bu adam (Hrzır) imiı .. yum. Aşağı ini Seni evimize götürüp taçtır •• Belediyemizin biraz da Mısırlı 

Hızır gittikten sonra bir geyik gelmif, kendime nikah cdeylm. Dedi. caddesiyle o.ltıkadar olmasını rica ede-' 

kız ~em~ geyi~l.n blr memealno eanhp - Bitmedi - riz, denilmektedlr. 
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Çi tayyareleri Japon 
saldı • 

gemı erıne 
• 

ınca 

Şanghaya ve Şapeiye karşı emsali 
görülmemi bomb 

Çinliler 
sehirde .. 

bu cehenneme 
tehlike havası 

karsı 
"" 

icinde , 

rdımanlar yapıldı 
mukavemet ediyorlar Kocaman 
zevke, eğlenceye düşkünlük arttı 

1 Karışmazlık 

•••• 

ransız 

karar 
naşma 
•llleRl118811&1111 

t] de edil nı ezse 
Fransa vi {3 ye 
tedbirlerini tathi-
ke haşlıyacak 

•••••••••••••••••• 
ltalyanin kumar 
oyunu devam 
edecek mi? 

komitesinde 

d pıır'' 
c:Echo c ueı 

gazetesinde Pertinaks yazıyor: ' .. iil• 
Londra komitesinde lspanyndaki gofl lr 
lülerin geri alınması meselesinde te;ttr 

büs edilen uzlaşma gayreti de bir 11~t' 
ce vermezse ve İngiltere ve Fransa "'·ıe
mi 'müdnhale siyasetine karşı serbesııaa 
rını geri alırlarsa ne yapacaklardır~ Jıı' 
suale şimdiye kadar ne Fransız, rı.e bit 
giliz kabinesinin toplantılarında sarı~ Jef 
cevap verilmemiştir. Salahiyetli daır~ 
Akdenizde Fransa aleyhine ol~r~k lıfl' 
zulmuş olan müvazenenin iadesi ıçıo ş 1, 'ye 
ması icap edecek tedbirleri ehemll11 

• ••••••••••••••• • ••••• • ••••11•••••11 11 • 11 • le hazırlamaktadırlar. 
Londra, 15 (ö.R) - tnı;iltere, Fran- BiR KUMAR oYUNtJ 

ı:ıa, Almanya, Jtalya, So'\·yet r~usya, Por- ~\' t~ . F"' 
ı tekiz, Çekoslovakya. Belçika ve lsveç . .. ', t .,': .-Figaro• gazetesinde B. Lucıeı'I ~~ 

f . B M 1· . . . . . ıet 
delegelerini, '·ani dokuz devletin mü- ,:.~. · ·:ıı~ · mıer · u9so ınının yazıyetını • 

J • ı d' .. • . bıı·lıf' 
messillerini ihtiva eden ademi müdahale , '< . ""' -~~~ v, i;"'> 1 e ıyor: Duce hayatına .:renıden ' e!İ' 

"'' '~y '.f..d ~ b'ld'Y' • • ' • c• lda ga}'f 

1 

tali komitesi yarın sabah saat 10.30 da ,• ''fu ,:· ,,·:· . W. ><.8;' •. ;&M cagını 1 ıgı ıçın gmş ıgı yo . ·cr.W 
Forreign Officcte içtimaa davet edilmiş- ~ç-~ ~- ~;,; $:"".si-' ~®:- .i{~~,?t .';.,' ~ A~ ni teksif etmekte ve elde ettiğı nehtı ._.eıl 

1 ' · ş&J;. '' ··«< ~ k d · 1 d"' h "l b'I · a 51' t' . ,. · _;;,.,... · .. · · a ar ış e ıgı ata ar ı e yenı Ş ı• 

ır. 1 Brcst lımamndtı FranS1:: harp <ıemilı-ri I" · d .. · 1 kt d Habeş fil l\·1ADDI BiR PLAN . . .. . . · uzerın e mııessır o ma a ır. ,~tı-
p . 

15 
(ÖR) L d . .. fngılız mumcssılı Lord Plymouth ile mu- ccrası uzun zamandanberi hazırlanlll; e 

d 
·1arıs, F . f~ B onC rab)"a gon- ı tabık olarak, komiteye ispanyadan gö- ı tki üç ay va:ıiyet övle olmustu ki pıı~. 

en en '\·e ransa se ırı . or ın tara- .. 11 .. 1 · · l h kı d dd" - • ·bi)'0~ 
f d F · Off' · d' d'I 1 nu u enn gen a ınması a t~ın a ma ı herşeyi bir kumar oyununa almış gı . , 
ır. an ·orreıgn ıce e tev ı e ı en no- b' ı~ k . , .. erııı 

ır P an 'crecc tır. ltalyanın dahili ve harici cmniyelı ut 
1 
ta yarın sabah toplanacak olan ademi 
müdahale komitesinin ilk ic;timaı:-ıda TEMlNA T VE ViKA YE de oynanan bir kumardı bu.. 1p 
Fransız mümersili B. Corbin tarafından TEDBIRLERi cDUCE~ ANLIY ACA~ f\ 

.. . • . . 'b' i1'eflı 
) apılacak olan mühim beyanatın metnini Di~er taraftan B. Corbin açıkça bildi- Sonra, umıtler kaybedılır gı 1 

11 • 

.Şanghay öniinde duran Ame-rikalıların Aııgıısta krıu;a::örünclen.Şanglıay yangınla1·mın giirünfü:il muhtevidir. Bu beyanatta B. Corbin şu- recrktir ki bütün ispanyol meselesine ha- muvdfakıyet yıldızı Duçe için adetıt ı1l ır 
Şanghay, 15 (Ö.R) - Beynelmilel liyor : Sovyet hükümeti dış Mongofü- HA VA BOMBARDI~fAN nu bildirecektir: kim olan bu en esaslı mesele Üzerinde cizeli bir şekilde parlayıverdi. Bu J~İI' 

imtiyazlı mıntaka dün hava bombardl- tanda çok faal bir şekilde müdahalede KURBANLARI Fransa hükümeti, lspanysdan gönül~ bir anla'?ma elde edilmezse Fransa a<le- vaffakıyet disiplinin ve vatanperver 
1

.cr 
manlarından müteessir olmuştur. De- bulunmaktadır. Çin ordusuna \'erilmek Nankin, 15 (A.A) _ D~in neşr~d:I- lüferin geri alınması meselesini bir defa mi müdahale siya!'etinin yetersizliğini hislerinin nasıl arttırılabileceğini tv{ıı~ıı' 
vamlı yağmurlardan sonra havalar iyi- üzere Siberyadan sökülmüş ve parç.l miş bir istastistiğe nazaran ağustos ve 1 daha ademi müdahale komitesinde mü- müşahede mecburiyetinde kalacak ve liniye gösterdi. Gururu arth ve oy~nıı a~ 
leştiğinden Japon tayyareleri Şapei nıa- halinde tayyareler gönderilmiştir. Sov- eylul aylarında hava bombardıman~arı 1 

zakercye raza olmakla bu meselenin sü- ancak sulh yoluyle bir tavsiye suretine marn olarak kazandığına hükmettı· flıiİ' 
hallesini şimdiye kadar emsa1i görUI- yetler dış Mongolistana bir çok tayya- neticesinde kırk kişi ölmüş n 312 kişi 1 

rntlc halledilmesi arzusunu göstermek varmak ümidiyle bir müddet için talike hisle $panya macerasında İtalyayı şa• 
memiş bir şiddetle bombardıman etmiş- relerle külliyetli askeri kıt'at ta gönclc- ağır yaralanmıştır. 687 ki~i de hafifçe 

1 i&temiştir. B. Corbin bu hallin ne kadar razı olduğu teminat ve vikaye tedbir- dahalc ettirdi. Zira mücadelenin ~1•9~şıİ' 
!erdir. Beynelmilel imtiyazlı mıntaka- rilmiştir. yaralıdır. 1 müstacel olduğunu \'e makul bir mühlet lerinin tatbikine başlıyacaktır. . receğini zannediyordu. Fakat şim 1 ~ıı~e 
ile Çin arazisi arasındaki hududa on Söylenildiğine göre Çindeki Sovyet ŞANGHAY CEPHES1NDF. 2arfında neticeye varmak zaruretini yet değişmiştir ve mesele şudur: 1j~ 

1 
JNCiLTERE VE FRANSA MUTARJK d k. kerı0 beş bomba düştilğünden İngilizler iki müdahalesinin şekli hakkında Rusyanın Nankin, 14 (A.A) _ Resmi tebliğ : azimkar bir Ji.,anla kaydedecektir. Ko- görecek ı;e anlıyacak mı ır 1 .pı" 

ileri karakolunu terke mecbur kalınıj-J1 Nankin sefiri ile ataşemiliteri arasm-

1 
Şanghay cephtsinde Japon kıt'aları mitt'nin bu mevzu üzerindeki faaliyetini Bu mevzu üzerinde lngiliz ve Fransız 

1 

için hakiki Şl"ref sulhu pazarlık nıe' dİ' 
)ardır. da ihtilaf vardır. Sefir Japonların r.s- ayın on birinde diicar oldukları muvaf- tacil etmek maksadiyle Fransız mümes- görüşleri arasında tam bir mutabakat yapmakta değil, te~kilatlandırmaktB 

VANG - PU MUHAREBESl keri bareket1erine nihayet vermek üze-1 fa'kıvetsizllkten son~ra hiç bir taaı·ruzda 1 !<İli, ayni manada beyanat yapacak olan mevcut olduğundan Fransız delegesi ta· ğerlerinden üstün görünmektedir.> ,,••' . . .... 
Vang - Puda son derece şiddetli bir re Sovyetlerin Çin lehinde yığın haliıı- bulunmanıaktadır. Lotien Luiha mınte- ................. ..... ....... . ............... ............. . . •••••••••••• ....... . .......................................... . 

muharebe olmuştur. Çin tayyareleri kn- de müdahalelerini istemekte ve bükü- kasında da ancak ufak bir takım faali- , 'I ·ıt kı· 
0 

beslemez,, 
ranlıktan istifade ederek Japon harp metinin tam manasiyle va1.iyet alm::ısı- yetler kaydedilmektedir. Japon kuv\•et- ngı ere 
Ugemmuimleı;inbeı'r hmüuhcuamraebegeış·çtaiklreetı'ri0n1dmenuştubru.. na taraftar bulunmakta, ataşeıniliter i~~ leri ihtimal takviye kuvvetleri bekl<'

böyle bir hareketi yersiz bularak Rus- mektedır. Sabah Japonlar Çin ileri h;ı-

Çinliler bataryalar, mitralyözler ve yanın kendini tehlikeli bir mevkie at- rekatına mani olmak için Ventsaopang ı • ı • b k -ı • M . d 
bombalarla Japon gemileri ve Japon iş- madan Çine küçük mikyasta, fakat mil- ınıntakasını bombardıman etmişlerdit. ngı iZ aşve J 1 ancester e 
gali altındaki binalar üzerine ateş aç- essir şekilde yardım eylemesini dnha Düşman kazandıkları muvaffakıyelc;iı.-

mışlar ve bir çok yangınlara sebep ol- rnuvaf ık bulmaktadır. Jiğinden sonra Ventsaopang nehrinin ce- •• h • b • · k d h •• ı d • 
muşlardır. Japonlar da harp gemilerinin ZEH!RL1 GAZLAR nup kısmında sedler kurmaktadır. Ja- mu 1 m ır nutu a a soy e 1 
top ateşiyle mukabelede bulunmuşlar- Nankin, 15 (A.A) _ Resmen bildıri- pon tayyareleri sabah 'sistematik lıir • 
dır. Bu sırada şehirde tarifi imkansız Jiyor : surette Sapoi bombardıman etmişler fa· Londra, 15 (Ö.R) - İngiliz başvek;H nazlık ve mahareti makyavelizıll ~~ 
bir top, mitralyöz ve bomba tarrakası Japonlar Şanghayda zehirli gaz i~ti- kat kayde şayan askeri :zararı m~ı~ip 

1 
B. NevilJ Çemberlayn dün nkşam Man- cesinde ileri sürmekle itham edet 13'' 

duyuluyor ve ışfk yapan kurşunlarla mal etmektedir. Bu hususta müteaddıt olmamıştır. Muharebe h:ıttının gcrısll'-
1 
ceskrde İngiliz ticaret odaları cemiyc- Bunlaı· bizi tanımamış o1anlardıt· '1 

t1büsler Vang - Pu üzerinde birbirine vak'alar kaydolunmuştur. Nankin Kı- de bulunan köyler de bombardı~~a~.'l I tinin mis:ıiiri olmuştur. Başvekil he- zlm biricik gayretimiz bütün koırıŞ~:,, 
karışıyordu. Çin obüslerinden biri bey- zılhnç bac:tanesi baş operatörü Dr. Et- tabi tutulmuş ve bir kaç si\'ilin ölunm-

1 

men tamamiyle endüstriyel ve ticari rımızla sulh halinde yaşamak \'~ :i: 'e' 

nclınilel mıntakaya diişmüştiir. Havay.l tinger ile Milletler cemiyeti sıhhat l~- ne sebebiyet verilmişt:... meselelcte tahsis edilmiş olan bir nı:- i.izcrindeki nüfuzumuzu, eğer bil' sıı!lı 
karşı müdafaa mermileri semayı apay- Jer'ı tc.,ekkülünün Çindcki müıne~sili Cephe ta"•.·a. releri Ti'"•ençindcki J::ı- 1 tuk ı,öylcmlştir. Bu tnknik nlu"Iahazahır · 1 k 1 · ı b k lafl 

-. , ,, J _ .. rıy e avga ı ıse er, u avga . j3Ôf 
dınlık yapmakta idi. Beynelmilel İ!Tlti- Dr. Bocie tarafından imzalı rapor zc- pon askeri mahalleri üzerine uçmuş!:ır 

1 
haricinde kısaca harici vaziyetten, mil- cck şekilde kullanmaktan ibarettı~~ede' 

yazlı mıntakaya yirmi beş obüs düşmüş hirli gaz istimalini tam bir surette is- ve siirpriz halinde hücum ederek nıi.i- 1 li müdafaa meseleı.inden ve muasır b::- yoluyle halletmeğe kendilerini se'P' ,~· 
ve otuz yedi kişi ölmüş ve yaralannıı~- pat eylemektedir. Dr. Etlinger ile Dr. him ha;aratı mucip olmuşlardır. Japo~ I z: sosyolojik hadiselerden de bahsetmı§- lece ~-imdi de İspanyada ve Uzalt İ~•et 
tır. Bocie Nankin Kızılhaç hastanesindt? i.iç tayyare karargahları ile Kiangsunun şı-1 tı~. Harici vazİ) <'t hakkında deıni§!İr ta bunca ıstıraplar ve ins:mi seftı :ffel· 
Fransız mıntakasına düşen bir m<'r- gazla zehirlenme vak'ası üzerinde tet- malinde L iven"·unking te bulunan J:ı- ki : ih ı ~r b · · teıı1 

J J 1 doğuran · ti iuların itmesını 
mi bir çocuğu yaralamıştır. kiklerde bulunmuslar ve bu hastaların pon gemileri de bombardımana :ınan·ı·z .- Burada uzun uzadıya mevzuuba- d" K.' 

(ö R) ş h d b l • e ıyoruz.> çe:" 
Roma, 15 · - ang ay an i - bombalar ve yahut kurşunlar ile vtı- tutulmuştur. Japonların kayıpları mu- hıs ttmek niyetinde olduğum hariri d { h kk d d :B 

diriliyor : Japonların müthiş atesi al- ı ı Milli mü a aa a ın a a · 
, lan Korrosif cinsinden gaz 1ahribatın- himdir. mese e er ve ticaret ve endüstrinin va- bcrlayn· şunları söylemiştir : }(1'~1 

tında Çinliler mevkilerinde çok iyi lnu- dan mu!:tarip bulunduklarını bildiren IMTIYAZLI 11 ·ııNTAKA"A DO- ziyeti Üzerinde o dcrecerle dogvrudnn · 1 tc.;C « 
k k - ~ n ı c - Gönülli.i kavdı suretıy e 3 pr 

. avemet etme tedirler. Bu müdafaanın teşhis koymuşlardır. Bilahare tetkik ŞEN JAPON BOMBASI doğruya müessir olmaktadır ki hiç bi- eden ordu bize kifayet etmektedir· o" 
mükemmel şekilde hazırlandığı görül- mevzuu teşkil eden başka vak'alar da rimiz için, ve hele kralın bir nazırı Ncvill Çe111berlayn bıl 

. mektedir. - Şanghay, 14 (A.A) _ Şanghcıy,ın Çin- · · b 1 düstri müesseselerinin vazifesi retlO 

t 
düşmanın attığı gazla zehirlenme hadi- 1 h 11 l Ş . . b b rdı ~çmk,~ un ardan fikrimizi tecrit etmek Fakat bugünkü harici siyasetimiz Jc dunun t""hizi için sarfedilen gn'i ,,:ı' ' 

B R ÇOK JAPON .TA yy ARE- sesı'nı' go"stermektedir. i ma a esi o an apeının om a - ıın <ını yoktur. 1ngilt_erenin dünyada -~ . E~ ı· bıl r. 'A 
b o zamanki kadar mütecavizlikten uzak- - ,. LERt DüŞOROLDO manı esnasında bir Japon bombası ey- birici~ filoya malik olduğu ve havaya ikmaline yardım etmektır. ge biİtiV 

Ç. 1.1 b JAPON TEBLtCLERl 1 il 1 . . 1 b" k d bir k tır. Gerçi bugün teslihatımızı tamanıl::ı- k 1 d • n11ı ın ı er ir an için siperlerinden çı- nem· e ımtıyaz ı ır mınta a a göz aldırıldığı zaman ancak hava va- ret kafi gelmezse at an ıgı 

it k 1 k T k 15 (AA) tlk t · · d · .. T ı f cruh rnağa çalışıyoruz. Fakat kimseye karşı 1 , ara a ça tan uçan Japon tayyareleri- o yo, . - eşrmın on tramvaya iişmiıştur. e e Ye :ıne :ı.iyetini anlamak kaygısının beslendiği fedakarlıklar boşa gitmiş o ur. 
kar§ h ·1 1 .. 1 · · h k t ı'kı'nci günü Japon hava filoları Kouan· 1 ı "kd ı mu"'hım· dı'r I:ıntiyazlı 1 meşum hiç bir emelimiz uoktur. Mak- d · ne ı ava mı ra yoz erını are e e 0 an arın mı ar · zaman ardaki tngilterenin el dokunul- " Nihayet hürriyet hakkın a · . . eıir-' 

getirmekte ve sonra yine sıgvınaklarm" touano eyaletindeki mühim şehirlerin mıntakanın bütün sıhhi otomobilleri maz va . t' . . k k sadımız kendi kendimizi himaye et- d' ht'\rr•) ,, .. zıye ını ımrenere anma mec- c - Her vatandaş ken ı t bv 
çekilmektedirler. Bu usul muvaffakıyet- ekserisini bombardıman etmiştir. Japon vak'a mahalline gönderilmiştir. buriyetindeyiz. Ve 0 zaman devlet er- mekten ibarettir. Eğer bize hücum eden 

1 
falc8 ilf' 

Ji olmuş ve bir çok Japon tavyareleri tayyareleri iki Çin ganbotunu Canton Ç!N TAYYARELERİNİN FAAL1YETİ k" r:1 olursa her vakit gibi kendimizi müda- den fedakftrlıklarda bu unur. cf lı ' 
,, anının a eni olarak vatandaşlarına b' . n! d y 'ld'r fef 1 

)' 
düsürülmüştür. açıklarında batırmışlardır. Cantonun so"z so····lemelerı' ele daha kolaydı. faa edebileceğiz. ır sıstem me aat egı 1 

• b""'i 1'11 
• Nankin, 14 (A.A) - Çin 1ayyareieri ., Zira 1< .. ,. 

TEJil,lKE HAVASI tÇ1NDE yüz yetmiş kilometre şimalinde kain ilk defa olarak şimali şarki mıntakası söyledikleri sözler falan veya falan cBizi tanıyanlar bilirler ki kin bes- riyete karşı riayet tam ofara e)'jıJİ cf' 
EOLENCE.. Skinchov He Canton arasındaki yh'ıni üzerinden uçmuş ve T!'lkou ı;manınd::ı- devlete karşı bir. ima gibi telakki edil- lemek fidetimiz değildir. Eski kavgala- maktadır. Her vatandaş lıer ş ,, 

Kocaman şehirdeki daimi tehlike ha- üç istasyon Japon tayyareleri taraiııı- ki Japon kamyonları ile mühimmat de- mezdi. rı kolayca unuturuz Bazıları bizi kur- miyete medyundur.> ,,,,•'' 
vası herkesi eğlenceye ve zevke daha dan bombardıman edilmiştir. Bu hat polarını bonıbardıman ~tn1i~tir. Chichi- ................................................................... ~ ............... ......... . ...................... ., ••• •••' 

münhcmik yapmıştır. Lokantalar, bar- Çinliler Ü.rafından bir müddet istimal aeoungun cenubunda Hopei Honandan R Ma evraları Mısır 
lar, sinema ve tiyatrolar her zamandan edilmiyecektir. Çünkü bir çok köprüler ayıran hudut boyunca Çinlilerin yeni um en n 
1.iyade halk yıtınlariyle dolmaktadır.... tahrip edilmiş ve yol bir çok noktaların- bir müdafaa hattı tesis etmekte olduk.-

Vakit vakit beynelmilel imtiyazlı mın- da hasara uğramıştır. Iarı da haber verilmektedir. Bu hattın Bı•tmı•ştı•r 
takada da bombalar patlamakta ve ba- Şimali Çin kıt'atının kuvvei küU!ye- inşasından maksat Japonları Sarı neh-
zı kurbanlar ve hasarat yapmaktadır.. si Pekinin cenubi garbisinde 309 kilo- · rin şimal sahiline doğru ilerlemelerınc 
Japonyadan dönen Avrupalılarla Hong metre mesafede kain Vuanshini i~g::ıl 

Kongtan kolera sebebiyle kaçmış olan- etmiş olup Pekin - Hankov demiryolu 
lar imtiyazlı mıntaka nufusunu arttır- boyunca ileri hareketine devam etmek· 
mıştır. Şanghayda koler:ıya karşı mü- tedir . 
cadele devam etmekte ve mevsim te- Tsingsini zaptetmiş olan Japon miif
beddiilii dolayısiyle hastalığın daha ziya- rezesi dün Hopei ve Shansi hudutların
de yayı]mamasına çalışılmaktadır.Avru- da kain Niangtzek\•am şehrine varmı:;
padan gelen tıbbi heyetler faydalı bir lardır. Çin kıt'ntı Chansiye doğru ric'at 
faaliyette bulunuyorlıır. etmektedir. Diğer bir Japon kolu Koayi 

SOVYETI..ERtN ÇtNE YARDIMI nin cenul;ıi şarkisind.c Paisiangi geçmiş 
Roma, 15 (Ö.R) - Tokyodan biHiri- bulunmaktadır. 

mani olmaktadır. Bükte~. 15 ( Ö. R) - Rumen manev- ı mukavemet ve tahammülü emsalsizdir. 
raları bitmiştir. Manevralarda hazır bu- Yapılan askeri hareketler tam bir emni

C/L/ZL/.../:7/.7./.,C/L/~J./LL:z;rz7~ lunan Fransız erkanı harbiye reisi gene- yet hissi vermektedir.:& 

~ Satılık ev . ral Camelin demiştir ki : cRomanyanın Varşöva, 15 (ö.R) - Leh ordusu 
~ bir harp "anayii tesisi maksadiyle ııarfet- baş kumandam Mareşal Ridz Smigli kral 
~ Cüzelyalıda, tramvay caddesin-
~ de 102 7 numaralı ve altı odalı, de

nize kar§ı, bütün konforlu ev $atı· 
~ lıktır, fsteldilerin mezkfü eve mü

racaatleri ilan olunur. 
1-5 5.6 

f!fll!ZO'ZZZ~~,._ 

tiği gayrete hayran olmamak imkansız
dır. Ayni suretle Rumen ordusu malze-
mesini inkişaf c:Uirmİ§tir. Rumen erkanı 
harbiyesi harp meselesini tam bir azimle 
kar~ılamıştır. Rumen askerine gelince 
medhü ııenada bulunmak zaittir. · Onun 

Karolun Varşova ziyareti esnasında yap· 
tığı daveti k~bul ederek yakında Ro
manyaya hareket edecek ''e Voyvod 
Prens Mişelin Rumen ordusu asteğmen 
rütliesine tayini münasebetiyle yapılacak 

merasimde hazır bulunacaktır. 

--=---~kas• 
Cephane fabrı 

yapıyor ., 
• ·ıı l> 

H"kilrı1etl e~ 
Kahire, 14 (A.A) - u it~ctll 

mühimmat fabrikası inşasına g i}ıııcl'' 
y h ber ,,er ıı! 

tasavvurunda oldugu a 8 ti' 
b' JjraY f' 

tedir. Bu fabrika 500 ın .. et pSI 
hükuıll W 

olacaktır. Diğer taraftan iıfl1et 

b • ·kerlilc }1 .,, lamentoya mec urı as 
1 

eittl 
~if e<ec 

tesıs eden bir kanun te 



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

~ ---------- . 

_!!~a~K--.TEŞ1..-:..Ri-N.....,..c_u_M_A_R_TES........,ı_s_31 ______ ..... __.-..-..-..-..------.;;;.-...,..s~ • .___._ .. ._ __ .....,..._;;,;;;;;;;;a~TENl~~-AS~~~IR:.:-=r:;a:.;·iiNiiiiliiiiilliiôô--.lliliiliiı=•-~wm;---:il:i:iii;;;;m;;.._,__...-----.·--.:~--:;;-=;;.,.-~---=S~A~H~IF~E~?--

Amer ika oyuna girmiştir Fıs!ıkçı B lgaristanda M 

Küstahça harfen-
Şimdi O ln~iltere ve Fransayı a- dazlığı adet Yılbaşına kadar ye i 
reke sahnesin e görmey · ek iyor e_dinl11_işti intihap yapılacaktır 
........................................ Simdi mahkemede hareke 

kyanos 
ihtilafı do1ayısiyle 
ortaya cıkan vahim 

' 
mesele sulh dava-
sında faal bir iş 
birliği için ;/k 
fırsat olacaktır 

' j;•··································· aris, 15 (ö.R) - cPapulaire> gaze-
tesi Avrupadaki siyasi vaziyeti şöyıe 
Cösteriyor : A vrupada umumi efkar ev
velki gibi değildir. Şimdi Amerika da 
0Yuna girmİi! bulunmaktadır. Amerikan 
C&zctelerinin neşriyatı da gösteriyor kl 
Birleşik devletler İngiltere ve Fransayı 
hareket sahnesinde görıncği bekliyo:-
lar. 1935 te ve J.936 martında olduE.ru 
gibi bir potansiyel sukutuyle karşılaş
ınarnak lazımdır. 

lTALYA JAPONYANIN 
MUKALL1DlDtR 

Paris, 15 (ö.R) - cOrdre> gazetesi 
Y~ıyor : İspanyada ve Çindeki end~e 
ve.ricl vaziyet Avrupanın dikkatini o 
kadar çekmiştir kl diğer hadiseler 
ikinci safta kalmıştır. MUdafaasız şehir
lerin ha\·adan bombardımanından ve 
Eİ\'il halkın imha edilmesinden doğan 
nefret şimdiye kadar misU görtilmemiş 
derecede derindir. . 

Bu nefrette insanlık duygularının i~
Yanından başka şu sarih his te vardır: 
l'aarruz siyaseti takip eden devletlerin 
hudutsuz ihtıraslarına karşı bir se:t vU
cuda getirilmezse dünya medeniyetin, 
Yırtıcı ınilletlcrin salgın ihtırasına mah
köın olduğu barbarlık zamanlarına av• 
det edecektir. 1talya ve Almanya harl
cinde Avrupa milletlerinin kanaati bu 
noktada müttehittir. Yalnıt B. Mussoli· 

V a.şingtonda son nümayişlerde kadın polisler 

ni Japonyayı faşizmin müttefiki say
makta ve Avrupa demokrasilerinin ma
raz.1 idealizmini tahribe cesaret C'tme-
sinden dolnyı ona minnettar bulunmnk
tadır. Milletler cemiyetinin aczini ilk 
defa olarak Mançnri meselesinde orta
ya koyan Japonyadır ve İtalya Habeş 
davasında onu takip etmekten başka bir 
şey yapmamıştır. 

AMERIKA EFKARINDA 
DECtŞtKLtK. 

Faris, 15 (Ö.R) - cOeuvre> gazete
si yazıyor : 1933 senesiyle bugün ara
sında Amerikan umumi cfkan bilyUk 
bir değişikliğe uğramıştır. Almanya ve 
İtalyanın propagandaları son iki sene 
zarf ındn Amerikada bu iki millete kar
şı değil, fakat hükilmetlerine karşı de

rin bir husumet uyandınnıştır. Al
manyndaki ırk ve din tazyikleri Hitler 
rejimine karşı ilk sempatileri öldür
milştilr. 

SON DERECE M'OH!M ŞöZLER. 
cEre Nouvelle> de reisiclimhur Roo-

sevcltin son nutku dolayısiyle diyor k!: 
cReisin sözleri son derece mühimdir ... 
Amerika lngUterede fikirlerin inkişafı
na çalışanlara cesaret verm~ir. Bu söz
lerin tngil!z siyaseti üzerinde çok te
sirli olan dominyonlarda da derin ak.is-
lcri olacaktır. Son güçlüklere rağmen 
M. Cemiyetinin lstikbali hakkında iman. 
larını terketmemlş olanlar da bu sözler
den cesaretleneceklerdlr. Şu his vardır 
ki Amerika kanunu esasisi Ameriklll'ın 
Cenevre milessesesine iltihakına daha 
uzun müddet mlni olsa bile Milletler 
cemiyetinin konsey ve komisyonlariyle 
Cenevrede Amerika sefir ve rnil§ahitle
ri arasında muhtelif şekilde 1ş birlikle
ri inkişaf edecektir. Bilyük Okyanus 
ihtilUf ı dolayısiyle ortaya çıkan vahim 
mesele sulh davasına faydalı olaca~ı 
ümit edilen faal bir iş birliği için ilk 
bir fırsat olacaktır. B, Rooseveltin ma
nevi müzaher.eti İspanyada sulhun iade
sini istiyerilcrin de vazifesini. kolaylaş
tıracaktır.» 

. . 

0

tlnin cezasını bulacaktır 
Dün ikinci sulh ceza mahkemesinde 

şayanı dikkat bir muhakemenin duruş
masına bıışlnnmıştır. Bu davanın mev
zuu hnrfendailık ve dayaktır. 

Baynn Mürüvvet ve Nimet, lise tale
bcsidirler. Ikisi de hem komşu, hem 
de ayni sınıfta bulundukları için, ders
Jerlnl daima beraber çalışmaktadırlar. 

Geçenlerde iki arkadaş Bayan Mil
rilvvetin evlnde bir pençere önünde I 
derslerine çalışırlnrkcn, sokaktan ge- x 
çcn bir fıstıkçının gözil pençcreye iliş

miş: 
_ Canım fıstıklarım, güzel fıstık.la-

rım, siz beni mi nlırsınız, fıstıklıı.rımı mı 

alırsınız! 
Diye yüksek sesle ve kUstahça bağtr

mağa başlamıştır. Fıstıkçının bu küs
tah harfendazlığı diğer gilnlerde de de-
vam etmiştir. 1 

Hadise giinil, yine böyle bir terbiye
sizliğe şahit olan Bayan Mürüvvetin ba-

Yeni intihap 

bası Bay Murat, sokağa çıkmış ve mü- " 
tecavizc hitaben: 1 -.-ıı --·ı.1ar mcın ı;, .. : .. n .. __ 

·----------
kanunu hazırlanıyor 

_ Sen artık çok oluyorsun, burndan Talan 

uzaklaş bakalım ..• demiştir. Sofyo, 13 (M.H) - Bulgaristanda,Fakat, bugünkü idare bir müddet beklo-
Fıstıkçı ~a: .. bütün basının hnrnrctle temas ettiği en mek ihtiyacını duymustur. Bugün ise ar 
- Gitmıyeceğlm, goze yasak yoktur, önemli mesele, ''ekiller heyetinin hazır- uk ileriye doğru bir adım atılması zaru· 

ı ... ed·ğ· tarnfa bakarım Istediğ' · ·· 1 v · · · 1 • • ~~ ı ım . .. · ımı soy-
1 
lamakta bulundugu yenı ıntıhnp kanu- rıdır. Bu adım. Bulgar ruhuna ve Bulgaı 

lcrim, ev senınse, goz ~e: ağız da benim- nudur. Başvekil Dr. Köse lvanof. ga- il anane ine pek uygun bulunan dem okra· 
diri diye cevap verm~lır. 1 ·· ·11 • d h 1 d · · J • • "d "h · zete mumcssı enne n n manevra ar 1\ 

1
sıyı ve par nmnntnrızmı ycnı en ı yı 

Bu münakaşa kavgaya dönmüş, fıs- iken vekillerin Sofynya avdet eder ct-
1 
edecek olan enstitülerin kurulması, do

tıkçı orada bulunanlardan Bay. Selimi mez ilk müzakere edecekleri mc.sclenin I mektir. Bulgaristanın. içinde bulundu· 
?~vmüş ~~ B. Muradı da inhkir. etliği bu olduğunu söylemişti. O zaman gaze- 1 ğu vaziyet. bueün nisbeten daha normal 
ıçın keyfı~ et mnhkd~~e~e. aksetmıştlr. 1 teler bu haberi ilk sahifelerine çiçekli l olduğundan bu keyfiyet bugünkü bükü· 

Ba"-' Murat ver ığı ıstıdasmda· .. . h lk ı· · d 
J rf · çerçevelerle suslıyerek ko:rmuş ve a ·a mele norma ızasyonu tamamen ıa e et• 

_ Fıstıkçuun sa ettiği sözler, harfen- ..• d 1 . 1 d" k · k~ 1 b h d kt" Yazı •1.1 . mu1 e crnış er ı. me un an annı a şe ece ır. v 

dazhktan başka bır şey de~ildir. Kendi- YENi 11\'TIHAP KANUNU cümle ile bitiyor: 
sine ceza ve bann da iazmınat verilme- Dahiliye vekili Cospodin Kransnofski, - Millet, memleket idaresiyle alaka· 
sine knrnr ''erini7., demektedir. yeni intihap kanunu hakkında hüküme- dardır ve bu idareyi bizzat eline alma~ 

Türk Ceı.a kanununun 421 inci matl- k d h tin organı olan cDnes> gazetesine verdi- emelindedir. Bunu. imdiye ·a ar mu • 
desine göre, kadınlara ve genç erkek- ği izahatta bu kanunun ana ynsaya la-

1 
telif misallerle isbat etmiştir. 5011 

ı .. re söz atanlar, on beş gündm üç aya ·ıı · d " mamen tıygun bir kanun olacağını ı;Üy-I askeri manevralara mı etın göster iği 
kadar ve sarkıntılık edenler de bir ay-
dan altı aya kadar hapsolunur, denme- lemiştir. :Yeni kanun, h~r hangi bir va- 1 ilgi ve heyecan da bunun bariz bir delili· 

tandaşa mebusluk namzetliğini vazet- dir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ine nazaran, bu hadisede suçlu ol4Ul mek hakkını bahşeylemektc<lir. Dahili· Siyasal partilerin ilgası hakkındaki ka· 
fıstıkçı arnp Hasan Alinin bu maddeye k·ı· .. E 1 . 1 · k h k 1 d b 1 d w · 

S h b 
k dir I ye ve ı ıne core: · vvc ce. sıyusa ')>artı• nuna ay .ın ure et er e u un ugu cı· 

1
• ı·. az göre tecziyesi istenme te . ler, bu hakkı milletten nez etmişlerdi. ·hetlc vekiller heyeti karariyle ve altı llJ 

.l L Dilnkil duruşmada, suçlu hazır bulun- Partiler, kendi merkez bürolannm gös· 1 müddetle Sof yadan uzak bir yere sürüle11 B~ S~oyad~n~viç'in 
Londra seyahati 

___ . ..;; ' .manııştır, evrak tetkik edildiği zaman, 
1 
terdikleri kimseleri nnmzet ilün ediyor 

1 

eski çiftçi partisi lideri Cospodin Ciçef, 

' Bir kobra y,ılanı tara- stıçlunun öd mişe nakli hane ettiği an-

1
ve partiye mensup olan1ar da pek tabii hal Borisin tnhta eülüııu münasebetiylı 

l loşıl~tır. olarak reylerini ekseriya tnnımndıklnn 1 yaptığı affa mnzhnr olmak suretiyle mÜ· 
fından ısırılarak öldü Bir -taraftan kendisine tebliğat yapı-

1 
bu namzetlere veriyorlardı. Bugün ise or-

1 
tebnki ccz.nsındnn affedilmiş ve Sofyaya 

londra, t 5 (ö.R)F - Yugoslavya başvekili Yugoslavya ve ltalya arasında rlacak, diğer taraftan da sabıkası soru- tada siyasal partiler m~vcut bulunmadı·' dönmüştür. Bulgari3tanda en kuvvetli 
başvekili B. Stoyadino~iç burada mühim akdedilen muahede ve diğer bazı mese- lncak ve gelecek duruşmada sorgusu J iından her vatandaş kendi namzetliğini 1 

parti, çiftçi partisi idi. Yeni intihap ka· 
RÖrüşıneler yapm~tır. B. Eden ile mü- leler hakkında Yugoslu'Yanın telıikkile- ıalnıdıktan ve şahitler dinlendikten son- koymak hakkına maliktir. Esasen ana 1 nununun hazırlandığı ve yeni seneye ka· 
lak vl d K l J · rı·nı" lngiliz hükümet erkanına izah etmi~- rn ka ·ı kt' ı d b A • d l " ·ıA d 1 at etmi" ve ög e en sonra ra orJ rar \'erı ece ır. - y~sa a unu ~~ır ir. Binaenaleyh, ye• 

1 
c.lar umumi seçimin yapı ~cagı. ı ~n e i -

'VI tarafından kabul edilmiştir. S3at tir. nı kanun bu ıtıbnrla ann yasaya tama- diği bugünlerde Cospodın Cıçelın aH1, 
22 de B. Stoyadinoviç Parise hareket cVREME-. NlN BlR YAZISl tZMtR ASKERLtK ŞUBESiNDEN: men uyı;undur. her halde, manidardır. 
edecek ve orada daha bir gün kaldıktan Roma, 15 (ö.R) - Belgraddan bil- Herkes dikkatle okusun YEN! YI DAN EVVEL YUCO LAVYADAKI TEBf.DDUL 
aonra hava yoluyle Bdgrada dönecektir. diriliyor: «Vreme> gazetesi ba~vekil B. - 22/9/937 tarihinde yaptığımız Slovo g zeteeoi bu münasebetle ya7.dı- Beynelmilel siyasi hadiselerden maada 
Lo d d k l d B St Stoyadino\Üçİn Paris ve Londra seyahat- ı· · 'hk• " b. d b k 0 I D K n ra a ·i temas arı esnasın a . o- ı an muc.ibince ııüvari, topçu, ıstı om, v.ı ır yazı :ı a:;ve ı r. öse lvano· Bulgar basınını işgnl eden me\'·zular ara• 
Yadinoviç lngiliz devlet adamlarından !erinde lngiliz ve Fransız devlet adamla- muhabere, hM•n, nakliye, demiryol. mu- fon intihnplann nihnyet yeni seneye kn· 1 fıında Yugoslavya kabinesinde vukua ge• 
Ve b"lh B Ed d ı ·1 · ·· riyle '-·aptı<•ı görüşmelerin hiçbir devlete .., ( h ·· f d 1 " h kk d k" b y ı a!l.ıa • en en ngı terenın go· J ., zıKa sını ına ny'rılınış ve enuz muvazza ar yapı acaı,;ı n ·ın a ı eyanntından len tebeddiil de vardır. Bunlar, ugos-
tü~leri hakkında tam malumat alm~ ve karşı olmadığını, bilfıkis Yugoslavyanın hizmetlerini yapmamış 316 - 331 dahil yeni yılın Bulgaristanı parlamentoya ma- lavy., hudi.<1elerini Bulgar gözüyle tahta 
ln.,·ı· . . . ··11 . d h b r dostlukları kadrosu içinde yer aldığını d .. 1 1 ı_l d 1 k ~~ h ld b 1 .. a k d t.I ız sıynsetının temayu erın en a e - ">gum ular siliıh altına a mnca" ar ır. ı uir a e u acagı manasını çı ar ı- 'e tesbit ettikleri cihetle havamıza alma· 
~r olmuştur. Bilmukabele Yugoslav h'ildirmektedir. Bu doğum ve sınıflardan cezalı yani yok- ğını kaydettikten sonra, sakıt parlamen· 

1 yı faydalı buluyoruz: 

Fransada fevkalade B d da lama kaçağı ve bakaya olup ta 1111 sa-
1 
tonun parlamantarizme ve demokrasiye! BiR PROFESöRON MOTALAASI ay 1 n l r yılı As. kanununun 66 ve 69 uncu mad· birçok zararları dokunduğunu ve <-ııasen Utro· da Sofya üniversitesi dekanlığı· 

mahkemenin kararı Akala pamuğu güzel delerine tabi olmıyan erlerden bedel böyle bir eukuta müstahak olduğunu ve na ltıyin edilen hukuku düvel profesörü 

Paris, 15 (ö.R) - Romadan bU- neticeler verdi ~cyh Musa I nakdi vermek isteyenlt:rin bedelleri alı-: gCıya mıllet vekili sıfatiylc ıneclist: giden ~-ospodin Cenoff, bu münasebetle ez· 
diriliyor: Dün aqam devleti koruma ukl Luksorda, kırk seneden beri sihirli 

1 

nacaktır. j sakıt nzadan hiç birinin malum darbei cumle ~nları yazıyor: 
fevkalade mahkemesinde anti-faııist bir Bayındırda yetişen Akala pam arı yılanların sihirbazı olmakla tanınmı~ 2 - .Bu .aııuHudan bede.! vermek is- hükümet hadisesini pro.tcs.to ctmemcs. iy-1 -. - ) .. 'ugoslavyadak.-i.te. bedd.ülün sebep-

fevkalide nefistir. Bazı yerlerde boyu ı h d h 
grup eşhasın muhakemesi bitmiştir. Bun- bulunan Şeyh Musa niha et mlitı..;., bir teyenlerın miktarlarını tcsbıt etmek ve le de millete ve hnlka ıstınat etmedıkle- en mun asırım n ılı ışlerdır. 
1 iki metreyi bulan pamuk fidanları ye- Y ·~ k ı j B h dd l k 
ardan Rudolfo Capanidi, 12 sene kale- ti . r Kobra tarafından ısırılarak ölmüştür... sev e tiıbi olanların beddlerini mal san- rini isbat eylediklerini ileri sürüyor. Ca- u tc e ü ü zaruri ·ılan sebepler, 
bendliğe, diğer arkadaılanndan birisi on ş;~~~~dan alınan nümuneler Bayın- Şeyh Musanın ccdleri de kendisi gibi dığına yatmlmak üzere 20/ 10/93 7 I zeteye göre. milletle idare arasındaki Dr. Stoyadinoviçin muhalif partilerin Dr, 
ilen yılan sihirbnzı id'ıl B • .1 · 

1 
çarşamba gününe kadar her gün şubeye açıklık caasen normal bir vaziyet değildi. l\1açek etrafında toplanmaları yüzünden 

eye. bir diğeri on seneye ve üçü de dır ticaret odasının sa!onuna konmu~tur. er. u garıp aı enn 1 • • 1 hA ı · ·· · . . 
. k r·d d İ . t" ·1 relt hayatını tanıyanlar he . . b ... zden gelmelerı lazımdır. - ıısı olan vazıyet uzenne kendı mevkı· 

1.ıç •ene ayni cezaya mahkUın olmuşlar- Bır aç ı an a znnre ge ırı e •. • . psının u ~ u .. , • · · k · ı · · k . ) d" · · 
dır. önümüzdeki sene fuarda ticaret odası oldüklerıni anlatıyorlar. Musa kendisi 3 - Hava sınıfına ayrılmış 3 32 do- kemdenne verilece tır. ını U\ vet en ırmek ve bılhassa Sırbıs· 

l d 1 k · için de ölilmUn bu kild 
1 

ğ' . • ·• ğumlular silah altına alınacağından bu 1 3 - Bakaya kalnnlunn şubeden veyn- tanda dahili durumu takviye etmek iste-

t l l 
pavyonunda teşhir e i ece tır. ı şe e ge ece ını oı 1 w ı. ı · · ., . . . 

Q ya ,· e tı·car"'!f mua- livordu Bir kaç a 1 1 1 t s dogum Ve sınıftan bedel vermek İsteyen- hut yollardan savuşup ı.açan ar ıçın a .. - mesınden ıbarrttır. Yııgoslavyada mu· 
r.; v k. r J • y evve yı an an e - 1 6 dd . . . . hedeleri yeni esaslara 1. arın ı spo hir kudretinin azalmakta olduğunu his· !erin dahi tubeye gelmeleri icap eder. k~ri c~za ka~unuııun 6 CI ma esı tat- halıf pnrtılerın Dr. Maçckle birleşmesi ar· 

hareketleri setınekte idi. Son günlerde Kamak ma· 1 .. 4 - Her sınıf için celp pusulalannda 

1 
bık edılecektır. . l tık bir hakikattir ve bu, bn.şvekil Stoya· 

göre tecdit edilecek 17/I0/937 Pazar aünü Alsanca}( tilt bedinde bir çok yılanları teshir eden ,gos.terilecek içtima gününden bir gün ev- 4 - Mükellef~c~in ha~ıs ceznsına ma· 1dinoviçle ar~nda~larını ciddi surette i~· 
Rorna, 14 (AA) _ ltalyanın Otar§İ finali Oçok _ Yamanlar arasında yapıla· sihfrbaz bir aralık yanındaki delikte bir vclıne kadar ~vke tabi er~tı~ ~edel ver-, ruz kalmamaları ı<;ın yerlı ve yabancı er- 1 gal etmektedır. Fnzla olarak bir yandan 

l~rograrn1 mUnascbetiyle bütün ticaret an- caktır. • kobranın vücudunu hissetti~ini sö le-- mek hakları mahfuz oldugu llan olunur., lerin gÖ•terilen içtima gününde şubeye intihaplnr da yaklaşmaktadır. 
dao'.;'alannı feshetmek niyetinde bulun• Maçın orta hakemi: Alaancaktan F eh- mişti. Musanın bütan davetle~ine :ağ- IZMlR ASK.ERUK ŞUBESlNDEN: gelmeleri kendi iyilik ve menfal\tlcri ik-1 Bizzat Dr. Stoyadinoviç, Dr. M:ıçek· 

Ugu hakkındaki pyialar hakkında sa· mi, men yılan dışarı çıkma ınca Musa de- Herkes dikkatle okusun tizasındandır. j le anlaşmaya rnuvnffak olamamı3 ve Lu 
1AhiYctt h fil l dd b. Maçın yan h akemleri: Baha Konuralp liğe kolunu ıızatmış yd . kl bulu- 1 - Yapılan ilanlarda yazdığımız do· S - ikametgahlarını değiştirmiş olma- muvaffakıyetsizlik bugünkü hükümeti 
t" ar ma a ı ya nız mü eti ıteo , ora a sa ı ı .. k .. I . 

1~ret anlllfmalannın yeni eaaalar üze- ve Ahmet ÖZgirgindir. nan bir kobra tarafından kolu derince ğum ve sınıf en.tın celbine başlanmıştır. larından dolayı adreslerinde bulunamıı- 1 m~ıJ u vazı:ete sokmu tur. Çünkii: Hır• 
ınde tecdit olunacağını büdirmektedir. Geçen haftaki ıilt müsabakasında gay- ısırılmıştı. Bu sahneden dehşete dü~en Gerek yerli ve gerek tubemizde yokla· mıo ve kendileri de şimdiye kadar mu· va .meselcsı, .Yu~oalavyadaki mücadc· 

---• ri nizami oyuncu oynatan Ateş takımı seyirciler ona kendini derhal tedavi et· malan yapılmış ve şubemiz hesabına: vazzaf hizmetlerini yapmak için şubeye blelel ıın merkezı ıuıdctini t~kil etmekte 

BI• r du•• zelt m e lik heyetince hükmen mağlup addedile· tirmesirtl söyledil F kat b ta . 1e- sevkedilmeleri icap etmekte olan yabancı gelmemiş ve bakaya lmlnıı~ olanların bn-1 u unmaktadır. 
k ·1 r· l" . o k y 1 . er. a u vsıye 1 . 1 h . d h ş· d"l"k y re· şı t ına ının ço - aman ar ara- . b k M . d er er ıçin tanzim kılınan celp puslalan kayalığı devam ettikçe apıs cezası 11 a ım ı ı · ugoslavyn dış polit ':aııını 

Ağtrce .. d b' k k h"d" d 1 k ·1 . t" rı oşa çı tı. usa hır kaç dua oku u.. h""k·· d B ,_ b"I 1 d 1 bd"I . b s· .. a a ır ız açırma a ıse- sın a yapı masına arar verı mı~ ır. V t b •. .. .. d u umete verilmiştir. fazla artmaktn ır. u ,.a ı er er en ce P te ı e ıc ar edecek sebepler yokt r. Bu 
1nde va} h • e e essum ederek Kamak koyun e- 2 . . bl"w d"I · ı h • tıu J nn yere şa itlik etmekten maz- -- . . .. .. . . . - istenilen erlerin celp pusulaların- pusulası kendısıne te ıg e 1 memı!I 0 an- 1 usu,tn 'r ugoslavya bundan cv,•ell.i va· 
.. n bulunan Kamilin bilahara doğruyu Alman harbi ye nazırı kı e~_ıne dondu. tkı saat sonra sıhu·baz- da gösterilen İçtima gününde şubeye gel- lnrın hemen şubeye geler~k kayıtlnnnı ziyetini muhafaza edecektir. Frn 'l ve 
Söylernesı· u·· . h kk d k" k"f ka * B ı· 15 {ÖR) fiusus·ı sur"'t da goz kararması bacı.ladı Luksordan ·. 1 . b d . • . ... d 1 ı ı ı ı 1 o~yılı askerlı'k kanu K·· ··k A .. f"k" I • 
1 a. zerınc a ın a ı tev ı • er m, · - "' - ';/; · ı mı} en erın ve şu e e ıçtıma gunun e yaptırma arını ~· · - uçu ntantın muue ı ·ı o an ) -.os· 
is;.ıtın geri nlındığı yazılmıştı. Burada te seyahat eden harbiye nazırı mareşal davet edilen bir doktor hastayı derhal yoklaması yapıldıktan sonra savuşup ka- ! nunun 45 inci maddesi emretmektedir. lav,> a, <lnha miiııtnkil bir politikn t:ıkip 
lla 1 geç n s:ıhit Kfımil olmayıp Hasan Von Blomberg Asar ndalarına vac;ıl ol- hastaneye ~~ldırttı. Musa hastane ~a-1 çanlar bakaya tanılacak ve 1111 aa-l Ve bu kn;·~tl~nnı yaptırmıı!ar~ • kendi etmek arzus.yle. hazan, müttefik 'ltiy-
ıeı~t~da bır c;ahıstır. Bu yanlışlığı dil- muş ve Alman kolonisini kabul etmi~- pısına geldıgı zaman hayata derhal goz- yılı askerlik kanununun 89 uncu madde- menfnatlen ıktızasındnn oldugu ılun olu- le muhafn:z.ıısınn mecbur bulundu ~er-
~· 1 tir. !erini yummuş bulunuyordu. J sine tibi tutulacak '\'e derhal askeri mnh-

1 
nur. 
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Yenilen Favsta 
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Yazan : Mlfel Zevako 
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Juvnyyöz istavrozu at:ırak kaçmak .is-r ver hep birden geriye döndükleri za
tedi, fakat dört arkadaşı onu sım sı~ı man Düşes dö Montpansiyeyi gördüler. 
yakalamış kırbaçlamalanna devam edı- 1 Bu kadın Gize bir işaretle kendisini ta

yorlnrdı .. Zavallı. ada~ inim ~. ~~-,kip etmesini bildirdi. iki kardeş başba
yordu. Bırden bıre gur bir ses ışıtıldı; §ll kalınca Düşes dedi ki: 

Y t .. ' - e ışır... - Artık şu Pardayanı kafanızdan çı· 

Bir adam kilise kapısından görünmüş• karınız. Beyhude yere kafanızı yoruyor
Juvayyöze doğru ilerliyordu. Dört da- sunuz. 

yakçı kırbaçlara fasıla vererek kilise- _ Onun öldüğünü nereden haber al-
nin jçine atılıp nrkalanndan papas el- dınız} 

biselerini ç.ıkardılnr. Kalabcr, Mont Se-1 _ Her §eyi bilen ve şimdiye kadar 
ri, Luvaynı, ve Sent Malye meydana aldanmamış, bizi nldatmamı~ olan birin· 
çıktılar. Kiliseden çıkan adama Kriyo- den haber aldım. 
nun askerleri selam durdu, Giz yere in- _ Favstadan mı} 
di.. Şapkasını çıkararak eğildi.. Bu zat 
Fransa kralı idi. 

Kral Gize ehemmiyet vermiyerek Ju
vayyözün önünde diz çöktü derin bir 
.sükUt içinde dedi ki : 

- Ey Hazret! .. Beni, tebaası tarafın
dan kovulan kralcağızı çağırdın değil 
mi? İşte geldim! Madam ki beni çağır
mak lütCunda bulundun! .• Müsaade et 

- O, aynen şunları söyledi: (Düke, 
Pardayanın öldüğünü haber veriniz 1 
Eğer hayret ederse, onu benim öldürdü
ğümü söyleyiniz.!) Şartcre girdiğimiz gün 
size söylemeğe memur olduğum sözler 
bunlardır. 

- Şartere girdikten sonra size buna 
dair bir şey söylemedi mi? 

- Ayni sözleri tekrar etti. 
te yaralarından akan kanı sileyim!.. G' d" .. d ld A b B · L" Ü .. .. ız uşunceyc a ı. en a ussı o 

çuncu Hanri mendiliyle Juvayyö- •Ki k ı 'd'" B · p d .. er yanı mış mı ı ı r ussı ar ayanı 
zun kanlarını silmcğe başlayınca halk .. . 1 • • • • • • 
'dd tl' b' lk.ı k rd l k l gormemış, yn nız. sesını ışıtmıştı. O hal-

şı e ı ır a • ş opa ı.. Krn o la- 1 .. • 
k-1d k "k"· . ku de Favstn yanı nmnz. Şuphesız o Parda-

rmı aı ırarn su utu emrettı. Kor - .. d w •• 

.:ı_ t'tr' 'k' k b l .. k yanın alayın ıçın e bulundugunu bılıyor-
U<tn ı ıyen ı ı ır aç ıyı gostercrc . ki 
bavırdı : du. Demek kı tuza ar, kurulmuş Par· 

g ş f'll · k-1 II dayan bunlardan birine düşiirülmügtü. 
- u se ı crı ya ınayınız.. apse .. . 

atınız.. Adamakıllı kırbaçladıktan son- Her hnlde şovnlye Bussıye rnstladıktnn 
ra asınız.. sonra Favstanın adamları tarafınadn öl-

Juvayyöz seslendi : dürülmüş olacak. Bu mütalaa ile Giz en-

- Haı:.mctlim yanlısınız var . Bun- dişeye lüzum görmiyerck kız kardeşiyle 
l görüşmeğe devam etti: ar .. 

- Demek bunların asılmasını istemi
yorsunuz~ .. O halde yalnız hapis ile kır
baçlansın, sonra yanıma getirilsin .. 

Zm•allı adamların yalvarışları para 
etmedi. Sürüklenip götürUldü .. 

Halk her ~eyi unutmuş mütemadiyen 
bağırıyordu : 

- Yaşasın kral.. 
'OçUncU Hanri bu defa Dük Dö Gize 

dönerek dedi : 
- Haydi yeğenim, kiliseye gidelim 

- Artık bunu bırakalım, dedi. Şu 

serseri isterse ölsün, isterse sağ bulun
sun. Bunun faz.la ehemmiyeti yok şu 

senin adam nerede? 
__: Şarterde 1 Alayla beraber geldi, 

hazır mısınız} 

- Hazır mı? ... Dük tirtir titriyordu. 
Bu sözden neyi kasdediyorsunuz? Ce
reyan edecek vak'alara İştirak etmek ni
yetinde değilim. Eğer halk bunu haber 
alırsa mahvolduğum gündür. 

tannnın ihsan eylediği şu sevinçli gü- R,•••-•a•••~••ır'l 
nU tnkdis c~ liyclim.. Sonra saraya gi
derek Par' lıl rin 'zin vasıtanız.la ba
na bildirmek isledıklerl şikuyetleri din
lemek için mÜm"ssillerlc görüşelim. 

Giz lakırdı aöylemc\;e vakit bulma
dan kiliseye doğru yürümeğe mecbur 
oldu. Yalnız kendi kendine homurda
nıyordu: 

- Şu kral gölgesi herif iıdeta bana 
meydan okuyor ve benimle alay ediyor. 
Ben İse tereddüt içindeyim ııabırl Elbet
te İntikamımı alacağım. 

Kiliseye girilince hemen ayin başladı. 

Diş Hekimi 

A~~ulla~ ac 
• 

HORTAÇSU 
Hastalarını Birinci Beyler 

sokak 36 numarda kabul eder. 
Sabah 9 - 12 
Öğleden sonra 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. 

TELEFON: 2946 

.. 

lzmir ithalat 
ğünden: 

Gümrüğü miidürlü-

Kıymet T esbit Cinsi 
Lira K. Nu. 

Kilo G. Adet, top Tarife Marka Nu. 

245 00 829 Ecaamı kim
yeviye 

41 000 

Nu. 

Ş53/A S.C.V.H 

24264 
36 00 

52 00 

50 00 

790 Tek kapaklı ma
den cep saati -

804 Pamuk mensu• 
cat o/o 2 den 

3adetS93/C 

az ipekli 52 000 15 top 155/A 
839 Kireç kaymağı 1550 000 718/D l.CI. 

Y.M. 
30 00 842 ipliği boyalı 

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

135 
302 

311 

Yukarıda yazılı euanın 20/10/937 ci çarfamba günü saat 14 de 
açık nrttırma suretiyle dahile satılmadığı takdirde ayni günde ec· 
nebi memleketlere götürülmek üzere ıatılacağından itine gelenle
rin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müraceatleri. 

7-12-16 3499 (1962)' 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdaremizin Çamaltı tuzlasında şartname ve tablo !eması

na uymak üzere yeni bir elektrik santralı tesisi iti kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konmuttur. 

il - Bu tesisatın montajı da dahil olduğu halde muhammen 
bedeli sif lzmir 95000 lira ve muvakkat teminatı 6000 liradır. 

111 - Eksiltme 9/Xll/937 tarihine rastlıyan Per,embe günü 
saat 15 de Kabata,ta levazım ve mübayaat tubesindeki alım ko· 
misvonunda yapılacakhr. 

iV - Şartnameler 475 kurut mukabilinde inhisarlar levazım 
ve mübayaat fUbesiyle Ankara ve lzmir başmüdürlüklerinden ah· 
nabilir. 

V - isteklilerin fenni f}artnamede yazılı takatte bir gazojen 
tesisatı yapmış olduklarına dair resmi vesikalarını ve şartname
ye uygun olmak üzere ihzar olunmuş fenni teklif projelerini tet
kik edilmek üzere eksiltme gününden en az 15 gün evveline ka· 
dar, inhisarlar tuz fen şubesi müdürlüğüne vermeleri münakasa· 
ya girebilmek için dahi ,eksiltmeden azami 2 gün evveline kadar, 
tekliflerini muvnfık bulunduğuna dair mezkur şubeden vesika 
almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunun, kanuni vesaiki ve V inci 
maddede yazılı diğer vesikayı ve muvakkat teminat akçesi mak
buz veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar ihale gÜ· 
nü en geç saat 14 de adar yukarıda adı geçen alım komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde verilmis olmalıdır. 

16-23 4-16---26 3659 (1851) «B.» «6960» 

Alsancak dman Yurdundan: 
10/X/937 tarihindeki kongrede ekseriyet olmadığından 17/ 

10/937 pazar günü saat 18 de yapılacağı ilan olunur. 
3654 (1850) 

Çiçek 
Çiçek güzelliğin canlı tablosu

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

Çiçekçilik le güzelliğe ayrı bir 
revnak verdiği için bedii sanatlar 
meyanına girmintir. Bu sanat tim
diye kadar hep Türk olmıyan un-
5urlara mahsus zannedilirdi. Her 

DAHIUYE MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yartm 
Kral Paristen gelen çilekeşlerin de içeri
ye girmelerine iz.in vermişti. Bununla be
raber kilisenin içi daha evvel siluhlı 88• 

kcr ve ahali ile doldurulmuştu. Gizin 
maiyetinden ancak beş on kişi yer bula

i!:ıl_,_!!!llB!m!!!!!!l!!l!!ll!!!Bl_!B!_ml!~':'O<I sahada zeka ve kabiliyetini göste-

lzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 

bilmişti. 

Krnl bir tahta oturmuş, etrarfı, muha
fızlarla çevrilmi~ti. Ayinden sonra yine 
rnuhaf ızlarla çe\•rilmiş olarak Pnris rnü
rnessillerinini bulunduğu otele doğru gi
dildi. Otelin dışından Giz, şaşkınlık 
alametleri gösteriyordu. Bir aralık he· 
men Parise dönmeyi bile düşündü. Bu 
sırada Hnnrinin maiyet zabitlerinden bi
ri Dük Dö Gize yaklaşarak dedi ki: 

- Mösyö lö Dük, Kral hnz.retleri, ya
rın sabah saat dokuz.da belediye daire
sinde sizi resmen kabul edeceklerini teb
liğe beni memur eylediler. Paristen ge
len halk da sizinle beraber kabul oluna
caktır. 

Gizin maiyeti mırıldanmağa başladı. 
Dük bunları bir i;pretle susturarak z.;ıbi
te cevap verdi: 

- Kral hazretleri beni lutf en kabul 
eyliyeeeklerinden dolayı çok müteşekki· 
rim. Tayin ettikleri '\'akitte emirlerini 

beklediğimi kendisine söyleyiniz. Bu 
hususu tebliğe sizin gibi bir zatı memur 
eylediklerinden dola) ı aynca memnwıi
yetimi ilaveyi unutmayınız. 

Hakikatte bu zabit Giz taraf tarlarının 
menfuru bir adamdı. 

Giz ile maiyeti Ör nehrinin şehrin için
den geçen kolu üzerinde bulunan (Su
leydor) oteline gittiler. Bu sırada Mo· 
rover, yanında yürüyen Manivelin kolun· 
dan tutarak halk içine karışmış olan biri· 
sini müthiş bir korku içinde gösterdi. 
Manivel ehemmiyet vermiyerek arkada· 
§lna sordu: 

- Ne 'Var? 
- Hayır, bir şey yok, o değilmi~I 

Ben onu Pardaynna benzetmiştim. 
Dük bu sözleri işitmiş ve titremişti 

Boğuk bir sesle sordu: 

- Nerede? 
Onun ynnmda duran diğer biri cevap 

'\'erdi: 

- O, çoktan ölmüştür! Merak etme 
yin. 

Ciz, Manivel, Bussi Lö Klcrk, Moro-

ems~sw scı&-"i* il :aa L"" ıen Türk kadınlığı bunda da mu-
Kulak, Boğaz, Burun hastalık- vaffak olmuştur. Tabii ve sun'i el 

Telefon: 3956 

lan mütehassısı ile işlenmiş ve süslenmiş piketler, 
Evi: Cötepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545-

Doktor Operatör 

Sami Kula~çı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: .>v Telefon 2310 

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

1-26 (481) 

-~: ·. "''·'""'-·- . ,. matem çelenkleri hazırlıyan ve be
lediyenin bahçe fidanlığı ile Kar· 
şıyakada iki çicek bahçesini elin· 
de bulundurup hiçbir taraftan re· r:z7ZTT~7J..7..7..ZZ:Z:.C7-.ZZZZa7.L"LZ> 
kabet edilemiyecek derecede ucuz Satılık 
veren bu kanaatkar Türk çicek Izmirde ve Karşıyakada bir 
müessesesini ihtiyacı olanların bir k 1 

r~ aç ev erin ve arsaların satı-
kere ziyaret etmesi bu ilinımızın • k l · şa çı arı dığını bildirir ve taf-
reklam olmadığını göstermeğe ka- silat almak üzere ltalya Ce-
fi gelecektir. neral Konsolosluğunda Bay "' 

İzmir: Belediyenin Evlenme DELPINO NIKOLA' ya mü-
Daire.i içinde Çiçekçi racaat ediniz. 

Şadiye 
( 1 • 1 o) C7J.7.7..7-Z7J27_z;d,b:]J.zzzı~ 

, •' •mv ' 

MEVSiMLiK HAVADiS: 

DiKKAT!!! 
Önümüzde kış mevsimi var, dü,üncemiz nedir? .. Yağmurdan ve güneften forması bozulmaz ve 

rengi solmıyacak bir ,apka almakdeğil mi? Evet.. 
Hep bu aranılan teminatı ancak JOHN B. STETSON COMPANY, PHILADELPHIA fabrikaıinin 

meydana getirdiği, 

STETSON 

PENN-GRAFT 

KENSINGTON 

VALRIDGE 
RITTEN HOUSE 

Markalı şapkalar size bunları temin eder. 
SATIŞ MAHALLERi : IŞIK ve bafhca tuhafiye mağazalarında arayınız ... .. ........................................................... ~~ 

• f • • ~. ~ ...... --. •'( BI 
Hakiki dostun tavsiyesi budur: 

Yurdda 
tesise 

ıttifak . . 
nıcın , 

haline 
ve nasıl 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
• 
ı 

N 
• 

gelen bu 
muvaffak 

kanaatı 

oldu? 
Çünkil cRADYOL!N> in terkibi yük- mütemadiyen taze taze piyasaya çıkar· 

sek bir kimya şaheseridir. ÇünkU cRADYOLtN'> diğer macun· 
Çiinkü bütün cRADYOL1N> kulla- lara nazaran çok ucuzdur. 

nanların dişleri temiz, sağlam ve güzel- Artık bUtün bunlardan sonra cRA1> 
dir. YOL1N> kullanan on binlerce kişiniJl 

Çünkü cRADYOL1.N"> emsalsiz rağ- ne kadar haklı olduğunu nnlamak ko
beti dolayısiyle hiç stok yapmadığı için laylaşır. 

CONDE tKI DEFA FIRÇALAMAYI JHMAL ETMEYiNiZ ••.. 

1 
·!~'.~~ · ... ·~· -~ ... ... ,' --~-:.- .. 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
NEVRALJi 

Bütün ıstıraplıırı teskin ~der 

G R 1 P 1 N 
Bilhassa bunlar kartı müessirdir 

it batinda, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kafe 

1 GRiPiN 
Bulundurmayı u n u t m a y ı n ı z. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
1-.. 

...... ~ ... ):. • :' • • - ~. ı.... ~. .- • • .... ~_,.,. . _... • ........_:.-ı~ ... . ~ • 

Her işte kullanılan 

. ..._ 
ZONGULDAK 

Maden kömürü 
Her cins kö111ür perakende suretile rekabet kabul et· 

mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 
Adres: Kestane Bardakçılar sokak numara 12 

PERPINYAN 

Vatandaş patcınJ, 
hati.etı~~ 
tam,~ 

EMiR EMiR 
• a • T~aş BLÇ~ kuUanmakloolur 

• . hu yud<ı a&a. 
YerllTraşBıçagı r g>erakende ıo tanesi ıs ky_ruş!~ 

s-~ .~~ tf.adia1ll ~'':.. 

1948 1900 
*"' 6 santim uzunluk 4 santim genitlik iki uf ak pille yanar 

8 santim uzunluk tek pille yanar dır 
Daimon markalı hu fenerlerin 1938 senesinin son moda;1 ·nde 

Bilhassa bayanların el çantalarında ve bayların yelek cep erı 
kullanmak için gayet tık bir fenerdir. -
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l>iUfscuiiEVAN- Fratelli Sperco 
n:NIASIR ... ~ .. ..... ,. .. ,........ ..... 

TE LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. novALE NEERLANDAis 

d c: VALLA. vapuru 20 birinci tqrin- • KUMP AJ.W ASI < ~ 
~ .. ,~erdam, Hamburg ~e Bremen li- FAUNA npunı 16/10/937 l!e 
· --..cu'lha harek .t edecektır. R tt d Am d 

A •• .,...... o er am - ıter am ve Hamburg 
~"·u:.ıuKAN EXPORT LINFS limanlanna ,.ük alarak hareket edecek-
~ Steemahip Corpontion tir 

tin tlCffANCE vapuru 23 birinci te,-
de beid-.:. N _ _._ • • ...:-.L ala DEUCAUON vapura 26/10/937 de 

~br. -.,Ol'. evyunı; IÇID 7 -. • Rotterdam • Anuterdam ve ffambars 

de C.\ftt TON vapuru 26 biriaci tep'İn- ~1anna yük alarak hareket edecek-
belde..i;or. Nevyork içUa yük ala- tir 

~. HERMES vapuru 27/10/937 Cle 
de~ npmu t ikinci tepin- BlJl"Plt Varna .-e Ködence llinaoJanna 
Cllt ~or. Nevyork i~ Jiik ala- Fiik alarak barebt edecektir. 

br. SVENSKA ORtENT UN.IEN 
de ~AVtA vapuru 9 ikinc:i lep'in- BARDALAND motörü 16/10/937 
~tır enİJor. Nevyork için yük ala- de Rotterdam - HamLurg - Danb:ic • 

txff GDYNIA • Daninıarb - bveç - Non-eç 
de bek IBtrOR vapuru l 9 ikinci tetftn- ve Baltık limanlarına hareket edecekitir. 
~br. leniyor. Ne...,.ork için yük ala- VIKtNGLAND motörü 2/11/937 

~ 26 ikinci • de Rotterdam - Hambarg • Dant:z:ig _ 
de ~ vas;u ork • • ...:-~ CDYNIA - Danim:ırka - laveç - Norveç 
~. or. evy açuı 7

-. - " Baltık limanlanna hareket edecekitir. 

de 0CONTz vapuru 28 ikinci tetria- SERViCE MARITtME ROUMAtN 
er.ı.._heJd• eniyor. Nevyork için yük ala- ALBA JULYA vapuru 11/10/1937 
"'QI' tarihinde Malta - Cenon - Manilya .-e 
l\e ~ Steanuhip Corporatioa Onm limanlanna hareket edecektir. 

P1RE AKTARMASI ZECLUGA POLSKA S. A. 
E:>cA. SERt SEFERLER.. LEVANT motörü 2/11/37 de An-

rİııde ~MBION vapanı 23 birinci t* ven - Cdynia ve Dantzig limanlanna 
~lreden Boston ve Ncvyork i~m hareket edecektir. 

Şık Atelyesi 
Beyler Sokağına nakledildi 

Mimar Kemalettin caddesinde (ŞIK) dikit ve fapka atelyesi 
evıi mecburiyeti dolayııiyle ikinci Beyler sokağı civarında Nu

man zade sokağında 36 numaraya nakledilmiftir. 
1 • 26 (1803)' . 

mtt 5C Z W.X 5 Z J&!JGŞ Z :m::o:; ;;vq, 9Mlt$ tj!Z14?tf1?31l 7'77.77.7!'ANJ9M a 
Umum Pamuk 

Nazarı 
Frabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

CIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK A.KSAMINl 
UMUM ACENT ASINDAN bu ıene temin edebilirsiniz 

AORE~: 

~C~~· • • • fl8.ndaki hareket tarihleriyle navlıın-
titıd 1>· A ..apuru S ikinca teş- lardaki değişikliklerden aceııta mesutiyet Peştcmnlcılar, Evren sokak No. 3/1 . _ 
fı.r~et ~oston ve Nevyork için kabul etmez. Daha (aifa ta(ıilat için Singer dikiş makinaları kumpanya&1 karsısında. 

G. D. GIRAS 

• ikin' Kord da FRATELLI SPERCO Telefon: 2413 Posta lrutusu : 234 IZMlR 

f>• SEYAHAT MODDETt ca on c!ilm • • •:====~-~~·=::ıxu:===~~=='=:•:wa::•:•wzw:::•::••, t..~ - Boston 16 gün vapur acentasına müracad e es.a n- • W' :l:!'IW*i 4 -~ 
4 

Hl&?+ 
..-~ N rk ca oh.mor. 

::~ci7~~AIN n:LEFON : 4142/4221/2663 B R ı s T o L 
de ~ktOSToR vapuru 26 birinci teşrin-

Caı~~~r .• Sulina. Galatz, ve Olivier Ve Şü. 
)Ült ~laaktannası Tuna limanları için LıMİTET 

a caktı.r V 
S?t. ROYALE HONGROISE apur acentası 

DANUBE MARITIME 
~~-' motöril 23 birinci tepüıde BiRINCt KORDON REES 

Beyoğlunda 

·o S M AN i YE 
~lld eniyor. BeJgrad, Noviaad, Comamo, BiNASI TEL. 2443 
~İıı ~te, Bratislava, Viyana ve Linz Lllerman Lines Ltd. Sirkecide 

Jo alacaktır. LONDRA HA'ITt CZZZZ'/ZZZZZZJ 
İiNSTON VARREN LrNES LTD. POLO vapuru limanımızda olup 28 

LlVERPOOL eylUle kadar Londra ve Hull için yük Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
d ~MORE vapuru 31 birinci tepin- alacaktır. öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
e beidemyor. l..İverpool ve Anven ti- PHtLOMEL vapuru 29 eylo.lden se- halkına kendisini &evdirmiotir. 
~an Jü1c çdcaracalc ve Burgaz, kiz birinci teşrlne kadar Londra için yük Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu-

' IG;st Sur Cala alacaktır. 1 1 ~ ... _ . ence, ma, tz ve fb- LESBtAN \•apuru 12 birinci teşrinde ur ar. 
l)~lanna yük alacaktır. Londra ve Hull icin vlik çıknracaktır. Birçok huıuıiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 

NORSKE MIDELHA VSLINJE LlVERPOOL HA 'ITl lıtanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. 
a.\ .. .. . <?S:-0 . MARD1N1AN vapuru 29 cylıllden 6 • M t " 

~ ~ARD motörü 25 binnca t~de birinci teşrine kadar Liverpool ve Glas- E ~ ı K" 
~ ~or. Pire, Dieppe ve Norveç li- gov için yük alacaktır. CZaCl :!\.ema a• 
trı~ Jiik alacaktır. BRlS'I'OL LEtTH VE NEV- • 

~~dakJ hareket tarihleriyle navlun- GASTLE HATl't rnıl Aktaşın 
~bakı değişiklerden acenta mesullyct JOHANNE vapuru 28 eylulc kadar 

b ı.ıı etmez. doı;,'l'U Bristol için yük alacaktır. B h • w • 
l\o aha faua taisiUit almak için Bir"incl ARABtAN PRtNCE vapuru 10 bi~i~- a ar çı çegı C!o~0r:ı.da V. F. Henrl Van Der Zee cl teşrinde gelecek ve Nevgastle ıç.ın 
(!ıf:ı~· V'. Vapur acentalığma mUracaa! yük alacaktır. ki K ı 
~esi rica olunur Tarih ve navlunlardaki değişikli er-

.... 'l'ELEFON N!.i- 2.:,7/2008 den accnta mcsuliyet ,kabul etmez. • o on yas 1 
Bir radyo satın almağa Merkezi Kemeraltı caddesi 

niyetlenip karar Beyler Sokağı kÖ§esi 

vermeden evvel Büyük Hilal 
Philips 

RADYOLARINI 
DiNLEYiNiZ 

Philips 1938 
YENi MODELLERiNi 

Takdim eder. Bu radyo 
serisinde tek düğme ile 
çallJClll, hareketli kadran-

lı reglaj otoblok çille 
konlu oparlör mobillan 

aai 

RADYOLAR 96 
liJtADAN BAŞLAMAK OZERE SATIŞA V AZEDILMIŞTIR. 
't I UMUMi ACENTF.Sl: PENNETTI oe PARIENTE 
l' e tl'af Penpar • lzmir IZMIR 

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

eleron: 2307 ikinci Kordon, 64 Potta kutusu 104 
~ 1. 3 (1843) 

• ---:: . 
lzınir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

lialka-Pmar Kumaş Fabrikası 
l' arafından mevsim dolayısife yeni çıkardığı kumaşlar : 

Saglam Zarıf 
v, . V E U C U Z D U R 

W~?ı&i'aSATJŞ·1•• YERLERı 1·wır;.;;~· 
Birinci Kordonda 186 numarada 

'9,., ŞARK HALI T. A. Ş 
• 

• 
eczanesı 

tzmirden götürülecek" 
en °f tk en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal K8.milin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hiliıl eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk 
alemini şaşırtmıı bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalnnnı lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için tİfeler üzerinde Kemal 
Kimil adını görmelisiniz. 

4WH' .. apg M çs ., 
lstanbUI Üniversitesi arbrma, ek

siltme ve pazarlık komisyonundan: 
1 - 1l9697 lira 71 kurut kqif bedelli latan bul da Cerrahpa,a· 

da yapılacak Göz pavyonu intaatı kapalt zarfla eksiltmeye ko
nulmuftur. 
2 - Bu ite ait fartnameler tunlardır: 

A - Eksiltme tartnameai. 
B • Mukavele projesi 
C • Bayındırhk genel farbıamesi 
D - lnfaAta dair fenni tartname ve ili tikleri 
E - Kqif hülaaa cetvel: 
F - Projeler 
isteyenler bu fartname ve projeleri 600 kurut bedel ile üniver

site rektörlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 21/10/937 Perfembe günü Hat IS de lstanbul 

Oniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7234 lira 89 kurut 

muvakkat teminat vermesi ve Bayındırlık Bakanlığından alınmıt 
1937 senesine ait bina müteahhitlik vesikasiyle bir defa da 100 
bin liralık İnfaat taahhüt ve ikmal etmiş olması lazımdır. 

S - Teklif mektuplan üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Oniverıite rektörlüğüne makbuz mukabilinde ve
rilmİf olmalıdır. 

6 - Posta ile gönderilecek mektuplarin nihayet üçüncü mad
Clede yazılı ıaate kadar gelmit olmaıı ve du~ zarfın mühür mumu 
ile iyice kapablmıt olması şarttır. Postada olacak geçikmeler 
kabul edilmez. 6666 5-8-12-16 6666/3470 (1943) 

1 ' J4~- ~~...,., 
1 

l•. eDın rıkemak ertık .,... koıı.ı deftUdtr, 
1 zire gıyrl kabili kıyas olan PERLO· \ 

DENT dit macunu bu kOlfetl ortadan J 
bldırm9'(tır. 

PERLODENT çolc ıevCtA orduUr.t gibi.) 
•oluiiunuzu da serinletir... -

TURAN Fabrikalan mamullbdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet ubunlarını, traş aabunu ve kremi ile gnzellik krem· 

lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa· 

tıılar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acan· 
telik Nef'i Akyazıh •e j. C. Hemsiye mllracaat edintı. 

Poeta Kut. a24 Telefon e•s& 

Dima sabit daima tabii 

/· 
juvantin saç boyaları 

INCILIZ KANZUK eczaneıi laboratuarlarmda hazırlanan Ju
vantin ıaç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup aaçlara tabii renklerini bahfeder. 

Juvantin ıaç boyaları kumral ye ıiyah o!arak iki tabi_i ren!' 
üzerine tertip edilmittir. Gayet tabii ve ıabıt olarak temın edı· 
len renk yıkanmak, terlemek batta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtnyat mağazalarında aray:anaz. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . . . 
5 Taze Temiz Ucuz lliiç E . . . . . . . 
• --. . 
• • • • . . . . . . . . . 
• . -. . 
• . . 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• 

eczanesı 
Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 

Karş1sında 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Manevraya Ait Foto Röportajı~ız 
'CLZZZZ7'//2Z/J~;,o..7/L7.ZZZ7J.zrzav-"LZL'U~cu2a .... ızzxzzztıu..ızue<zzzzr.r-ra:z:r..Y-;rzL//./LX?J~r07'"LL'L/L/.z:t::ıfZ!ZZ/.ZZZ/:. ca·czırzımzzm:mm•Iİ-ıİllmmmrıiİ•••.., 

OrgenerAl Aıun Gündüz Aydın sanat okulunu ziyaretlerinde ATA TORK rnanevralarda Ordu komutanlığı erkanı harbiye reisi General Riiftü 
.. ' 

Aydm ordu evinde verilen zjyaletten bir mtiba Kehnıman Mebmetcikler mevzilerinde 

Dünkü ıeçit resmine iftirak eden motörlü kuvvetlerimiz ' · 

~ ······························································································································································································································' 

Dün in Ovasında yapılan büyük 
Resmi geçidi ·20 bin kişi seyretti 

Mllrqal Ç8kmak «Yeni Asır• 

-BAŞTARAFI BIRtNCi SAHIFEDE-1 ordunun .~eçi t r esmi. y~pa_çağım hab~1r Ve .. Oevnm ediyor: .alınca, yuz on sene lçınde ayrılınadı"'ı 
- cBen de bir askeriqı, eski bir as- köy ünden gece v.akti ayrılıyor ve geçit 

ker .• Ayağımı istiklal harbında kaybet- l'esmi sahasına geliyor. ihtiyara soruyo-

tim. Manevraları ıeyretmek fırsatını bu
lamadım. Heyecan içindeyim. Orduyu 

görece~im. Bilir misiniz, benim heyeca
nım biraz tuhaf.. Tek ayağımla ·1anki 
oraya yeti~mesem, geçit resminin yapıl
mıyacağını sanıyorum.> 

BiR BAŞKA SAHNE 

' 

Ömrünün yüz on senesini köy ümle 
geçiren asırd ide ihtiyar bay Mehmc•t, 

rum : 
- Nereye ? 
Köy adamının ter temiz bakışları bü

yilk bir sevinç dalgasiyle aydınlanıyor, 
cevap veriyor : 

- «Orduyu görmeğe, işittim ki or
dumuz düşmanı boğacak k adar kuvvct
knmiş, göuerimi kapamadnn bir defa 
oqu görmek arzosundan kendimi ala

madım.> 

MüHEYY1Ç BiR SAHNE 

Bu, h eyecan verici bir sahnedir. ln 

ovası yolları Egenin dört köşc>sind 'l 

kamyonlarla, olomobillerle, tren1erlc 

akın eden yüz binleri taşıyor. lzmirdE>n 
Aydından, Nazilli ve D~nizl"dm tahrik 
edilen trenler sahanhklnrına kadar do
lu olarak geliyor. 
Gecil resmi başlıyacağı zaman mcra,..·ın 
meydanında ortalama bi.r hesnpla 200 
hin kisinin toplandığı tahmin edil"rdı. 

MERAStM LOCASU-.TDA 

Snat on dörde on k. la t>vvc'j mnr •
şal Fevzi Çakmak, onu taluben ordu 

komutanları, generaller, lngil~re, Fran
sa, Sovyet Rusya, Yunanistan ve Yu-

Orgeneral Asını Gündüz, General Naci ve muharririmiz 
Adnan Bilget Aydm ordu evinde 

goslavya ataşemilit~rlcri, Sovyetler ata
şanevaU, bütün ecnebi devletler kon
solosları merasim locasında yerlerini nl-

ml§lnrdır. 

· Öğle vakti Germencik ilk "okulu sa
lonlarında verilen ziyafette de güzel 
hasbihaller yapılmıştır. lzmir, Aydın, 
Muğla valileri ve belediye reisleri, say
la\•lar da geçit resmi meydanında idi-
ler. 

OVADA ŞENLlK VAR 

Ovada şenlik var. In ovası 200 bin 
insanın coşan alkışlariyle çınlıyor ve 
ordu geçiyor. 
Sağmık halinde yağan yağmur altın

da yirmi dört o;aat kalan sınır bekçile
rimiz snnki geçit resıni yrpan kıt'at de
ğilmiş gibi ... 

Evvela sayısının tespitine imkan gi)

rülemiyen fazla m ikdar hava Kuvvetle
rimiz filo uçuşuyle geçit r esmi' meyda-

nı iizerinde göründüler. Çok alçaklar
dan ''cçerck halkımızın sürekli alkışln
riyfo karşılandılar. 

Ov::ıda şenlik var, b üyük ordu geçi
yor. İşte bir piyade alayı, bir ikinl.'i 

piyııd.! dnyı, bir süvari alay ı, bir mo

törlü alay, zırhlı otolarımız, tankları
mız, motosikletlerimiz geçiyor. 

Alay kilometrelerce uzayan bir saha
yı kapladığı için halkımız bunu büyük 
bir haz içinde, doya doya seyrediyor. 

UMUMtlNTIBA 

Dünkü geçit resminin uyandırdıJ;ı 

karakteristik intiba şudur : 

Türk ordusu için, bir harp tatbiki g!
bi en zorlu yorgunluk devresi içinde 
bile nizam mUkemmeldir. Kıt'at, bil
hassa muhafız alayının üstünlüğü bü
yük bir kıymet ifade etmektedir. Or
dumuzun kudret ve kuvveti, bizi tanı
yanlarca takdir edilmiştir. 

ADNAN BtLGET 

•••• ........ GeÇit ..... I 
.Resmi hakk~nd~ 
~Riyaseticüm bur bıJ~ 
~yav~rliğine Orgeııe1 
: ra 1 izzetti o Çalış- i 

' f . )arın telgra ı i 
Sayin Or general İzzettin Ç•• İ 

••• hşlar Cümhur riyaseti bat 1 i 
verliğine dünkü geçit resJJJİ e•· = 
nasında afağıdaki tel yazı•1"1 1 
göndermittir : . ..,1,! 

Geçit reımi tam ıaat on '1°bİl'I 
te bQflamış ve çok büyük JI i 
hallı kitleıi neuıreti artaıfl 1 
devam ediyor. Hava iyidir. 

1
,,/ 
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