
klSA VE AÇIK 

aşvekilim z karşılanır ve 
uğurlanırken 

Baıvekilimiz Celil Bayana lzmir için biiyilk bir bahtiyar· 
, olan sekizinci entern:ııyoaal fuarının açılma törenir.de 
~nmak nzere lzmiri ıerefJendirir ve lzmirden ayrılırken 

Sular şehri istila etti - Demiryolu harab oldu - şehir karanlık
lar içinde kaldı - hava kapalıdır, halkta heyecan ve korku 
devam ediyor - Boğulanlar var - Hükômet tertibat aldı 

N ğd,., 11 (A.A) - Dün insan ve hayvan zayiatı Jstaabul ve Adana posta den yağmak istidadındadır. 
saat 16 da çok şiddetli su· vardır. Şimdiye kadar bir trenleri gelmemiştir. Trenle· Heyecan devam etmektedir. 

•diıine göıterilea milli ıevgi ve aaygı tezabnrleri milletin 
••inden doimuı samimi bir evlidı olmak ıafatile bugOn 
b&yOk devlet adamını bibakkia mllteba11iı ve mlUeheyyiç 

gerektir. 

rette başlıyao yağmuru mü kadın ve bir erkeğin boğul· rin epeyce bir müddet gelip Bor ilçesindeki hasarahn 

t k. k d w I d" duğu tesbit edilmiştir. Araş· gelmiyecekleri tahmin edi- mıktarının daha çok olduj'u 
ea ıp ya ın ag ara uşen 1 I d 1 d 1 V ı · 

d d h 1 1 .arma ara evam o uouyor. liyor. Yağmudar kesilmiş uyu muıtur. ayet Keıe· 
olu an asıl 0 an ıel er Hasarat ehemmiyetlidir. ise de hava kapalı ve yeni· kea tedbi.leıi almaktad1r. 

sehrin ıark tarafını tamamen ~ .. oo-------------
kendi ıiyHİ varlığını duyduğu giiadenberi ialulibıa h~r 
laHıada bulunmuı ve her defa bu inkılip yolunda biiyiik 
lllleler yapmağa baıarmıı Celil Bayarın bOtOn lzmir ve 
ire koıan yüzbinlerce mDlhakat halkının o ne coıkua 

Jgularla rösterdikleri muhabbet ve itima iıa lbir inkılip 
bramanı için ne kadar deieri bulunmaz bir mlikifat ol· 
ianu takdir edebilmek için innn halkın emniy ti ile yli· 
Jen ve bOyDyen inkıllplardan bir fikri olmalıdır. lıte bu· 
• içindir ki Celil Bıyar karııla oır ve uğurlanırken lzıJJİ· 
göıterdiii sevri ve inan lımirlilerin İf yapan biiyilk 
111lara karıı ne derece minnet ve şiikran beslediğini bir 

rre daha rCSıtermit oldu. 

SIRRI SANLI 

isti i ve demiryolunu k11men 
tahrip etmiş ve elektirik san· 
tralile mezbahaya su dolmuş 
ve tehir karanlıkta kalmıştır. 

Sel henüz kaldmlmıyan 
harmaolarla N ğdeoio ve eski 
GümOş ve yeni Gümüş köy · 
lerınio sebzdcrini ve bo~tan 
larını kAmilen tahrip etmİf, 

su basaJ evlerde halkın un· 
ları, yiyecek ve giyecek eş· 
yaları tamamen ıslanmıt ça· 
murlar içinde kalmııhr. 

------------.. •• .. ao•• .... ------------
« ULUS » Gazetesind n: 

Amerika mektupları 
merikanın en çok hürmet edilen en zeki bir 
kadını bayan Ruzvelt ile bir mülakat .•• 

~yan Ruzvelt, Türkiyedeki büyük yeniliklerden takdirle bahsediyor 
YAZAN: iSMET SIRRI SANLI 

ıaçıyorlar, Haki bana 
bakan · taribi reiıicumbur· 
ların klisik if,delerini yumu· 
fabyorlardı. 

Birden beni kabul eden 
ı.at kapıda görüadli ve : 

- Mıs. Eleanor Ruzvelt. 
Dedi. Bayau Ruıvelt mü· 

tebe11imane odaya girerek 
elimi ııktı ve rahat bir ka· 
nepede bana yer gösterdik· 
ten ıonra yanıma oturdu 

Reisicumhurun karııı ga· 
yet uzun boylu, 1ade tavarh, 
aıil bir kadın. Amerika'aın 
gazeteleri meıhur zevcinin 
kalpleri kazanan tebe11ümün • iSMET SlRRI SANLI 

~ den ço':c bahsederler, fakat · ld w •• ı ,. mememız o uıunu ıoy e· 
Mrı. Ruuelt'iakl de o de· yince, cesaret alarak, kon· 

BAY AN RUZVEL T rece 1evimli ve ıamimi. 
- Ar. B feranıçı olduğumu ve mem· 

• Erteıı·rgonn~ ö~leden ·ıon·l •_•yan Ruzvelt Tilrkiy __ e5 a leketimi tanıtmak busuıunda 
aaat~~ Oçte!' reiıicamburun: .. b~kku~~· b~y&k bir (alikal 

tceıi Bayan Ruıvelt ile] ~ gosterdı. Soa OD beı r1ene çahıtağımı ona ıöyledim. Çok 
1116llkatım vardı. Üçten zarfında yapılan terakkiler memnun ve alakadar görlln· ••z evvel heyecan içinde hakkında baaa bir çok ıu• do. Konferanslarımda mu• 
aı Ev'in &alladı idim. ali er ıordu. Sonra Tilrk ka. vaffak olmam için bana f ev· 
rtıau resmi fiyinmif bjr dınıaın ahvali ODU allkadar kalide lnym4'tli fikirler Da• 

ta verip 9ayan Ruıvelt ile ettiğini ı&yledi~ve yeni Tiir· ıihatler verdi. Amerika re· 
111llakatım oldufunu ıöy· kiye'de kadının "baklari°;; iıicumhurun zevcesi olarak 

• ce beni bir salona aldı·I buıuıunda malumat iıtedi. değil, fakat tanınmıı bir 
t, Suallar.ne dikkatle cevap gazeteci ve konferanıcılolan 
811 aalon mabaf.zakir bir verdim. Mn. Ruzvelt'in nasihatleri 
ıamla d&tenmiıti. Duvar· Tiirkiye'nin Amerika'da hakikatten bence pahası bi-
birbiri ardından relen pek az tanındığına Hbeb çilemiyecek kadar kıymetli 

erikan reiıicamburlarının kendimizi tanıtmağa r•yretJ idi. 
boya portreleriyle ılı· etmememiz, meseli memle· Bayan Ruzvelt Türkiye'nia 

Jd&. Bir vazodaki taze çi· kelimiz hakkında malumat liyik olduiu veçhile tanın· 
lıler etrafa tatla bir koku verecek konferansçı gönder· ı - Sonu 4 iiacüde -

!8TER GflL iSTER A.GL! 
Zorla Güzellik Olmaz ••• 

Gazetelerde ıiıı'e okumuııunuıdur. latanbulda bir berber evvelce niıanlanıp ayrıldığı bir 
• baıka biriıile niıanlanmaıına fena halde içerlemiı her gördüğ& yerde yeni niıanlı · 
dan aynlma11 için tebdid etmiı ... 
ltız iıtemediii e1ki niıanhıına daima-ylz vermemiı ve kendiıini vakıtlı vakıt11z rabıt
etmemeıini ıiSylemiıtir. Bu mütemadi redlerdea mlltee11ir olan berber; geçende niıan· 

- Soau 4 bel S.llif"• -

• 
Büyük Şt.fin lzmire Selamları 

Fuarın açılmasında lzmir 
halkının Büyük Şef bukkın· 
da yürekten gelen derin ve 
samimi biıılerine c- tercüman 
olan Başbakın1mız, Atatürke 

---.·~--

fU teJg·ıafı çekmişlerdir : 

Atatürkün Yüksek 
!\1akan111ıa 

Bugiin sekizinci enternas· 
(yonal foarını açtim. Fuar 

seneden seneye ayrı ve tak· 
Edire şayan bir terakki eseri 
göst~rıı ektedir. İzmir halkı 
ve diğer mahallerden gelen 
vatandaşlar, Atatürklerine 
fşükraD, bağlahk ve minnet· 

lt:rinin arzını büyük bir he
yecan ile benden talep et· 
tiler. Sonıuz tazimlerimle 

• • 

~, 

t 

• 

arkadaılarımııda çıkan kıy· 
metli nutul(.larında lzmlr be· 
lediye reiıiaia lzmir har•• 
ya. atmakta gö ıterditi ıayret 
ve himmeti çok kadirıiaaa 
bir ifade ile tebarlz ettiril· 
miştir. 

- ···-·-Kont Ciano 
Alman sefirine izahat 1 

Başv:ekil 
İstanbulda 

Belal B var Dün Şeh-
verdi ) 

Pariı (Radyo)-Kont Ciano 
Romadaki Alman elçisi Müs· 
yo Noel Charles'i kabul et- ~ 
miı ve lngmz , hükumetinin 
iki istizahına r ltalyanın ver
diği cevaplar hakkında iza· 
bat vermiıtir. 

ltalya hariciye·- nazın bil· 
ba11a şu noktaları tebarüE 
ettirmiştir. 
1 - ispanyadaki Italyanlara 

yeniden malzeme ve erzak 
gönderilmemiştir. 

2 - ispanyadaki gönülllile· 
rin çekilmiı ancak diğer 
devletlerin gönlllltıleri çekil· 

• bU labilec:ektir. 

uze der, eJI crinizden öperim. 
Başvekil : Celil Bayar 

Şefimiz de ıu cevabı lütüf 
Buyurmuşlardar : 

Baıvekil Celil Bayar 
(tzmir) 

Sekizinci lzmir enternas· 
yonal fuarını açtığınızı ve 
balkın hakkımdaki duygula· 
rını bildiren ltetgrafınızı al· 
dım. Bilha11a fuarın ıene· 
den seneye ayn bir terakki 
eseri gösterdiğine dair olan 
işarınızdan çok memnun ol· 
dum. V azifedarlara takdir· 
terimin ve sayın halka te · 
ıekkür ve aevgilerimin ibla· 
ğını diler, gözlerinizden öpe-
rim. 

K. Atatiirk 

*•* 
Baıvekilimiz, dlln sabahçı 

rimizde~ Uğurlandı 
· lstanbul, 22 ( Huıaıt ) -
Başvekil Celil Bayar lzmir· 
den ıebrimize ıelmiıler ve 
parlak meraıilme karıılan· 
mııtır. 

*** 
lzmir Fuarını açan UJID 

Baıvekilimiz B. Celll Ba7ar 
dün sabahleyin buıuıi treale 
lstanbula gitmek &zere Bu· 
dırmay~ hareket etmiıtir. 
Baıvekilimiz Adliye Vekili, 
lktiaad Vekili, Vali Fa,lı 
GOleı, Belediye Reiıi Beb· 
çet Uz, generallerimiı, eıki· 
nı bukumet ve o• binlerce 
balkın içten gelen alkıılan 
ara11nda ıehrimizden atar· 
lanmııtır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________ .... --------
Fuar komitesinden ·bir rica ••• 
Fuarda her akşam güzel şiirler okunulamaz mı? 

Güzel lzmiri ıiiılendiren sevimli fuarın, memlekete bü
ıettiği bllyUk faydalar malümdar. Bu faydaların batında 
gelen "uluHI,, propağaada iıinin teairini çoialtacak bir 
düıüacemiz vardır. 

Bu diiıUnce ıudur: 
Hoparlör teıkilih muntazam olan fuarımızda; beı alqui 

milli ıiirlerimizdea muntebip parçalar okutulma• •• latlf 
lzmirimiıin tlriıtik g&ıelliklerini, tarihi bııinelerlal ....... 
ettirecek hitabeler yapılmuıdır. 
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Fuar hikayesi: • • 
Fuar Cinnetinde 
Bir Melek ••• 
Yazan: A. F. Tuğseven 

-1 

Onu Fuarda Sevmiştim ••• 
- Günaydın 

Günaydın Orhan. 
Ne o kaşların gere ça • 

tık yoksa geç kıldıiıma mı 
kızdın? 

- Tabii degil mi ya ? 
Bukadar yazılarımız var on· 
ları şeytanlara yazdıracak 
değiliz. 

- O! Hakikaten sinir
Jenmiısin. 

- Orhan alayın sırası de
ğil haydi yazıhanenin başına 
geç arbk benden hiç bir 
yardım bekleme. 

- Bana ne?. 
- Peki niçin öfkeleniyor· 

IUD? 

- Direktörün söylediği 
sözleri duymuş olaydın sen 
de öfkelendiğime bak ve
rirdin. 

- Sen de beni biraz din· 
fersen beni kendinden haklı 
çıkarusın. 

- Gene bana sevip, se· 
•ilmekten, aşktan bahsede
cek değilmisin ? 

- Fakat bu anlatacağım 
diğer anlattıklarımın biç 
birine benzemez. 

- Tatil taatinde anlatır-
ıın. 

- Hayır timdi hem iıle
rimizi görürüz hem anlatmm. 

- Önündeki itleri saat 
ona kadar bitirebilir1en anlat. 

- Daha evvel bile.! 
- Palavrayla değil amma .. 
- Bahsa girer iz. 
- Senden korkulur çünkü 

inatçısın. 

Hah hah ha ... 
Geveze haydi işine bak. 
Dinliyor musun ? 
Peki dinliyorum. 

- Dün akşam Fuara git
tim. Yanım da Hakkı da 
vardı. Onunla beraber havuz 
etrafında tur yapıyorduk. 
Hakkı gözlerile sol tara

fını işaret ederek otarafta 
gezen üç genç kızı gösterdi. 
Kızların yüzünü görmedim. 
Fakat üçününde vücudları 
bir heykel gibi düzğün, hele 

: ortadaki san saçlının yürü· 
yüıü okadar hoşuma gittiki: 
Böyle bir yürüyüşe iki sene 
evvel gene Fuarda Rus pav· 
yonunda gezerken sarı saçlt, 
mavi gözlü sıcak bakışlı bir 
kızla karıılıştım. Boyu uzun 
narin yapılı idi ki... Görür 
görmez o kıza karşı kalbim· 
de bir arzu sezdım; o dola· 
şıyor, Rus kitaplar1nı !seyre
diyor; belkide okuyordu. Du· 
ruşu yürüyüşü herkesin ba· 
kışlarını çekiyordu. 

Önce onu adım, adım ta· 
kip ettim nihayet bir otobü· 
se binip gitti. Aradan iki 
hafta geçmişti Fuaran son 
gecesi Şadanla Fuar gazino· 
sunda oturuyorduk gene o 
güzel kız karşımıza çıktı o 
gece penbe, ipekten bir rop 
geymiş bukle ondüleli ıarı 

11çtarı elektirik ışıklan al· 
tında pırıl, pırıl parhyoıdu. 
Tam karşıma isabet eden 
bir mahalde oturması, istek· 
lerimi ona gözlerimle anlat· 
mağa, müsait bir f11sattı. 
Ben o fırsatı karçırmadım 
vakit, vakit gözlerimle ona, 
onu sevdiğimi; onunla görüş· 
mek istediğimi anlatmak İs· 
terken o, deniz kadar engin, 
deniz kadar derin, deniz 
gibi esrarlı mavi gözlerini 
benden sakiamak istiyor. 
Göz göze geldiğimiz zaman 
derhal göz kaıpaklırını indi
riyor yahud hiç birşeyden 
haberi yok gibi bışka tarafa 
bakıyor; b'!ni üzüyor, üzüyor
du. Onunla tanışmak için 
bin bir çareye baş vurdum 
lakin o, bu gibi :şeylerle 
katiyen alakası olmadığını 

ve ıevmek, sevilmek çağına 
gelmediiini gönderdiğim 
mektupların boş bir tarafına 
yazıp mektuplerımı da geri 
gönderiyordu. O geceden 
sonra yazdığım bir mektubun 
cevabını biraz iyice aldım. 
Fakat kendisini göremiyor
dum. 

( Arkası var) 
................................. ._ .... ..._._ ---= -=======-== 
Satılık 
Lokanta 
Başturak Kestelli cadde

si 8 6 No lokanta devren 
ıahlık. Talipler ayni cadde
de 43 noda meskürat bayii 
envere müracaat 6-3 

Dakt ilo 
Aranıyor 
İyi tahsil görmüş gayet 

seri ve eski hurufatı iyi bil 
mesi şarthr 

Talipler her gün öğleden 
sonra Birinci noterHğe mü 
racaat 

G .. o·c , 
DEVRiM . Kitabevi sayın 

mlişterilerinden g ö r d ü ğ ü 
teveccühden dükaıunı Keqıer 
ıltı caddesinde 44 No nakil 
etmiıtir. Fiyıtl1r mutedil~ir. 

•i.J-- . , 

Taş Yetiştiren 
Çiftçi 

logilterenin en garib çift· 
çisi Barberdir. işi gücü taş 
yetiştirmektir. 

Çiftliğinde istenilen cins, 
şekil, boyda tış yetiştir· 
mekte. sipariş üzerine taş 
hazırlamak tadar. 

iddialara göre Barber,Bai
kanlarda· bulunduğu sıralar· 
da elli yıldır l bu işi gören 
bir adamı tanımıf, onun a
lelade bir çakıldan kocaman 
bir kaya yetiştirdiğini gör· 
müş, nazariyelerini dinlemiş. 
lngiltereye dönünce de tec· 
rübelere girişerep muvaffak 
olmuştur. 

Makinist 
Aranıyor 
Pedalcıhktan iyi anlar bir 

arkadaşa ihtiyaç var, tipodan 
anlayan tercih edilir. 

Y eniyol Matbaasma 
Müracaat 

. _, .. ....,,... ---
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Doktorun laslbatıarıl DUNY ADA NELER •• Çakırcalı 
Yazın Görülen 
Çocuk ishalleri 

Sıcakların tesirile çocuk
ların mamalarını veya sütü
nün içindeki mikroplar ço
ğalır. Böyle bir gıdayı yiyen 
ve böyle ıütü içen çocuklar· 
da iıhal husule gelir. işte 

böylece herhangi bir sebeb 
tesirile meydana gelen isnal 
sıcakların teıirile çocukların 
barsaklarındaki mikrobların 
çoğalmaaına sebebiyet ver· 
diğinden şu balda ishalin 
şiddetli olmasını mucib olur. 
Bir de çocuk sırf inek sütü 
ile besleniyorsa ve süt sıhhi 
şeraitte değilse içindeki mik· 
roplar pek cabuk çoğalaca· 
ğından böyle sütü içen ço
cuklarda daha fazla ishal 
görülür.; 

işte bu vahim hastalıktan 

çocuklarımızı kurtarmak için 
bütün anneler yaz aylarında 
husule gelecek olan olan is· 
hallere karşı tedbir almalı
dırlar. 

Mecburi kalmayınca bü· 
tün yaz aylarında çocuklara 
inek sütü vermemelidir. Çün· 
kü inek sütü ne kadar te· 
miz olursa olsun, ne kadar 
dikkath sağılsa ve temiz 
saklrnsa gene mikrobsuz o· 
lamı yor. ---···----.. 
19 uncu asra 
aid kıymetli 

bir pul 
Holluvudda Otreht şehrin· 

de bir tacir tavan arasında
ki eski eşyayı karıştırırken 
lüzumsuz kağıtların doldu
rulmuş olduğu sepetten on 
doku2ancu aıırda yızılmış 
üzeri posta pullu bir mektup 
zarfı bulunmuştur. 

Tacirin işleri iyi gitmeyip 
sıkıntıda oldugundan bu es· 
ki puldan bir şey çıkmaz 
mı diye ümide kapılmış ve 
pulu müşehassıslara göster· 
miıtir. 

Pulun son derece nadir 
olduğu anlaşıldığından bir 
pul taciri 6500 gulden ve· 
rip pulu satın almııtır. . 

Bu günkü piyasa ile bir 
gulden yetmiş kurut kadar 
tutuyor. 

Londrada 
Hind Müslümanları 
Vells'in Bir Kitabını 

Yaktılar 
Londrada bulunan ve ek

serisini, ayak satıcıları, dok-
torlar ve zengin tüccarlar 
teşkil eden Hind müslüman· 
ları, camide namaz kıldıktan 
sonra, meşhur lngiliz edibi 
Vells':in (Dünyanın kısa ta
rıbi) ismindeki kitabını tek
fir etmişler, merasimle bu 
kitabın bir nüshasını yak· 
mışlardır. Kürsüye çıkan ha· 
tipler, Vells'in müslümanhğı 

tahkir ettiğini söylemişlerdir. 
Bir takım müfritler de, 

Vells 'in evine yürüyerek, 
kendisinden tarziye isteoil· 
mesini ileri sürmüşlerdir. ------

OLUYOR? 
Bir talak davasının 

Garib neticesi 
lngiliz mahkemelerinde 

hakimlerden biri, boşınma 
davasında bulunan bir ka · 
dına: 

- Bayan, demiş ... her sa· 
hah kocanıza vereceğiniz bir 
öpücükle, pişireceğiniz bir 
köpüklü kahve onu mes'ud 
eder .. Onun için davanızdan 
vazgeçiniz ... 

Ve kadın davuından vız· 
geçerek, kocasile birlikte 
güle oynıya evine dön· 
müştür. 

* .. 
4 

Buz içinde 21 sene 
bozulmadan kalan 

bir insan cesedi 
Genç bir çoban Diable· 

rette ZanfJeuron cumudiye· 
sinin kenarından geçerken, 
buzların içine gömülü duran 
bir cesedJe karşılaşmış, kork-
muş, 12 kilometre ötede bu
lunan Siona giderek bir po
lis müfrezesi ile ayni yere 
dönmüştür. 

Buzdan çıkarılan cesedin, 
bozulmadığı anlaşılmıştır. 

Buz içinde ayrıca bir per
ger, bir pertavsız, bir de 
Rumca liigat bulunmuıtur. 
Ölünün, 21 sene evvel, bu· 
ralara çıkmıya uğraşan, fa· 
kat esrarengiz bir surette 
kaybolan papaz Schneider 
olduğu meydana çıkmıştır. 

* . "' 
128 saat patenle 

kayan adam 
Mançesterli Billy Vether· 

rli 128 saat 55 dakika, te
kerlekli patenle, durup din· 
lenmeden uyumadan kaya
rak kendi rökorunu kır· 
mışhr. 

Bille, bütün lbu kayışları 

esnasında yalnız balak ve 
istridye yemiştir. Döne döne 
yüzünü yıkamış, traş olmuş· 
tur. Vücudunda hiç bir arı· 
zı, fevkaladelik yoktur. Yal· 
nız ayakları biraz şişmiştir. 
42 yaşında bulunan Billy : 

"Niyetim An verse gider· 
ken, altı gün mütemadiyen 
kaymaktır" demistir. 

Tefrikamız Hakkında 

Eski Jandarma başçavuşu B. Rıfkı 
T oksöı tarafından gönderilen izaha~ 
bitarafhğımıza binaen hiç değiıtirme 
den aynen naklediyoruz: 

- 11 -

Gideceğiniz mevkii size göstel 
recek bir kılaiuz vereceğim 
Yalnız yukarıda Çamlıca mile olduğundan yalnız kar· 

yolu vardır, sizler tabii bu- şımızda bulunan ve kayma· 
nlarını güzelce bilirmisiniz kamın : emrile gelen zeybek-
zannederim bu yoldan başka lerden~emin değildim. 
yol yoktur, bu yolun gayet Hülasa akşam oldu deh· 
ehemmiyeti var burada kuv· şetli bir karanlık çöktü ve 
vetli bir müfreze ile bir za- gece yarısı oldu ben mutta· 
bit bulunmalı isterseniz ben sıl bağın etrafında bulunan 
gideyim] dedim. efradı dolaşıyorum, ıman 

Yüzbaşı: arkadaşlar uyumayınız çünld 
(Burayı bırakıp gideceksin damdaki•şakiler gecenin ka· 

öyle mi?) karanlıktan bilistifade• hep 
Demesile pekiy siz ken- birden dışarı çıkar ve üzeri-

dinizden birinizi intihap edi- mize bücüm erler zaten çok 
niz o gitsin dedim bun~arın karanlık göreme11iniz kendi· 
görüşme ve müzakere neti- lerini boş bırakmıyordum. 
cesinde Tiroden gelen Ar- Yara geceyi iki saat geçe 
navut Kazımın gitmesine ka- birdenbire yukardan bir seı 
rar verdiler. geldı ülen kahpe dinliler 

Mumaileyh de güzide ef- zabitler ve karabucak tavuk· 
rattan on iki nefer ayırarak çu j•ndarmalar işte ben Ça· 
gitmekte iken ben: kırcalı efeyim geliyorum. 

[Kazım pek çok rica ede· iyice dikkat{ ettim bu seı 
rim hatırına birşey gelmesin Birgili Süleymanın sesi idi, 
çünki vazife mukaddes mev· bu adam iki giln mukaddem 
kii bilmezsin şimdi zabitlik biz şakileri takip ettiğimiz 
çavuşluk yok bir hıl intizam- vakıt bığ damına girmeyip 
da vazife görmek var, gide· 

0

dere içinde giritli jandazma 
cegmız mevkii göstermek Halile ateş edenlerden oldu-

liçin size bir kılavuz vere- ğunu anladım. 
ceğim ve bu yol gayet mü- Ve yanımdaki efrada bu 
himdir bir metre kadar yol gelen Çakırcalı d•ğil, evvel· 
derindir batta iki kişi yan ce dama girmiyen eşkıyalar-
yana gidemez. dan olduğunu ve buralarda 

Deve katarı gibi gidilir saklanarak gece karanhğın-
isterseniz bu yolun başına dan iıtifadel ettiğini söyle-
bir çapraşık pusu koyunuz, dim ve bir taraften da ne· 
gelecek olanların: arkası ta- reden geldiğini ve girdiğini 
mamen pusu içerısıne gir- düşünüyorum. 
medikçe ateş edilmesin, dı· Fakat yüzde yüz müliıım 
ıardan hiç kimıe içeriye Arnavı.ıt Kazımın tarefındaa 
bırakılmayacak, • çok rica geldiğini sanıyorum. 
ederim efrada böylece tali· Çünkü başka taraftan da-
mat ve emredersiniz) mın arkasına doğru gelmesi 

Dedim. mümkün değil birkaç daki· 
Yola çıktılar, işte o vakte ka sonra müteaddit mahal-

kadar yani perşembe günü ferden dahi zabitler karaba-
alessabah Adagidedcn çık· cak jandarmalar iıte ben 
hğımdan bu saata kadar Çakırcalıyım geliyorum.) 
yani otuz altı saattan fazla Diye bığmyorlar, ve üze-
bir zamanda ne uyku ne is· rimize yani bir tabur atcı 
tirahat ne de yemek hiçbir eder gibi batarya ateşi ve 
siğara bile içmedim. kurşunlar yağmaktadır. 

Her taraftan emniyeti ki· (Arkası var) 
000000000000000000000 0000"0000000000000 ........................... -

i DOKTOR i Takvim Ne Za-~Tarife kelime-
! Salih Sonad i m~ı:ı Yapı~dı ~ sinin aslı 
ı Cild, Saç ve zührevi hasta· ı Bılyor musunuz kı bugun Umuoıiyetle bazı eşyanın 
ı lıklar mütehassısı ı kull~~ı~makta olan alafrang.a kıymetini ifade eden listelere 
ı ikinci Beyler sokalc No. 81 ı t~kvımın esası Romada, Kı- veya nakil vasıtalarının hare· 
ı Her gün öğleden sonra ı rınal sarayında kurulmuştur. ket zamanlarını gösteren lev-
ı Telefon: 3315 • Kirinal sarayı 16 ıncı asırda halara tarife deriz. Fakat 
•• •••••• ................ .: Papa on üçüncü Greguvarın bunun esasını bilmeyiz, tari· 

Satılık Ev 
Tepecik Kağldhane cad· 

desi Eşrepaşa hastahanesi 
karşısında 150 nolu dükkan 
arkasında iki ev satıhkhr 
ayni dükı<ana müracaat. 

4-3 
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arzusu üzerine inşa edilmiş· fe kelimesi, umumi kanaate 
tir. Bu saray, o sırada tan· göre Avrupanın en cenup 
zim edilmekte olan yeni tak· noktasında ve Seple boğazı-
vimi hazırlayacak al mlerin nın en son kasabası olan 
ikameti iÇin yaptırılmıştır. tarife şehrinin ismine mu· 
Bu sarayda, Klavyüs, Şakon, zaftar. Vaktile Cebelüttarık 
Sepülvera gibi dünyaca meş· boğazınan iki taraf da Arab-
hur riyaziyeciler on yedi se· ların elinde iken Akdenize 
ne mütemadiyen bu işle meş· girecek gemilerden muayyen 

Murat dağı kok ~ Ka_ı:şıyaka ~ 

kömürü ~ O_zel ~ 

gul olmuşlardır. Yeni takvim bir vergi alırlardı. Bu vergi 
ancak 1582 de bitirilmi~tir. Tarifada ödenirdi. Tarif~ 

Bu Kuru, tozsuz, kömürü 
Ankara palas direktörlüğü 
ve S. Bonnici ve mahdumu Gi 
rit han No. 48 den alınız. 

Tonu 22 liradır. 

ı Ar. a ve Hk Okulu : 
~ Açıldı ~ 
n Kayıt ve kabul 25 ağustos ~ 1 
~ perşembeden başlar ~ 
~~~.. E.f'.al~E.f'.alılf 1 

Paris 
Boşalıyor 

Her hafta Paristen Fran· 
sanın muhtelif sahillerine ta
tili geçirmek içiıı binlerce 

ismi işte oradan kalmıştır. 

insan ayrılmaktadir. Bu ayın 
yalnız S,6 ve 7 inci güale • 
rinde Paris garlarındıD tatil 

. bileti alanların mıktan 621,857 
olarak tesbit edilmittir. 



Salalte 5 

• 

Feleğin cilve
bak! .•. • 

sıne 
Avrupa Balkanlardan ders 

•la yor ... 
Yakın zamanlarda· ne ka· 

dar Avrupa diplomatlarının 
daima patlak vermeğe haz1r 
fhir yanardağ dedikleri bal· 
il&ınlar, kim derdi ki, bir gün 
ıelecek bütün medeni Av
:rupaya barı, ve kan dökme· 
ıden anlaıma bilketi göste· 
tecek ve dersini verecek
t' lr ? ... 

Bunu, biz ıölimeyoıuz. in· 
Iİfterede, Fransada, ltalyada, 
Almanyada .. ve Amerikada 
biitila tanınmış gazetelerin 
d&nyaca maruf diplomatik 
baı yazarları bağırıyorlar: 

Ballı anlardan gayret ve 
balkanlılardan ders alalım! ... 
Diye ... 

C H.Jlıın S.ıl ) 

- -

• 
nın 

Sazından, 
Sözünden 

Hiç şüphe yoktur ki, dü
ll6a mirası ıayılabilen birçok 
~in ve kavğaların, daha doğ 
rqıu hariçten gelen fesatçı

=Dr:nizler kahramanı büyük denizcimiı Baroaros'a 17 Eylülde yıUönümü müoasebetile 
:çoşkun ve içten gelen '-ir merasim yapılacaktır. 

lırın kondaklarile daimi bir· Kim yanılmıc? 
birinin boğazına ahime ğa Y 
fırıat ar yan bu tez canlı, Tiyatro direktö rü söyledi: 
ıteı, kanh, heyecanlı millet- - Ben piyes seçmekte 
ler; uzağı gören berşeyde biç yanılmam. 
6ace milli müdafaalarını ko· Tiyatrodan anlayan güldü: 
tumağı bilen ve nihayet -- Neye gülüyorsun? 
doıtJa düşmanı seçmeyi ve - Neye gülmiyeyim, senin 
•ezmeyi bilen büyük şefleri- ıeçip sahneye koyduğun pi

yeslerden çoğu muvaffak ol-
ilin idare ve siyasetile bu 

mamııtır. Halk bunları ıslıkla 
Rünü görmüılerdir. karşılamıştır. 

Mazileri, çok paılak ve _ Bu bir şey ifade et· 
her biri ayrı ayn büyük bir mez ki, halk yanılmış ola-
lbedeniyete beşik olmuş bu bilir. 
lbemleketler , gelecekte de """"'"""-~~ 
bugün siyasette gösterdikleri böyle açıktan açığa ve Efece 
b&tünlük ve üstünlüğü yeni söyliyen büyüklerimizin ba· 
llledeniyet eserlerini~ yarat- ş lrdıkları bu politika zaferi-
llııkta da elde etmiş olacak nide yeni ulusal oir utku 
lerdır. gibi kutlamağı bir şeref ve 

Iıte Efe, anlaşırken, sevi· bahtiyarlık sayar ... 
~rkeo her düıündüğüoü Efe 
lllOQıı)ooooooooooooooooooouoooooooooooooooooooooooooao 

Güzel Gözler Müsabakası 

Halk Tarzında yazılmı~ şiirlerden : 

Aya Dönmüşün ... 
Zambağın özüyle çizilmiş kışın, 
Dersini ceylandan almış bakışın .. 
Sevinci şakıyor sende her kuşun 
Kısrakla boy ölçüşen taya dönmüşsün .. . 

Açılsan hasretin denizlerine, 
Varamaz sevdiğin. su dizlerine 
Dökülmüş saçların omuzlarına 
Bulutla örtülen aya dönmüşsün. 

Kırılıp dökülen çağdasın nazdan, 
Aşkı öğrenmene yıl var en azdan 
Bana varmak için verdiğin sözden 
Ben de anlamadı~ neye dönmüşün .. . 

Faruk Nafiz 
----------------------

Efenin 
Dilinden 

Rüzgir deli esmek ister, 
Sular yolun kesmek ister, 
Zorlu yollar, erkek ister, 
Delikanlım, delikanlım ... 

Geçit vermeyen·· dağları, 
Buglin etmelisin yara, 
Yakındır ülkü bahuı .. 
Delikanlım, delikanlım ... . 

Yolunu değişmeksizin 
Hergün yürümeli izin, 
Zorluğu yenecek dizin, 
Delikanlım, delikanlım .. . 

Efe 

Neden? 
Bozacı Bayrama sormuş

tum: 
- Bayram da ne yapa· 

cak11n? 
- Evde oturacağım ? 
- Neden? 
- iki cambaz bir iI te 

oynamaz da ondan. 

Öteki 
Kendini brğenmiş trajedi 

aktörtı söylüyordu: 

Talı, - Acı 
- Kocanla aranız nasıl? 
- Çok iyi; her akşam e · 

ve geliyor, saatJarca bana 
tatlı bakıyor. 

- O zamanlarda sen ne 
yapıyorsun? 

- Ben de ona tatlı pişi· 
ririm. 

- Hepsi bu karla!' mı? 
Kadın düşündü: 

- Hayır, bazan evde ca 
nım sıkılı r, kocam eve gelin· 

ce yüzüne acı acı bakarım. 

- O zamanlarda o ne 
yapar? 

- Hemen sokağa gider, 
bana acıbadem kurabyeıi 
ahr, getirir. 

-·-
U.. .. ' 
şuınem ••• 

-- Hava soğuk, nasıl de· 
nıze gireceksin? 

- Birkaç mayo üstüste 
giyerim, üşümem! 

Dr. Fahri Işık 

1 1 
- Bizde ancak işe yarar 

ı 1 ancak iki aktör vardır. 
KOP ON No. • 16 • Dinliyenlerden biri sordu: 

----·----------• - Öteki hangiıi? 

lzmir Memleket Hast•nesi 
Rontken Mütt: ~ ~ı ı 

RONTKEN VE 

Elktrik teda ' isi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

i El EFON: 2542 

22 ACUSTOS _,~ 

·Ucuzluk UCUZLUK Ucuzluk 

Bütün dünyaca tanınmış 

Wanderer 
Marka motosiklet ve bisikletleri sağlamlık cihetinden her 
markanın fevkinde olduğu ve fiatları da her mağazadan 

d•ha ucuz verdiğimizi ve bu markadan başka 

28 Liraya 
diğer mar~ a bis\kletlerimiz bulunduğunu ve h er çeşid bi
s klet ve teferruatları da peşin ve taksitle toptan ve pera· 
kende sataşa başladığımızı sayın müşterilerimize müjdeleriz. 

Ad t·~ : Balc.Jurda Arap hanı ya nı nda No. 18~ 
HALiT ~EYFl:.DüıN ÖZKlL.IÇ 

---- ---- ---
Ucuzluk 

Amerı kada olduğu ka· 
dar Türkiyenin her tara
fında umumi rağbeti ni 

kazanmıf olan başerat düş 
manı "f yosan,, ilacı koku
suz ve gebe kadınlar ile 

küçük çocukları biç rahat· 
11z etmeden kullanıldığı 

için her cins sinek ilaçla
rından üstündür. 

Müşterilerine fevkalade 
bir cemile olmak üzere 
bu defa büyük bir feda
karlık yaparak 1 litrelik 
ambalajı 75, yaram litrelik 
ambalajı 40 ve 4 litrelik 
ambalajları 225 kuruşa in
dirmiştir. 

(9 Eylül Ba
harat Deposu) 
undan arayınız. 

Zıngal 
Fırınlanmış Kayınların 

Satış Yeri 

Keresteciler, Hilal Ke
reste ticaretanesi 

Yerli, Avrupa kontrplak, 
kaplamalar çok ucuz 

satılır --------

Satılıktır 
Kereste bıçkı fabrikası 

mırabıt çarıısı numara 43 
Kordeli, planya, rende, 

delik, makap daire ma te· 
ferrDat devren satılıktır. 

öyle olur 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbise· 
lerinizi Kavaflar çar1111nda 

(35) No da 

TER Z i 
Kazım 

Şangüder'e 
yaptınnız. 

Birinci Sınıf Mutalıau11 -------Dr. Demir Ali 
KAMÇIOuLU 

Cilt Tenasül hastalıkla
rı elektrik tedavisi 

Izmir • Birinci beyler So. 
No. : SS Telefon : 3479 __ Z!Bl!m ___ _ 

S. Ferid 
ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 

Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depo: 
Şifa Eczanesi 



'ficaret 
Odasında 
Toplantı 
iktiıad Vekilimiz B. Şakir 

ICeıebir g6ıterdiği l&zum 
berine bur&n ıaat on da 
ticaret ve ıaaayi odaıında 
laracat tOccarların ittirakile 
Wr toplantı yapalmııtar. 

Toplantdar her ihracat 
••tldesile alakadar tike ırla
,.. iıtirakile ayrı ayrı yapıl· 
••ıtır. 
Toplantıya öğleden sonra 

la devam !edilecektir. Top· 
laatıda lktiıad Vekilimiz . ' 
~ tıcaret mildürü ~baz1r bu· 
!nmuılardır. 

lubtelitimizin 
ntremanları 

Dan Al1ancak ltadyomun· 
la A ve B muhtelit takım· 
rımız önlimiiıdeki hafta 

Mflıyacak fuar kupası maç· 
!arına hazırlık olmak üzere 
&lr entreamaa maçı yapmış· 
lardır. 

Hafta ortasında son bir 
•kıeraiz yapacak olan B 
•abtelitimiz cumarteıi riail 
r•akya ile A mahtelitimizde 

zar ılln& lıtanbul muhte
karıılaıacakhr. 

•• 
ahsin Piyale 
makarnaları 
la fabrikanın çıkardığı 

talP bııı markalı makarna· 
n yald•n yıla g6ıterdiii 

teklmll ve terekk• eıerleri 
• b&t&n f ımir ve TOrkiye· 

lliD en çok aradığı uflı ve 
lem bir gıda haliai almıı· 

••• 
Askerlik 
Şubesinden 

Maltepe aıkeri Jinıine 
jirmek üzere ıubeye müra· 

t edenlerden evrakları 
bece ikmal edilerek mez· 
r okula gönderilenlerin 
ele ıubeye müraca•t et· 

IDeleri lüzumu ilaa olunur. 

Bly&k Leblebici hanında 
ine& d&kklnı deyrea sa
kbr. Arzu eden içindeki· 
mlracaat. 1-S 
~~ 

iz mir 
Lokantası 

Birinci Kordondaki S&ley· 
n lokantaıı nımile maruf 
antayı bunlan bir sene 

vel _iımini değiıtirerek Iz
r lokantası tesmiye ettik 

~&n ayai lokanta lzmirin 
eU kahve namile anılan 

memurin kooperatifinin 
laliye ettiği binaya nakle· 

tlllmiıtir. Fiatler her keıeye 
'9Jian olmakıa:beraber f erabh 
a.kaatamız muhterem miiı· 
lwilerimize gece günd&z 
çıkbr. 

Merhum Lokantacı 
SDleymuıa Kitibi 

M. ÇAYLAK 

Filistin işi korkunç bir şekil aldı 
Paris (Radyo) - Filiıtin hadinleri hakkında kat'i ve inanılabilir malumat alan meha· 

filden verilen haberlere göre vaziyet ıu ıekilde hüliıa edi 'ebilir. 
Perıembe gilnil 1ababı lngiliz Hkeri kavvetleıile Arap tetbiıçileri arasında baıhyan çar· 

pııma gittikçe şiddetini artarmıı ve adeta bir harp halini almııtır. 
Arap tethiıçilerine yardım eden henüz İP.mi bilinmiyen bir Arap köyü tamamen tahrip 

edilmiıtir. 
Köy balkı lngilizlerin harekatına iştirak eden 13 harp tayyare1i tarafıaltan kaçmağa 

mecbur edilmiıtir. 
Arapların zayiata 200 ölü olup birçok yarala da vardır. 
lngiliz hükumeti Filistinia bütün ıehirlerinde ciddi tedbirler almış ve sokakların kont· 

rollerini takviye etmiıtir. 
Akıam saat 18den sabahın dördüne kadar bütün şehir ışıklarının söndürülmesi ve hiç 

bir kimsenin bu saatlerde dııarıda bulunmamaları hakkında bir yasak ihdas edilmiştir. 

Almanya Macaristandan Çekoslovakya 
işine Karışmamasını İstemiş 

Paris (Radyo) - Macar devleti reisi amiral Horty'inin Viyanayı resmen ziyareti ecnebi 
matbuata türlü türlü tefsirlere yol açması üzerine Alman devlet reisini aşağıdaki beyanatta 
bulunmasına levketmittir. 

Macar devleti her hangi bir siyasi makale imza edilecek değildir. Şeklindeki resmi be· 
yanata rağmen Fransız gazeteleri bu görüımeler esnasında Hitlerin Horty ' den muhtemel 
bir Çek • Alman ihtilafında Macaristaaın bitaraf kalmasını istemiş olduğunu muahasıran 
yazıyorlar. 

Diğer taraftan Alman matbuatı Prağ hükümetiaia Südetlerden yedi posta müdürilnün 
tayini ilzerine memnuniyetini gizlememekle beraber Prağ hükumeti hüsnüniyetle hareket 
ederae biç birıey olmaz ıeklinde mutalealar rededmekten geri durmıyorlar. 

Macaristan naibi Viyanada çok mutantan bir surette karıılandığını yazmak faı.lad1r. Mu· 
maileyhin yakında Baıvekil lmredi de vardır. 

Hatay Meclisinin Toplaatı Günü 
Antakya (Hususi) - Hatay meb'uı namzedlerinia isimleri tesbit edilmiıtir . . 
Meb'aılar bugiin toplanarak Hatay mecliıinia içtima gün&nü tayin edeceklerdir. 
Antakya, 21 (A.A) - Halk partiıinin Tilrk cemaati mebuı namzetlerini tesbit etmek 

için yaptığı bir toplantıda Türkiye fevkalade murabb111 Cevad Açıkalan da hazır bulun· 
maıbır. Fevkrlide murahbas11n kııa bir hitabetini mtlteakip bir beyannaaıe haz1rlanmııtır. 

Amerika Mektubları 
- Baıtarah 1 incide -

madığını ve umumiyetle A • 
merikaa halkının T&rkiye 
hakkında dağınık malumata 
aahip olduklarını taıdik et· 
ti ve: 

- Bize memleketinizin 
muhtelif endliıtrileri, zirai 
hareketler, iıçilerin vaziyet
leri, kazandıkları para, ver· 
dikleri verıiler hakkında 
malumat verir, bazı problem· 
lerinixi bizimkilerle kıyaı e· 
deraeniz. Yeni Tilrkiye'nin 
inıiatından, ıihi tertibatın· 
dan, spor hareketlerinden 
ilah. B•hsedereniz ıizi dinli· 
yenleri fevkalide ılikadar 
etmiı oluraunuz. Tilrkiye 
Cumhuriyetine dair zengin 
malumattan maad•, asarlar· 
danberi birbirini takip eden 
medeniyetlerin izlerini bırak
tıkları memleketinizin tarihi 
hazinelerinden bahsedebilir· 
siniz. Bu huıusta resimler, 
diyapoıitifler, icabında sine· 
ma ffimleri gösterseniz çok 
iyi oluı. Amerikan balkı 

velt, Türk kadınlan hakkın· gilnlerinde, milletlerin bir· 
da bir ıihü ıualler ıordu. birlerini anlamalarının en li • 
TBrk kadınının hürriyetini, zım olduğa bir zamanda, 
haklarinı, fırsatlarını ona an· Tiirkiye hakkında yeni ve 
lattığım vakit, kadınlaramı· hakiki malumat çok ıayaaı 
zın gördükleri vazifeleri, e· arzudur. Türkiye'yi tanımak 
riıtilderi mertebeleri taıvir ve anlamak o kapıların öbilr 
ettiğim zaman, hayretle ba· taraflarındaki milletleri ta· 
na döndü ve : nımağa ve anlamağa yardım 

- Tilrkiye'de büyük de· edecek! .... 
ğiıiklikler olduğunu biliyor· Mülakat bitmeden evvel 
dum, fakat Ttlrk kadınının kendisine ıon bir sual ıor· 
bu derece hilrriyete ve mü. dum. Tatlı tatlı giilümsedi ve: 
ıavata kavuıtuğunun ben - Türkiye'yi biç ziyard 
bile farkına varmamııtım, etm~dim. Ümit ederim ki 

Dedi. bir giin, orada yaratılan ha· 
Dlnyıana bu ğünkil vazi· rikulide terakkileri gözümle 

yetini münakaıa ediyorduk. gör ümek fırsatına nail olu· 
Ferdler gibi milletlerin de rum. O zamarıa kadar, mem· 
birbirlerini anladıkça arala. leketinizdeki değişiklikleri 
rındaki huıumetin kaybola· btıyük bir alika ile takip e· 
cığı hususunda Bayan Ruz· deceğim. Tiirk kadınlarına, 
velfin fikirleri çok idealist yeni kavuıtukları hüriyet 
idi. Güzel lngilizçesi ile de· ve fıraatlaranda muvaffaki· 
vım etti : yetler temenni ede~im. 

- Dünyanın bu endiıeli " ULUS ,, .............................. . ...................... . 
Halkın Sesi hakkın sesidir 

TOrkiye hakkında ne kadar - Baıtarafı 1 incide -
mal6mat ediairae, o aiıbette Fuar komitemiz; milli deyiılerimizden yapılacak meçme 
oraya gitmek ve anlattıkla· ıiirler ve hitabeler si5ylendiği takdirde hem bedii bir beye· 
rınızı kendi g6z6yle g6rmek can uyandırmıı, ve hem de memleketimizin sempatisini ço· 
iıtiyecek. Eminim ki bu hu· ğaltmak olacaktır. 
ıuı, T&rkiye'de turizme kar- Bu ıiir ve hitabeler, müateana lzmirimizin bedii güzellik· 
ıı alika göıterilmeğe bat- lerini, memleketin öz duygulaıını yakından tanıtması bakı· 
landığı takdirde akılda tu· mından çok lnziimln ve faydalıdır. 
tulacak bir imkandır. Bu ricamızın, dikkat nazarına alınacağını ümit ediyoruz. 

ye~:!i~:..~n~ ~:~~·~n ~:z!: BALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
.................... a ................ , ................................. •••••• .. •••• 

ister Gül ister Ağla 
- Ba,tarafı 1 inci Sabıf ede -

hla~ın .bulunduğu eve girmiş ve karşısına çıkan kıza ateş etmiştir. Kurşun sesine yetişen 
yenı nııanlııı kızı yerde bayğın yatarken görmüttür. Azılı berber, üzerine atılmak iıtiyen 
kızın 1eni nltaabıının göğıüne tabancısını dayamıı ve birkaç defa tetiği çekmiştir. Fakat 
iyi bir te1adOf eseri olarak tabanca ateı almamış ve genç nişanla muhakkak bir ölümden 
kurtulmuıtur. 

Ey okuyucu, böyle istenmediği balda, zorla ve tabanca kuvvetile güzellik yapmak istiyen 
cahil adamların haline : 

iSTER GULISTER AGLA 
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Hitler • Horty 
Neler görüşecekler - Pir lngiliz 

gazetesi neler yazdı? 
Pariı (Radyo)- Berlin4eld de bul1111ulmuıtur. 

Havas ajansı muhabiri Ma· Gene bu 16r&ımeler aeti· 
cariıtan naibi amiral Horty ce1inde Macariıtanda nalİH· 
nin Almanyaya vaki ziyare· ğe karıı mlllamaha edilecek 
tinde eYelemirde takyid edil· değildir. 
miş ıiyasi haklarının tama· Paris (Radyo)- Londrada 
men iadesini iıtiyekmiı. ç!k.an Sunday Ti~eı gazete· 

Gene ayni muhabire ıöre ıının P: agae de~•. ~ababirl 
Macariıtan Almanyaya buğ· gazetesıne verdıra bır haber• 
day ve hayvanat verecek de S&detle~ia. lideri ~&110 
mukabilinde t b Henlayın gızh olarak Hıtlere 

ayyue, arp oı·k' 1 k 'I b 
levazımı ve sanayi Materyeli mp a .. dı 0 

1
m• •

1
.ve md uml aı eyd • 

alacaktır erag a ngı ız ev et a a• 
Havas. muhabiri haberine mı lort Runcimon ile yapbfl 

görüşmeler hakkında izahat 
şu havadisi de ilave etmek· ,ermek ilzere Berline ııtti· 
tedir. ğini bildirmektedir. 

Macaristan şimdiye kadar Mumaileyh Alman devlet 
nazi propağandası muvafık reiıinden lngiliz uzlaııc111:aın 
olmuı değildi. teklifleri üzerine Siidetleria 

Hatta son günlerde Ma· mutalebelerinde tadilat yapıp 
caristandaki birçok naziler yapmıyacağıaı soracakmıı. 
tevkif ve mahkum edildikleri Muhabir bu haberi verir· 
gibi nazi propağaadasına ken Heinlerin patronuna ra-
alet olmamaları için halka porunu vermeğe fitmiıtir. 
daimi bir surette tavsiyeler· Tabirini kullanmaktadır. 

lzmir defterdrlıiından: 
Bonoların değiştirilmesi : ı cağıaı. 
Gayri mübadil istihkakla· 3 - Sarih ikametglh ad-

ranın tasfiyesine dair olan ve resini. 
15 7 · 938 tarihiuden itibaren 4 - isim ve her halde 
meriyete giren 3523 ıayıh ıoy adını. 
kanunun S inci ve mezkür Bildirir bir kıt'a beyaaaa• 
kanunun tatbik auretini gös · me ve bonolara ile lzmirde 
terir icra Vekilleri Hebetinin Defterdarlık ınakamıaa, l.a• 
26· 7-938 tarihinde kabul et- zalarda malmldllrllkleriae 
tiği 9360-2 nolu talimataa· iıbu llia tarihiadea itibarea 
menin 11 ve 13 ünc6 mad· nihayet bir ay zarfında mi• 
delerine istinaden gayri mü- racaat etmete Ye mukabiUa· 
badil bonosunu hamil olan de resmi milbllr ve imzala 
istihkak ıahiplerinin ellerin. birer ve1ika almata mec• 
deki bonolarını hazine tab· burdurlar. Bu mllddet zar• 
vili ile tebdil ettirmek iizere fında bildirilen evıafta be· 
lzmir Defterdarlığı Milli Em· yanname vermemit olanlar, 
1 k d hazine tahvillerini kananaa 
i airesindeki numunesine 
mutabık ıekline göre mev· tayin ettiği bir ıenenin iakı • 
cud Bonolarının : zasından evvel ıene be1an· 

name ile miiracat t etmek 
1 - Beherinin seri, sıra 

numaralarını ve kıymetini 
ayrı, ayrı göstermek. 

2 - Hazine tahvilini ban· 
gi viliyet veya kazadan ala· 

kaydı kaydı ıartile ancak 
lıtanbul Defterdarlıiıncaaa 
alabUecekleri alakadarlarca 
mal6m olmak &zere illa ola· 
nur. 

f oı,mir Defterdarlığından: 
istihkak mazbatası almayanlar hakkında: 
Gayri mübadiller istihkaklarının taniyesi içia 11·10 934 

tarihli ve 2·1409 numarala kararnamenin tayin ettiği 1011 
mtıddet olan 28 11 -934 tarihine kadar mlilğa gayri mübadil· 
ler takdiri kıymet komiıyonuna mliracaat edip iıtibkak 
sahiplerinin 3523 numarala kanunun neıri tarihi olaa 
15:7·938 tarihinden itibaren üç ay za . fmda mevcut venik· 
lerale lstanbul Defterdarlığında miiteıekkil ( Taıfiye Bllro• 
suna ) milracaat etmelari zaruı i olup akıi takdirde bakla• 
rının tamamen 1akıt olacakı mezkür kanunun tatbik ıure• 
tini gösterir icra vekilleri heyetinin 26 7-938 tarihinde ka• 
rarlaıtırdıği 2·3360 numaralı talimatname iktizaıındaa old!IJ• 
ğu alikadarlarca malum olmak iizere ilin olunur. 3094 

lzmir defterdarlığından: 
istihkak mazbataları almak için: 
3523 Numarala kanunun birinci maddesine gire iıtilakıls 

sahibi gayri miibadillere şimdiye kadar aldıkları veya bua· 
dan sonra alacakları iıtihkak mazbataları mukabilinde hı· 
zine tabvilih verilebilme'< için kanunun neıri tarihi olaa 
15 7 938 tarihinden itibaren bir sene içinde lıtanbulda taı· 
fiye bürosuna veya lzmirde defterdarlık makamına, kaza• 
larda malmiidürlükleriae mazbata ve sair vesaıkle birlikte 
ve sahibinin soy adile isim ve sarih adresini bildirir bir 
arzuhalla müracaat edilerek mukabilinde ta1dikli mlracaat 
vesikası almağa, bundan başka gerek istihkak 1alalplerinia 
ve gerekse istihkak mazbatasını haricen ıatan alularaa ka· 
yıllarında görünen mikdardan gayri temlik edilea mikdar 
olup olmadığını ve mikdannı ve temlik maamele1ıala hınrl 
noterden yapıldı ise tarih ve numaraıını ve hilAfının 1abut11 
halinde cezai : mesuliyeti kabul ettiğini ve tahakkuk edea 
mikdar üzerinden hazine tahvilini nerden almak iıte•itlni 
mübeyyın arzuhaline Milli Emlak idaresinde numuneıiae 
mutabık ayrıca bir beyanname bağlamak mecburiyetinde 
olduklara alikadarlarca malum olmak üıere illa olunur. 

(3095) 


