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KISA VE AÇIK 

Avrupayı korkutan tehlike ! 
Dünkü makalemizde de anlatmağa çahştağımız gibı bütün 

Avrupanın gözü gene ispanyaya çevrildi. Musolinioia Badol
yo ile ve Habeş harbinde muvaffakiyetleri görülmüş büyük 
rütbeli subaylarla yaptığı görüşmeler bu iddianın en parlak 
bir delilidir. Bugün ltalya, Başvekilinin gö!lterdiği ıbtiyaç 
üzerine her ihtimale karşı geceli· gün üzlü hazırlandığını 
gizlemeğe lüzüm görmiyor. 

Bu haıırhldardao bahseden ltalyan gazete ve radyolarına 
göre ba hususta hazırlanmıyan, hazırlanmağa lüzum görmi
yen hilkiımetler, idare ettikleri memleketler ve tarih karşı-
11nda büyük va ezici mes'uliyet yükü altına girmiş olacak
lardır. Fran11z gazeteleri de muhafaza etmeğe çalıştıkları 

ketumiyete rağmen Fraasanın da ispanya hududlarında elleri 
ve gözleri bağlı bir vaziyette bulunmaktan çok uzakhr. 

Bundan tiddetli bir ıisanla bah!leden (Ekselıiyor) gazetesi 
Fransanın bu itte de uyumamasını, lspanyol ihtiliiinden ençok 
istifade edenia - zan olunduğu gibi - ltalya olmayıp Alman
ya olduğunu hadiselere dayanarak İıtpat ediyor ve Italyan 
ricali ile Fransız politikacılarına bu mesele hakkında Roma 
ile Pariıin bir an evvel anlaşmak ihtiyacında bulundukla
rını ileri ıürüyor. 

Muhakkak olan bir ıey varsa bu işte vaktile gözünü aç
anyanlar çok zararlı çıkacaklardır. 

SIRRI SANLI 

Güzelyalı Halkına Müjde 
---------------••na .. ~~~-~~~~-

Belediyemiz pazardaki ihtikarJa müc:ıdPIPvP 
başladı. Muhtekirler pazarlardan koğu]acak 

:=- Gllzelyalı pazarındaki yüzdt~ 
-50.60 derecesinde ibtiklrın 

.r:- mevcudu hakkında yazdığı

auz yazıları nazarı dikkate 
alan belediyemiz derhal fa
aliyete geçmiı ve Jizım ge
len tertibafı alarak bu İfe 
zabıtai belediye bat amiri B. 
Fahriyi memur etmiıtir. Ge· 
çen Pazar B. Fahri pazarda 
oldukca iıJahat yapmıı ve 
ilıtikArJa milcadeleye baıla
mııtır. Badema ıatılacak 
sebzelerin bir gün evvel 
handaki asğari fiati ne ise 
pazarda o fiatle satılacaktır. 

Bakkal · ~e yerli manavlar i 
gizlice fazla sattıkları anla· 
ııhrsa pazardan derhal dit•· 
nya çıkarılacak ve bu muh-
tekirler bir daha pazarlara 
ıokulmıyacakbr. Halka ucuz 
et yidirmek için belediyemiz 
pazarda ucuz et ıatbracak
tu. 

Pazardan ufak bir şikiyeti 
olan ve kendisinden fazla 
para isteyen muhtekirler 
hakkında paY.Br mahallinde
ki belediye memurlarına ve 
yahut ertesi glln telefonla 
2312 numarya telefon edi· 
le bilir. 

I~TER GUL iSTER AGLA. 

Antakya, 28 (A.A) - Ye
ni hükumetin faydıdı ve ciddi 
icraatı devam etmekte ve 
bilhassa daireleri ehlıyetsiz 

memurlardan temizleme a· 
meJiyesi sür 'atle ilerlemek· 
tedir. 

Yeni tayin olunan memur· 
lar olduğu gibi, Antakya vi
Jiyet azalığına tayin olunan 

Rasim Şemseddin ve Kırık
han hakim liğine tayin olu· 
nan Fevzi Kurtaı el de dün 
vazifesine başlamışlardır. Bu 
yeni hikiınl~rimiz de Tür
lciyede bikimlık yapmış kıy· 
metli gençler imizdendirler. 

lstanbul, 28 (Hususi) -
Reybaoiyeliler, srdumazu 

Sonu 4 üncüde 

-Hatayda yatan atalarımıza -
Başımızda Şefimiz Hataya gidiyoruz 
Eski vatanımızı istirdat ediyoruz. 
Mezarını çiğneyen alçağı koğmak gerek, 
Müebbeden susturmak, mutlaka boğmak gerek!. 

Atatürk, özü ~ibi, sözü parlak hakikat 
Yer yüzünde müstesna yarattı onu/ hilkat. 
Vatanına bağlanmıı, hak yoluna tapmııtır. 
O dahi ki daima dediğini yapmııtır •. 

Ey yakın bir mazinin zafer dolu tarihi, 
Ey doğudan başlayan anadolu tarihi; 
Sana gene şanlı bir sahife açacağız. 
A.tatüıkün nurunu Hataya saçacağız .. 

Başımızda şefimiz Hataya geliyoruz 
Zülmet bulutlarıoı bir hızda deliyoruz. 
Mezarını çiğneyen alçağı koğmak gerek, 
Müebbeden susturmak, mutlaka boğmak gerek!. 

İsmail Özler 

lngiltere ve Fransa ile Japon
yanın arası açılıyor mu? 

ponyanın, logiltere ve Fransa 
ile olan dostluğunu iblil 
etmiş nazariyle bakılacağını 
bildirmişlerdir. 

ŞAN· KAY· ŞEK 

Londra 28 (Radyo) - ln
giltere ile Fransanın Tokyo 
sefirleri bugün Japonya ha-
riciye nezaretine müşterek 
bir nota vermişler ve Aynan 
adasının işgali halinde Ja· 

Hankov 28 (Radyo)-Ma· 
reşal Şan-Kay·Şek, Çin or· 
duıunda hizmet eden Alman 
general ve zabitlerinin vazi
felerinden ayrılmalarına mü· 
sade etmemektedir. 

Met aksasa 
Nişan verildi 

Yüz Liracık Olsun Vermeli imiş ! 
Dünyada parayı sevmiyea kimse yoktur. Üç yaşındaki bir çocuk bile böyledir. Fakat 

en çok kim sever denilince bilaistisna bütün bayanlardır, cevabını vermekte tereddüd et
meyiniz. Dilnkü gazetemizdeki karikatörde görüldüğü üzere bayan akıım koc111 geldiği 
zaman ogünklin halini veya kazancını sormadan hemen atılıyor : 

- Madem ki istediğim robu yaptırmaga kud~tin yokmuş, bana yüz hracık olsun ver de ... 
- Ne yapacaksın ? 
- Bunuda soruyor musun? Ayol, poker oynayacağım, kazanırsam arzu ettiğim elbiseyi 

yapanm ! 
Bu da bir mantık ! 
Sen de ey okucucum, kaybedeceğini huaba katmayarak söz s5yliyen ve ehemmiyetsiz 

bir para imiı ıibi "Yllz. liracık otsan verde" diye ham teklifte bulunan böyle düşDncesiz 

GENERAL METAKSAS 
Atina (Radyo) - Fıanıız 

filosunun ziyareti mllnaaebe· 
tiyle Fransız amirah gördü
ili hllsnB kabulden dolayı .. 

Belediye Reislerinin 
Toplantısı 

Sayın valimiz bay Fazla 
Güleçin başkanlığı altında 

dün bir toplantı yapılmıı ve 
belediye reiı1imiz bay Behçet 
Uz da hazır bu lunmuştur. 

Kazalardan ve nahiyeler· 
den gelen belediye reisleri 
valinin şehircilik ve belediye 
işleri~ hakkında verdikleri 
izahat ve direktif dinlen• 
miştir. Şehir, kasaba ve kiSy
lerin kalkınma hareketleri
nin: belediyelere teveccüh 
eden vazifelerle belediyele
rin imar işleri önemle gözden 
geçirilmiş ve belediye reisle· 
rinin mütaleaları tesbit edil· 
miştir. 

Musolini - Badoğlio görüşme
leriııe ehemmiyet veriliyor 

BADOGLIO 
Paris 28 (Radyo) -Fran

sız gazeteleri, M. Mussolini 
mareşal Badoğlio ve bahriye 

müsteşarı ile yaptığı müli · 
kata ehemmiyet atfetmek
tedirler. 

Gazeteler, M. Mussolininin 1 
askeri meseleleri tetkik et· 
tiğ'ini ve ispanyadaki son va· 
ziycti gözden geçirerek ltal
yanın hazırlıkh bulunması 

fZE:*S 

MUSOLINI 
lüzumunu anlattığı kanaatin• 
dedirler. ___ .. __ _ 

Böyle şey 

olur mu?! 
Fettah oğlu Servet Sami 

adında birinin etini sekiz 
lira mukabilinde fuhıa teıvik 
ettiği anlaşıldığından yaka· 
lan mı ıtır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Çimento ihtikarı 

Belediyemizin bu şehri imar ve tezyin için sarfettiği emek
leri hep biliriz. Bunu bildiğimizdendir ki imar iılerinde en 
büyük bir imil olan çimento alışverişinde bazı ikinci ve 
üçüncü ellerin oynadıkları ihtikar oyunlan hakkında lizım 
gelen tedbirleri almak üzere belediyemizin dikkat nazanaı 
çekiyoruz. Bizimde bu busuıta dikkatimizi celbeden baza 
karilerimizin ihtarları olmuştur. 

lstanbuldan gelen motorlarda ve buradaki depolarda bu 
mal öteden beri 108 · 112,5 kuruşa satılırdı.• Netekim bazı 
inufh tüccarlarımız elan bu fiyatlar 'a müşterilerine mal 
satmakta devam etmektedirler. 

Halbuki bazı mütevassıtlar ve depo sahipleri bu çimen· 
toları elden ele geçirerek bunları bugün 130 ~ 140 araııada 
satmığa başlamışlardır. inşaatın faaliyete geçtiği bir zamaa• 
da bu ih ı ikir oyunu, imar ve inşa işlerine giriıenleri b&ylk 
sıkıntılara soktuğundan bu meselede çok hassas davranan 
belediyemizden, bu hususta icabeden çareye baı varmaımı, 
ıehrin imarı namına, rica ederiz • 
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lllT VE IAHRllANLllLARI 1 
Y cı.zan: H. Tiirkekall 

Normal olarak bir çocuğun 
nihayet bir yaıında yürümesi 
ve nihayet iki yaıında ko· 
nuşmağa batlama11 lizımdır. 
Tabii bu miiddet beş on gün 
evvel veyahut sonra olabilir. 
Fakat bu fark aylar haline 
girdiği zaman çocukta neı· 
vünema durgunluğv mevcut· 
tur demektir. 

Güzelliklerini kuyula
rındaki sulara medyun 

olan kadınlar 
-59- •••••• "Broonfield havaliıi kadın 

giiıelliğini koruma cemiyeti,, 
Esseks vilayet meclisine mü· 

an yavrum kendine gel bi-
zi rezil edeceksin racaat ederek bu havaliye 

yer altından boru ile ıu 
sevketmek için verdij'i ka· 
rarı ger almasını rica et· 
miştir. Zira bu cemiyet bü
tün lngilterede güzellikleri 
ile darbı mesel hilkmiine 
girmiş olan Broonfield ka· 
d1nlarının güzelliklerini an
cak kuyulardan çektikleri 
su ile yıkanmalyrıoa borçlu 
oldukları kanaatindedir. 

ke•diai ldeta kay· 
lbrifim &rt8ıil ile ka· 

..... da dim dik ayak
.,.1189', ılılerile yeye• 

sibi ortada duran 
t be1e bakıyordu. iki 
uurlan biribirlerile 
Çıkan kı•alcım iki-

49 klrpe ylretini ya· 
okla. Mahmut bey 

tebeulm etti, ondan 
ejildi, ut elile demir 

7apa1b, ıol elini ar
ftaa belinin ortasına 

bir hamlede demiri 
kaldırdı, llç defa ba • 

keriade çevirdiıondan 
Jla• yere barakta, al· 
el ayaları patlıyordu, 
bayan, yap batatilr" 

ndileri titretiyor, 
iailtili akiıler yapı· 

ıene e;ildi, 
J•r•en kaYradı, lyle 
klikle hı•aya kaldır· 

... kanlar 1erde demiri 
a bir de hayada 
• Mallmat be1 bu 

demiri beı defa bap· 
eriade çe•irdi, ondan 
J•re bırakb. Etraftaki 

r l~de bulunan 
ıeaçler 11ldarım fibi 

va Malamut beyin 
halka eldplu.:C11E 

•idiler, iki lali 
laamea fulada, ayakta 
llalımat beJia dizleri· 
er n Jere diı ç&ke· 
ta •ede eder f gibi 

toprafa deierek 
Mlamladılar •• 

be1 ve diier oba 
•ıan .. ıarmıılar Ye 

ellcle kaYYet kar-
afıllaıı açık kalmııb. 

Takiae dofru bağa· 

11,le ltlr ofala malik 
mdaa dolayi ıizi na· 

k aclecejimizl bllemi· 
bla ya .... n ba y8ce 

kabramam NJın oğ· 

er. Tlrkln adeta ıa· 
tatalmaı ıibi titriyordu, 

oaa aıalce elinden 
kadınlana içinden 

ve kalajına tıiilerek: 
Amaa ,.nam, kendine 

relİI edeceklİn de-

alnından saygı ile öptüler. 
- Seviik Tekin mağrur

du, otlu yanına yakJaııp 
öniinde diz çöktUğü zaman 
onu, bağrına bosmıı ve: 

- Aferin Mahmut umdu
ğum ve düşündüğüm gibi 
çıktaa, teninle iftihar edebi· 
lirim. 

Demiıti. Mahmut beyin 
öntı abalara yayıldı, onsekiz 
yaıında olan bu gencin bir 
harıka olduğu söyleniyordu. 
Mahmut beye izafe edilerek 
bir çok efsanevi hikiyeler 
uyduruldu. 

Kendisinde yetmiı evliya 
kuvveti o~dağu ye fevkalbe· 
ıer itler becerdiği ağııdan 
ağııa dolaıı vordu. Sultan 
Mahmut diye söylenen birçok 
biklye ve masalların kahra· 
manı hep bu zattır. 

* * • 
Giialer geçtikçe Mahmut 

beyin Tilrklna olan sevgisi 
arhyorda . 

Tllrkin gece giindllz hep 
Mahmudu diiıtınilyordu. Ar· 
Tık yaıları ilerlediği ve iki· 
si de evlenme çağına geldiği 
için birbirıle çocukluk anla
rmda olduğu gibi görüıemi· 
yorlardı. 

Bir çocuğun muayyen va· 
kitte yürüyememesi demek 
heniiz kemiklerın sertleşme· 
diğini gösterir. Kemiklerin 
sertleşmemesi de vücude ki· 
fi derecede kalsyom ve fos· 
fat ve diğer emlihı madeni· 
yenin idhal edilmemesi veya• 
hud ba emlibın liyikile te
messül edememiı olmasından 
ileri gelir. Ve bunun için 
kemikler sertleımez. Yumu· 
ıak kahr ve yavaş yavaş 

eğrilmeğe başlar. Baı ke
mikleri gayri muntazam bü· 

• yümeğe başlar. Çocuğun ba· 
fi büyür. Bacak ve ltol ke· 
mikleri bi hassa bacak ke
mikleri inhina kesbeder. Eğ
rilir, göğüs kemikleri de ayni 
vaziyette gayri muntazam 
şekiller almağa başlar. Kam· 
borluk baş gösterir. Tabii 
bu çok mühim ve feci iki· 
betler husule getiren bir va· 
ziyet ihdas eder. 

işte Raıtizm denilen ke
mik bastahğı budur ve bu 
sebepler tahtı tesirinde baı· 
lar ve yıllarca devam eder. 

Raştizmi nasıl tedavi ede· 
lim: Yarın bunu bildireceğiz. 

Arasara Mahmut bey bir 

kad1• ~B6&ıt;' lnrliından UÇUCU 
haberler alırdı. 

*** 
Üç dakikası 40 liraya 
Telefon n1uhaberesi 

Tokyo ile 2200 kilometre 
mesafede bulunan Sadtiego, 
Şili arasında muntazam te· 
lefon muhaberesi açılmııtır. 
Üç dakikalık konuıma bizim 
paramıala 4 lira kadar tut
maktadır. 

*** -lngiltereden B lçikaya 
50 Dakikada 

lngilterede Kroydondan 
kalllan yeni sistem bir tay· 
yare, sakin bir havada 400 
kilometrelik meHfede bulu· 
nan Brükıele, saattte 480 
kilometre sür'atle, tam 50 
dakikada varmııtır. 

kızlar 
Babası ittifakla baıkan 

ıeçildiji zaman Mahmut bey Kadınlara yeni bir meslek cib sebebi addedilmiıtir. 
de artak tahsilini bitirmif, açıldı: BDyük yolcu tayyare- Fakat bu namzedler der· 
her tirli stajlaranı ıona er· lerinde kamarotluk... lngil- hal vazifeye ahnmamıılardır. 
dirmiı gayet tedbirli, bilgili, tere ve Amerikan yolcu tay· Daba birçok ıeyler [öğrene-
muhakemesi, görDıil kuvvetli yarelerinde serviı yapan ka· ceklerdir. Havacılığın naza· 
bir genç olmuıtu. marotlaran çoğu kadındır. riyabnı bildikten sonra dört 

(Arka11 var) Daha doğrusu bu kamarot· hafta miitemadiyen havada 
........................... larıa hepıi genç, ıOzel, zin· tatbikat göreceklerdir. i O O l.J O R ı de, tecriibeli ve tahsil gör· Sofra ıerviıinded baıka, 
ı ı miiı kızlardır. Bunlara ıim- sıhhi muavenet ve ilk mii· 

ı Salı•h Sonadı ı diden umumi bir ad veril- d avat gibi yarı doktor 111yı· 

ı mittir: Uçucu kızlar. ı k Cild, Saç •e dbrevi haıta· ı aca naltimat edinecekler· 
ı laklar miit~ha111sı ı lngiliz ve Amerikan hava dir. Vazifeye girdikten son· 
ı ikinci Beyler ıokak No. 81 ı seyrilsefer kumpanyalarının ra heran tayyare ile sefere 
ı Her ılln öğleden sonra ı açtığı yola timdi Almanya hazır bulunacaklardır. ika· 
ı Telefon: 3315 ı hava seyrllaefer ıirketleri de metgiblan bava limanları 
.............. ............ girmiılerdir. yaDıbaşında olacaktır, 

Ucuz ve Acele Lufthansa ,imdiden nam· Bu sekiz kız Almanyanın 
zed kaydına baılanmııtır. ilk içinde ve civarındaki kısa 

Satılık Evler ilanda 200 kız yazıımııtır. hatlarda istihdam edilecek· 
, B h .b b Bunlardan iıtidan ve kabili- lerdir. Uzun sef ... rler ıçıa 

a fi a a parkı ile basta· ı · .. 
h d 

yet erıne göre sekizi seçil· ayrıca altı kız daha alına· 
ane arasın a Damlacık . f I caddeainde 34 ve 70· 1 nu· mıı ır. o ti hapta bu genç caktır. Fakat bunlar için 

marah evler acele ve ucuz kızların lise tahıilinden baı· daha geniı evsaf aranılacak· 
f' ti 1 k ka Ingilizce ile Franıızcayı tır. yara pilot sayılacak ka· 

be 
ıa e ıatı ı hr. Taliplerin mükemmel surette bı'lmelerı· 

1 •e dijer mııafir Komeraltında Hacı Sadullah dar tayyarecilikte malumat 
kanlan ba illbi kuY· oteliade arzuhalcı Bay Ali ~e coğrafyaya aid maltimat· sahibi olacaklardır. Yeni a· 

....... -... 
yaa Mahmut beyin Rızaya mUracaatlara. 10-1 arının geniı olması ve Ec· çılan meslek kadınlan bava· 

****ı~:A::A:*='t*:A:~.**Jf ne:i mem~eketlerde çok se· cıhğa sevketmeğe yardım 

Bir MOtekaid SubayımlZln Hatlraları: 

Çakırcalı 
E F E'nin 

Hakiki Maceraları 
-1-

Anasıl KemaJpaşa kazaıı· 
nın Armudlu köyünden olan 
ve şimdi mütekaid yllzba,,
larından bulunan bay Mus· 
tafa Dirim ile bir giln tesa
düfen matbaamızda görUş· 

tük. Bu değerli arkadaı elin· 
deki bastonla yllı ürken ar· 
kasına doğru kaykıl, kaykıla 
gidiyor ve biraz ıorlukla 
yürüyor. Kendisine ıordu :m 

- Ayağınızda romatizma 
mı var? 

- Hayır, ~edi. Şiikiirler 
olsun romatizmam yok. 

- Ağır ağtr ve biraz da 
zorluk çekerek ylirildüğünüztı 
görüyoruz. 

"Evet" diye söze basladı : 
- Benim ayaklarımın ard 

topukları yok da .. 
- Ned~n? 
- Bana eski hikayelerimi 

açtıracaksınız. Yaralanmıı· 
hm da. 

Dedi. 
- Yarayı harptemi aldı· 

ve ayni zamanda bu Yillyet 
içinde geçtiği için okayaca· 
)aranızı ilgilendirir dlltlnc•· 
sile ben de etraflıca mace
ramı anlatmığa baıhyonam. 

Dedi. 
Kendisine teşekktır ettik, 

yüzbaşı biraz durdu ye ıiıa· 
rasının dumanlan araıında 
gözlerini ıabit bir noktaya 
dikti, biraz dtiıilndil, bafııa· 
sını karııtırdı, sanra cebi•· 
den bir dofter çıkardı, yap
ı aklarını çevirdi, "Evet" 
dedi ve söze baıladı. 

- Hatırımda kalabildiğl 
kadarını ba ,ayle baıtan 
aşağı bir biilisa yapayım, 

birkaç gün sonra utraı , ev· 
deki notlarımdan edindiğim 
bilğileri anlatım, ıiz de iste· 
diğiniz ıekile yazarsınız. 

( Arkaıı var) 

•••• 
Ac11ib Bir 
Kurbaia 

DiZ? 
- Harpta da yaralandım, Brezilyada bir nevi kur• 

fakat bu topuk yaran bana bağa vardır ki .ya11n miitlaiı 
bir vakıtlar "Bozdağı krala surette ıu yutar, •icada 
diye anılan,, Çakucalı Meh· davlumbaz gibi ıfıer yas 
metten kalmııtır. mevainin en ııcak ıtınlerinde 

- Aman, dedik. Siz Ça· bu şiıkinliğin verditi aflr• 
kırcahyı tanırmısınız ve ne· lığın teairile mltemadlyea 
den sizi yaralamııhr, anlatır uyur. 
mısınız? 

oay ıvıusu ra tebessum etu, Listin Çara 
Verdiii Ders 

esasen sevimli olan bu aı ka -
daş cebinden tabaka11nı çı· 
kardı, "öyle İte" dedi : 

- Biraz uzun slirecek Meşhur piyaniı Liat Pe· 
Amma bes on dakikanızı tersburgda Çaran llazaranda 
feda edin, ıizinle yarenlik konser veriyordu. Bir arahk 
edelim. Çarın, yanındaki kimıelerle 

Biz hemen paketimizi uzat· konuıtuğunu 16r8nce piya• 
tık, bur adan buyurunuz, size noyu bırakıver i. Çar, List'e: 
bir de kahve ıöyliyeyim, ne· - Neye durdan? 
kadar uzun sürse de Çakır· Diye ıorcnca : 
calı hikayeleri hem tatlı ve - Büttın Rudann Çan 
hem de meraklıdır, llitfen konuttuğu zaman bize ıaa• 
bOtün tafıilltile anlatan, biz mak dii,er! 
de not tutalım ve ıevkili Çar bu alze feaa halde 
okuyucularımızıda bundan kızmııtı. Poliıe ba adam 
haberdar edelim. hakkında tahkikat yapılma• 

Dedik. Bay Muıtaf a Dirim sını emretti. 
birkaç nefes sigarasını çek- Leniaıradda eıki yuika· 
tikten sonra : lar aranırken poliıin U.t 

- Siz alelide bir konuı· hakkındaki raporu da ele 
mayı hemen gazete ıütun· geçti. Poliı raponnda 1&1· 
larına geçirmeğe kalktınız, le yazılıydı : 
halbuki ben birçok defalar "List namını taı11an ma· 
cidden meraklı olan bikiye· zikacı aslen Macardır. Ser· 
lerimi ve baıımdan geçenleri best dllıtiaceli, tehlikeli bir 
yazmayı diiıünmüı, sonra inıandır. Allamızlarm d01ta· 
vaz geçmiştim. Mademki dur, ıarhottur. Yapbfl ha· 
ıimdi sizinle tanııtım ve te· reketlerden dolayı majeıte 
ıerriif ettim, o halde hakiki Çır1n emrile bap1tdilmittir.,. 

w ; ___ Z&2S& 2§2 & -.......-. .--....... ........ '!!'W!~-!'!!!I"!----

S 1 C A Kt 
l1ı 

~ =- )t ya at etmıı bulunmalara ter- edecektir. 

amra Telefon,. l*~***~**-~**~ı~~~*****• 
. . 2573 : te TAYYARE sıııması TE\~~rN = __ 

ldarnınee Mıllt Kiitiipane Sineması >t tc BUGO ~ f!fl_ . ;';-7.--:':~'"":'"~....:~.;...:~.:::=----\I tC N iki miiıteına film birden 
GON Harikullde 2 film birden takdim ediyoruz )t tC Jk• y k u.. /1 ' ,1 

Sicak havanın size hararet vermesi, kanımzı zehir
lcye? "~roxin '~ terin viıcutta artmasındandir. Bu 
~ehlikelı " T ~x~ " leri ENO " MEYV A TUZU " 
ıccrek def cdınız. ENO leziz ve kuvvet vericidir 

;.; : EN O ~ nınızı temizler, vucuddaki zehirleri atar· 
• '!!illh. raretın ve k bizin önune gecer. ENO sm; 

::;ıhhatınızı ve kuvv ... tinizi iade eder. 

G
•. h• C " ,. te ı avrucu w ·-·· #! 
una l OCDj!'U ,. tC ALiCE TISOT • JAKLINE DAIX - RENE HERVEY ~ 

FlllllllZC& alıılll: Fraacoia R-y • Pelix Oadart = tarafmdan yaratılan büyük aile faciası Jf 

Dahi be!:! P~:.~~'!~z ueri i Dick P~v!I ~ !!~!rs ~.?.!da~!~~ edildi a 
9atroll, erde: Martha Eııerth Ye Jean Kipura ,. tC Ayr1ca: Zehirli raı. Jardan koranma çareleri. Kliltiir f'I • tt 

rotrama illve olarak REKLI MIKI M 
1 
mı w 
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DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
1 A LA ARAYINIZ 



Sahife S ( H.ıkın S..I ) 

ebedi hayatın sırrı 
göğüs kemiğinde 

• • • 
cıvcıvın 

• • 
ımış 

Hava kralı Lindberg i e meş ur 
Fransanın ücra biı- a asında bu h 

a im Akeksin Carrel 
susta tecrüb~ler yapıyor 

Son nazariyelere göre e· 
bedi kayatln sırrı yumurtada 
değil, civcivlerin göğüs ke
miğindedir. Tabiattan bu 
ıırrı koparmak için Ameri· 

kanın havalar krala miralay 
Lindberg şimdi gece gündüz 
labartuvarlannda çahşan bir 

mütefennin olmuştur. Muma· 
ileyb Fransanın timali gar· 
bisini teşkil eden Bötaninin 

önündeki llliec ismindeki 
tenha bir odada huzur ve 
sükun içinde çalışıyor. 

Y alniz son günlerde hava 
kralının burada da huzuru 
kaçmıştır. Oğlunu kaçırarak 

öldürmek töhmetile idama 
mahkum edilen Hanptmanın 
kendisini masum sayan ar
kadaşlarının intikamını al· 
mak için bu tenhl adaya 

gelerek miralaya suikasdda 
bulunacakları ahiren Ameri · 
ka ve Fransa zabıtaları ta· 
rafından haber alınmıştır. 

Fransa aabıtası buraya 
bir müfreze sıvil asker gön· 
dermiştir. Şimdi adanın her 
kayası ve ağacı arkasında 
ıivil bir polis elinde rovel· 
veri olarak tarassutta bulu· 
nuyor. Bahusus adanın sa· 
hilleri hariçten gemi ve ka· 
yık He baydudların gelme· 
lorine mani olmak för.ere si
vil pölisler tarafıodan sıkı 
bir ıurette tarassut ve mu· 
haf aza edilmektedir. 

Bu tenha aaada miralay 
Lindberg yalnız değildir. 
Dünyamn en meşhur fiziyo· 
loji mütehassısı Doktor A
leksis Carrel keodiıı ine re· 
fakat ve yardım etmektedir. 
Liodberg sekiz stnedenberi 
bu büyük alimin talebesi ve 
aynı zamanda dostudur. Bu 
alim Nevyorktaki Rokfeller 
enstitüsü şefi idi. Hayatın 

sırrını bulmak gibi muazzam 

bir teşebbüse bütün vaktini 
hasretmek için enstütüdeki 
vazifesinden çekitmiştir. Bu 
Bu sırrın keşfi hem yorucu, 
hem de tehlikelidir. 

Laborutuvarda çalışnnlar 

başlıklı geniş .siyah gömlek 
giyiyerlar. Yalnız gözleri 

görünmektedir. Gerek bü· 
)Ütı ilim. gerek hava kralı 
tabiatın ve hayatın asıl sır· 

nnı keşf için şimdiye kadar 
yaptıkları araşhrmaları ga· 

yet gizli tutuyorlar. Maaha· 
za L indberg arasıra adasın· 
dan logiltereye gelip ayni 
maksadla araştırma yapan 
logiliz müesseselerinde me· 
aai ve tecrübelerle yakından 
alakadar olmaktadır. 

Tedkikatın esas mevzuu 
rüşezn halindeki civcivlerin 
göğüs kemiğinin nasıl ipti
dadılD meydana geldiğini ve 
nasıl büyildüğü .. ü öğrenmek
tir. Aynı zamanda beşeri 
hayatın her türlü eş~ alinde 

Güzelyalı Deniz Banyoları 
Sayın Halkımızın Emrine Açıln1ıştır 

Belediyemiıin göstermiş olduğu yüksek alaka ve direk· 
tifleri ile yeniden yapılan tertibat sayesinde bayan ve bay· 
la11n rabatca banyo almaları için bbsusi yerler yapıldı. Tam 
bir temizlikle beraber bütün mefruşat baştan başa yerleş· 
tirilmiştir. Banyomuzun radyo tertibatı ile her türlü istirahat 
ve ihtiyacı temin için büfede her zaman için soğuk yemek· 
ler ve meşrubat bulundurulduğu gibi rekabet kabul etmi
yecek derecede ucuzdur. 

• 

LINDBERG VE KARiSi 

esas bulunan hüceyrelerin 
iokısamın ı kontrol ctmeğe 
çal ışıyorlar. Buna aid tecrü · 

beler gamma denilen ga, et 
esrarPngiz şuaın henüz ayak· 
Jarı belirmemiş kurbağa 

yavrusu üzerindeki tesirleri· 
Je yapıhyor. 

iki mütefennin arkadaş 

hüceyref erin çoğalmasını şu· 
a ve kibrit vasltasile azalt· 
mak yahut menetmek müm:. 
kün olup olmıyacağını anla· 

mağa. çahşıyorlar. Aynı za· 
manda insanın kalbini vücu· 
dun haricinde yaıatmak im· 
kanım tekamul ettirmeğe 
ç:ıhşıyorlar. 

Bu maksadla Lir.Jdberg 
ile Carrel 11Hayat höcresi,, 
namı verdikleri suo'i bir in· 
san kalbi vücuda getirmiş· 

lerdir. Bu höcre kalbi, çiğer
leri ve devranı dem tecbi· 
zatını ihtiva etmektedir. Bu 

maktadır. Kalb yeni vücud 
yaşadıkça yaşamaktadır. 

Doktor Carrel vücudun 
her hangi uzvu ayşıhk bu 
höcre içinde mayi gıdalarla 

suo'i şeı ayın ile beslenmesi 
mümkün olduğunu iddia et· 
mektedir. Bir zamanlar dün· 

yaya bıri havalara hakimiye · 
ti ve diğeri ilminin kudreti 

ile nam vermiş iki adam, 
bayatın hakiki sırrıoı bula· 

rak ebedi bir nam ve şöh
ret kazanmak istiyorlar. -------
60 Sene Sonra 
Nişan Alacak 

Kadın 
102 yaşlarında bulunan ve 

1870 harbi sıralarrnda bir 
erzak mağazası idare etmiş 
olan bir Fransız kadını o 
zamanlar gösterdiği yarar· 
lıklardan dolayı 1870 sene· 
sinde çıkarılmış olan bır ni· 
şınla taltif oiun•cakhr. 

Fransanın en ihtiyar ka· 
dını 108 lik mad~m Duka
son da bu merasime iştirak 
edecektir. 

·zıaı.<a.ra IUU8(SDHOl OlA a.<aoı 

·OJt nın1101' ma~ uıa•l'I~ A 
. ZINl~'>'~Hfıne '>'0 

-Nılt"Z'>'d ,neN~.ı.sı 

Nf,11::>~3 'f J.>t3A ısı§ıa'I 
!naez;,., 1•qq1s !ıappea 11ıeı 
-ama)I aerı~e !u;,,{ •M zn:>n 
a.<b P!h~ "!q o!q 'le:nq.nt 
-et !Z!I • .ıapl'h'I ırr1e~ zew 
.... Ja'I 'ueıeı<b qeq1nw aA 
'moA!m•ı• 'ooıas.ıod at!f; 'u•ı 

höcrenin dahilinde insan vü- 5nqad 'IH5!1 upvm 1m1!dm2:ıı 
cudundan 'ayrılmış kalb ve 'ımızeAal h.ıl 'u818l0•~ d;ı:> 
diğer uzuvlar gayri mahdud 014 101 'u•ı•qmvr ilHJf .ıapg1eı 
bir zaman için sun'i olarak -naeA 1.191'19;,un.<o 'lnao~ P!t 
yaşahlmaktadar. ..,~ ıaq aA ! 00011 aa '!nı.ı0!'t 

-am DOJOmu! 'lOlJJtllO\OW 
Şöyle ki ölmüş herhangi 

bir adamın kalbi cerrahi a· 'EA~ 3 'l!f;)A!P;)H 
meliyat ile çıkaıılıp bu höc- u!~u~z ~ A ıoa 
reye ksnulduğu zaman der· 
bal tokrar atmağa başhY.or. ;J(J!Slf8ı 
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1 PEŞİN ve TAKSiTLE her MARKA 

BİSİKLET V& 

MOTOSiKLET 
Şenocak ticarethanesinde satılmaktadır. Reklama kapılma 
Toroaks motosikJetlerioi ve mağazamızda mevcud her markı. 
bisildetlP.rİ görmeden ve fiat öğrenmeden kat'iyen bqka 
yerden bisiklet, motosiklet almaymız. 

Başdurak Kemeraltı Cd. Emirler çarıııı karıııında 
Numara 61 M. Alim Şenocak Telefon No. 4079 

~E~Eaasazaaaaaaaaaaaamaaz•ıı 

Çocuk Babalarına 
~lüjde 

Rekabet 
Rekabet 

Rekabet 
" 30 " Liraya 

Bisiklet 
Almanyadan yeni getirtmiş olduğum ve lzmir piyaıama· 

da 45 liraya ıııahlan bisikletleri rekabet dolayııile 30 lira1a 
satışa başladım. Sınıfını geçmiş çocuklarınızı ıevindirmel 
için vereceğiniz en kıymetli hediye yavrularınızın malik ol 
mak istedikleri bisiklettir. 

Ticarethanemizc uğramadan başka ticarethanelerden al 
mamalarını sayın müıterilerime tavsiye ederim. 

Adres : lzmir Kemeralb karakolu karıııında No. ~ 
Asım Baıakın. 

~t=:=======.-.-~ıcmı-=:::=::==:m:ııı:__,._.., ................ IN, 

Altındamlası 
Dalya r 

Bahar 
Kolanyalaruıı 

Yanlız 

S. Ferit 
Yapar 

• • Merkez Deoo ŞiF A Eczanesı 
Geceleri ıfık tertibah mükemmel olup haf tanın bir gü· 

nilnde balonlu d~niz oyunları ve banyonun dış kısmında 
hususi surette hazırlandığı kumlu plajda su topu oyunları 
dahi yapılacaktır. Spor ve sıhhat kayoağı olan banyomuzu 
bit kere teşrif edecek sayın müşteriler memnun kalacak· 
lardır. MÜDÜRiYET 

Bundan başka bir hayvanın ~A ~ ~ıs~ı~A •-----·---·•-ma••-------c 
kalbi diğer hayvana aşılan· v vA • v v 1 Birinci Sınıf Mutabuaıa t 

_... Dr. Demir Ali ~ 
!t!Efen+ Dr. F A.HRI iŞ.IK )ttt!~Eft 1 KAMçıo\jLu r Ucu-zluk rekoru 

VE ~ lzmir Memleket Hastanesi Rontken Mütehassısı C!ı 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve ~ 
fi RONTKEN VE tJ 1 elektrik tedavisi İ 

~ Elektirik tedavileri yapılır~ 11ıJ~~=~eyler Sok.:E. No.: ss Telefon: 3479 1 
En şık, ea zarif ve son mo· 

Bir fen harikası 
daya uygun Panama ve kadın E ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 m B l ' 

mmm~a~m:~smaaamaamr!lal!la~ ay a.r . ıapkalarını (150) kuruşa sat· 
malda ucuzluk rekorunu kıran BB~.SF.SaE:+:ı&:SSS2~"='..SS829 
Üniversal şapka fabrikatörü [•] [•] 

bay Abbas Azer piyasaya çı- ~ Elbise ve Manto S!l 
kardığı Krem Temizler sabo- ~~ ;lT 

ile de bir fen harikası yarat- ~!~ MıraklllBrlDB Ml)dl ! 
mıştar. Tebrik ederiz. ~ız b' B l J3 l • 

Adres: Balcılarda 191 No. [: a ıtan, ay ar ve ayan ar 1 
Telefon: 3811 [f En müşkülpesent müşterileri memnun t. 

----p--.-----'r--k--.-t------ [•leden bu firmayı unutmayınız , ı 
eşın ve ..:. a Si g~ Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahim "' I f!J 

En şık, en sağlam ve en ucuz elbise [+J Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeıidler. Terzi- t] 
diken Kavaflar çarşısında (35) No. da [+] hanemizde bay ve bayanlar için ıon moda zarif ve şık +] 

T E R Z 1
. [+] manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve t] 

[•] sivil elbise ve kaputları imal edilir. 1 

K A ş .. d m Muamelem peşin ve taksitledir. 1 
8Zlm &DgU er [f Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafidir. 1 

~~?DiKKAT: Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12 Anapanın en büyük terzi sanayi mek
tebinden diplomah olduğu gibi Avru· 
pa •• Amerikada ea çok raibet ka · . 

,t.. TELEFON: 32'16 

Yorulmayınız, 

Nafile aramayınız 
A L T U N ~içek traş 1 
bıçağı ve traş sabu- ~~;.:;;~~~~·· 
nundan daha 'iyisjni 
bulamazsınız. 

Toptan ve peraken
de satış yeri: 

9 eylül 
Baharat Deposudur 



u : Su Tarifesi 
, -~ Halkapınar ıu tarifesi ko
~ ~ miıyonunun metre mükabın· 

u'I 1 dan alınmaıı kararlaıtınlan 
)(5 l 12 kuruıluk ıu tarifeıi Na· 
~ıe 1 fıa vekAletince tasdik edil· 
JJr. 1 mittir. 
1ı ielT h. 
e fa a ından mu-
~. ıı amele vergisi 
• ~: alınmıyacak 

J Şekerli maddelerin mua • 
.s mele vergiıinden maaf lu

af ;ı tulma11 1718 sayılı kanunun 
00 12 inci maddesine tevfikan 
ib ı yOzde elliden fazla şeker bu· 
kt ıi lunan Tahın muamele vergi· 
~ , ıinden maaf tutulmuştur. 
1 l t ........ ._ ........ 

i:1 ~, Kilovat 
•• 

~ J Ucretleri 
un ıt Kilovata 15 kuruşa indiri
el len elektrik ücretinin yeni· 

1 den toplanacak olan komis-
,ı 1 yon tarafından bir daha tet· 
ı'. kik edilecek yeni kilovat 
1
1

1 
tarifesi tesbit olunacaktır. 

a'I Orhan 
2;; ~ Kurtarılmış 
i dJ, Dün Karııyakada Hamit 

' oğlu Orhan kayıkla gezer· 
; ken rllzglrın tesirile devril· 
ı mit ve Orhan denize dtiş· 

ind,
1 
müıse de kurtarılmııbr. 

r ~·~ 

daf~ Bonolar 
~ ı. o·· .. 
~ıJ~ uşmuş 

·n . 1 ı . Son günlerde gayri müba
rlı dıl bonolarının 26 liradan 12 
, \1 liraya düıtüğü haber veri· 

ü ~ liyor. 
r •ı Villyet içinde gayri mü· 
• 1( badil iıtihkakına mukabil 

· ı ayrılan Yunanlı Ye firari em-
y ~ likı tesbit edilmiıtir. Buna 
.!) t nazaran yarım milyon Türk 

e ~, lira11 kıymetinde emlik kal
!t 1: dığı anlaşılmıştır. 
ba i ........ mmn ........ 

bi ·; Dükkinların 
<re. M 
i f uayyen Saatte Ka-
r ı 
m 1. pan ması A1eselesi 

şiş '' Esnafımız yaz günlerde 
1 • 

p muayyen •akıtlerde dükkan· 
{ i 1 )aranı kapatmak için teşeb· 

un ~ bllıde bulunmuşlardır. Gaze· 
;;ş p temiz vaaıtaaile esnafın be· 
~ ) yeti umumiyeıinin toplanarak 
. > bu iıe bir karar vermesini 

ı yazmııtak. Öğrendiğimize 
Jt göre bu akıam ayakkabıcılar, 

~Rs f1 kolonyacılar, baharatçıla, bak· 
n t. kallar ve terziler UiDumt he· 
~· ı yelleri toplanarak muayyen 

1 t~ ıııt teıbit edeceklerdir. 
le ~~ 
ı. 

J 
.. 'ı 
>i 

Teknik 

Muhasebe Bürosu 
- ' ~. ı M. E. Çelebi 
k'ı l Yemiıçarıısı No. 3:telefon 3435 

8 t ~?~aaebeye . ait . ~ütün iş-
L lerınızı tam bır ıtımad ile 

ar t tevdi edebilirsiniz. 
v 1 Büro, kanuna uygun ıe· B 1 kilde ve muhtelif usullerde 

1 Muhasebe tesis eder 

·' 

Def ter tutar 
Planço tanzim eder 
Hesap tetkik, tasfiye 
ve ihtilafları halleder 

( flallua 5eal ) 

F ilistinde yeni" hadiseler 
Kudüs, 28 (Radyo) - Filistin Araplarının tezahürleri çoğalmışhr. Bazı şehirlerde grev· 

ler baılamış, şiddetli askeri tedbir!er alınmıştır. 
Kudüs, 28 (Radyo) - Bugün bir Arap ve iki Yahudi idama mahkum olmuştur. 
Yahudiler telaş Vf! endişe içindedir!er. Hahambaşı, bütün bakvehanelerin ve sinemaların 

kapanmasını emretmiş, havralarda toplanan halk dualara başlamıştır. 
Kudüs, 28 {Radyo) - idam mahkumu olan Yahudinin affı için her tar fta nümayişler 

ve mitingler tertip edilmektedir. Mahaza, idam mahkumlarının, yarın asılanakları söyleniyor. 
Kudüs, 28 (A.A) - Filistin Arapları tezahürata devam etmektedir. Tulkerinde ilin 

edilmiş ve bir karışıklık çıkmasından korkan hükumet makamları şehri skeri işgal altına 
alarak ışık söndürme saatini tayin etmişlerdir. Şehir pek sıkı bir nezaret altına alınmıştır. 

İtalya Buğdaysız Kal am k çin ••• 
Türkiyeye Yapılan Kredi Her Hükômetin 

Dikkat Ve Gıptas nı Celbetmiştir 
Paris (Radyo) - Paris matbuatı, ltalyan gazetelerinin yüksekten atan neşriyatına rağ· 

men ltalyanın bu yıl buğdaysızlıktan büyük s ıkıntılara uğrayacağını ve bunun için logiltere 
ile bazı ticari muahedelere girişerek lngiltereden bazı kredil~r teminine çalıştığını ve bu· 
nun için de Londradan temin .. t aldığmı yazmaktadır. Bu matbuat Türkiyeyi takliden diğer 
Balkan hükumetlerinin Londraya baş vurduklarıoı fakat logilterenia bugün her hükumetten 
fazla Türkiyeye itimad göstermesinin çok şayanı diakat olduğunu tebarüz ettirmektedir. 

ertneniler hicret ediyor 
Belegrad 'J.7 (Radyo) - Kudüsten bildiriliyor: 
Kahire, Kudüs, Berut ve Halepteki Ermeni fırkaları reisleri Iskenderun Sancağından 

ve Halep vilayetinden 110 bin Ermeninin hicreti için müzakerelerde bulunmahtadırlar.,, 
• 
lngiliz Yahudileri Hakkında 

Londra, 28 (A.A) - Taymis gazetesi lngiliz Yahudilerinın emlikı hakkında Almanya· 
nın Londrayı bilhassa memnun ettiğini yazmaktadır. Malum olduğu veçhile Yahudilere 
ait bütün emlakı kayda tabi tutan 26 Nisan tarihli Alman kararnamesinin de ecnebi Ya· 
dudilerin emlikı hakkında hiçbir kayıd mevcut değildir. 

lagilterenin talebi üzerine Almanya verdiği cevabda dışarda bulunan logilizlerin 
kayda tabi tutulmıyacak ve muhacir suretile terkettikten sonra son zamanlarda logiliz 
tabiyetine girenlerin bu hüki'ımden istifade edemiyecekleri bildirilmiştir. 

1 ayyare faciası 
Roma 28 {Radyo) - Bir askeri tayyare bu gün havalandığı sırada motörün ateş 

almasından yanmıt ve içindeki bet tayyareci kömür haline gelmiştir. 
Bertin, 28 (Radyo) - Büyük bir Alman yolcu tayyaresinin, Lıma ile Lapaj arasında 

kaybolduğu söyleniyor. 
Kaybolan tayyarede on iki yolcu vardı. 

Rahat Durmıyacak 150 likler ek ar 
Hudud Harici Edilecek 

lstanbul 29 {Hustisi) - Af kanunu mechsio b~günkü toplantısında görüşülecektir. Bu 
münasebetle Mecliste hararetli mazakereler olacağı, bazı mebusların 150 Jiklerin affı aley
hinde bulunacakıan söyleniyor. 

Affın idi cürümlere teşmil edilmiyeceği anlaşılmışhr. Adliye encümeninde yapılan tadi· 
lita göre avdetlerinden sonra memlekette rahat durmıyacak olan 150 likleri lhudud harici 
etmeğe Dahiliye vekili selahiyettar olacaktır. 

, Vekiller heye
tinin bir kararı 

Yeni toprak talimatnamesi 
mucibince topraksız halkı 
toprağa kavuşturmak ıçın 

yerlilere taksitle arazi tevzi 
edileceği vekiller heyetince 
karar allana ahnmııtır. lzmir 
vilayeti hudutları içinde ve 
belediye hudutları dışında 
mevcut olup şimdiye kadar 
tesbit edilen arazinin mikda· 
rı ikiyüz bin dekardır. _.._.. .. _, __ 
Güzel yalı 
Cinayeti 
Güzelyalıda karısı Rabiayı 

tabanca ile öldürmekten suç· 
lu ve mevkuf komisyoncu 
Sabrinin muhakemesine dün 
ağırcezada devam edilmiştir. 
Vicdan azabı içinde kıvra· 
nan suçlu yirmi ıenedenberi 
ailesile iyi geçindiğini ve 
evine sadık olduğunu anlat· 
mış ve mahkeme• başka bir 
güne bırakılmııtır. 

Hatay İşleri 
-Baştarafı birincide

dört gözle bekliyorlar. Rey· 
baniyelilerio, ordumuz girer· 
ken dört yüz kurban kes· 
meği kararlı.ştırdıkları bil· 
diriliyor. 

Istanbul, 28 {Hususi) -
Antakyadaki askeri müzake· 
reler soa s f basına girmiş 

gibidir. Müzakereler Hatay· 
da b&1lunacak askerlerimizin 
mikdarı üzerinde cereyan 
etmektedir. 

Hatay halkı kah aman or· 
dumuzu karşılama hazırlık
larına devam etmektedir. 

Antakya, 27 (A.A) - Ge· 
neral Hutzinger Anadolu a
jansına yaptığı beyanatta 
askeri müzakerelerin tam 
bir gizlilikle cereyan ettiği· 

ni buna binaen bu müzake· 
reler hakkında Suriye gaze· 
teleriude çıkan haberlerin 
hakiki membnlardan çıkma· 
dığını, Orgeneral Asım Gün· 
düz ve orta elçi Gevat A· 
çık~lanı daha evvel Ankara· 

İngiltereye 
Gönderi ecek 
Gıda maddesi 

logiltere hariciye nezareti 
gıda maddeleri ithalitını ala· 
kadar eden yeni bir nizam· 
name hazırlanmıştır. Nisan· 
dan beri tatbik edilen bu 
nizamnameye et ve ete dair 
maddelerle bilcümle hayvan 
bağıra kları da sokulmak· 
tadır. 

Bu mellerin lngiltereye it· 
hali içio musaddak resmi bir 
sıhhat şehadetnamesi lazım· 
dır. Şehadetnamesiz mallar 
gümrüklerce kabul edilme· 
yecektir. 

Bu şehadetnamelerin ne 
suretle tanzim edileceğine 
dair lngiltere sıhhat neza· 
reli tar fından tertip edilen 
örnekler Türkofis müdürlü· 
ğüne gelmiştir. 

..... ~-
dan tanıdığını ve temasların 
hakiki ve büyük bir samimi· 
lik içinde yapıldığını söyle· 
miştir. 

29 HAZiRAN 

MENEMEN rGENÇLERi 
-----------------0000 

Dün gece "Kozanoilu" piyesi 
çok alkışlandı. Misafirlerimiz 
gece geç vakit Menemene 

döndüler ••• 
Şehrimiıe geldiğini yazdı· 

ğımız Menemen gençleri dün 
Atatürk anıtına gelerek çe
lenk koymuşlardır. Ve ora· 
da belediye reisi idris Tınaz 
tarafından bir söylev veril
miştir. 

Ve gece de Halkevinde 
Menemen temsil kolu tara· 
fından Kozanoğlu piyesi mu· 
vaffakiyetle oynanmış ve bu 
gençlerin muvaffakiyeti vali· 

miz tarafından takdir edil· 
miştir. Temsilden sonra mı· 
safirler şerefine bir de çay 
ziyafeti verilmiştir. 

Gelenlerin başlarında Me· 
nemen kaymakamı olduiu 
halde belediye ve halk par· 
tisi ve halk kolu v~ birçok 
gençlerde vardı bu kıymetli 
misafirler temsilden sonra 
otomobiJlerle Menemene geç 
vakit dönmüşlerdir. 

, _______ .... --
Göç~en Evleri Recebin ayağı 

Vilayet iskan müdürü B. k Jd 
Fuad, Ankaradan şehrimize iri 1 
dönmücıtür. iskan müdilıü, Turan yağ fabrikasında 
vilayetin göçmen işleri, yap. ustabaşı Recep motosikletle 
hrılan ve göçmenlere tevzi Bayraklıya gelirken 507 ve 
edilen evler, yeni yaptmla· 534 sayılı otomobiller ara· 
cak 900 göçmen evi için la· sında kaldığından duvara 
zım olan tahsisat miktarı çarparak devrilmiş ve Rece· 
hakkında Sıhhat ve içtimai bin ayağı kırılmıştır. 
Muavenet Vekaletine izahat 
vermiştir. 

Saip Kaşıkçı 
oğlu 

lzmir belediye baş bekim· 
liğine başhekim muavini Saip 
Kaşıkçı oğlu terfian tayin 
edilmiştir. 

Bay Saip Kaşıkçı oğlu ege 
bölgesinde umumun hürmet 
ve teveccühünü kazanmış 

kıymetli genç doktorlarımız· 
dandır tebrik ederiz. 

Mitat Orel 
Göz hekimi Bay Mıtat 

OıeJ 15 Ağustosli avdt t et· 
mek ÜZ!!re seyabata çıkmıştır. 

lzmir Sulh Hukuk Mab· 
kemesindeo: 

f zmirde Hacı Ali efendi 
caddesınde kain 2 4 no tajh 
arsa ve boncuk İmalathanesi 
ve ev ile gene ikinci aziziye 
mahallesinde Selim ağa so· 
kağıoda kiiu 1, 3, 5, 7, 9 oo. 
Ju ev arsa boncuk imalatha
nesi ve oda izaleyi şuyu su
retile satılığa çıkarılmıştır. 

Bunlardan 2 • 4 sayılı ve 
200 lira kıymeti muhamme· 
neli mahal 400 liraya ve 
1,3,5,7,9 sayılı ve bin lira 
kıymeti muhammeneli mahal· 
lin 565 Hraya 23·3·938 tari· 
hinde bermucibi ilin yapı· 
lan açık artarmasında en zi· 
yade pey süren hissedarlar· 
dan Hüseyin Hüsnü üzerine 
ihaleleri yapılmış isede vaki 
talep üzerine ihale bedelini 
vermediğinden ve en yüksek 
pek sahibi bulunan diğer 
hissedar Abdülizize teklif 
edılmiş isede oda müddeti 
içinde müracaat eylemediğin· 
den icra ve iflas kanunun 
133 üncü maddesi mucibince 
yukarıda sözü geçen gayri 
menkul tekrar 15 gün müd· 
detle arhrmaya konulduğun· 
dan 14·7-938 tarihine müsa· 
dif Perşembe günü saat 15 
de lzmir Sulh Hukuk mah· 
kemesinde yapılacak artırma 
sonunda en çok pey sürene 
kat'i ihalesi yapılr cağı ve 
taliplerin muayyen günde 
kiymetin yüzde yedi buçuk 
nisbetinde ve teminat akçe· 
sile daireye müracaatları 
lüzumu ilan olunur. (2319) 

Bir 2enç çayda 
ho2'uldu 

Bugün saat onda Sinekli
de oturan ve seyyar boyacı· 
lık eden Haşimin oğlu 17 
yaşında Hasan yıkanmak 
üzere Sinekli çayına girmiı 
ve boğularak ölmüştür. 

---.lll!~liıliı __ _ 

Rahat uyumak 
• 
isterseniz 

Geceleri rahat rahat uyu
mak istiyorsanız Çinlilerin 
usulünü tatbik ediniz ... Çin· 
lılerio çoğu başlarını şirnale 
ve erek yatağa yatarlar ... 
Meşbur ll r g liz roDancısı 

Dickons bu usulü bildiğin
den seyahate çıktığı vakit 
yanında daima küçük bir 
pusula taşırmış ve bu saye· 
de çok rahat bir uyku uyu· 
duğuou anlatıp dururmuş ... 

lzmir Asliye mabkemeıi 
ilimci Hukuk dairesinden : 

İzmirde Yigıtler mahalle· 
sinin zeytinlik bir bir numa· 
rah sokakta 92 numaralı ev· 
de Mehmet kızı Kadriyenia 
Yigitler magalleıinio zeytin· 
Jik bir no. lu sokak 92 No. 
lu evde Osman oğlu Feyzul· 
lah aleyhine açtığı ihtar da· 
vasının dava arzuhal sureti 
ve davetiye müddei aleyhin 
ikimetgihının meşhul bu· 
lunmasına mebni ilanen 
27 • 6 • 938 Pazartesi saat 
10 da mahkemede hazır bu
lunması ıımnında tebliğatı 
kanuniye ifa kı!ıadığı halde 
gerek bizzat ve gerekse ve· 
kil dahi göndermemiş oldu· 
ğundan hakkında mahkemece 
gıyap kararı tebliğine karar 
verilmiş ve bu babtaki tab· 
kikat 13 • 7 • 938 Çarşam· 
ba saat 9 za talikine karar 
verildiğinden mezkur gün 
ve saatte mahkemeye bizzat 
gelmediği veya bir vekil 
göndermedigi takdirde bir 
daha tahkikat ve muhake· 
meye kabul edilmiyerek 
gıyabında muhakemesine de-
vam ve karar verileceği 
tebliğ makamına kaim ol· 
mak üzere ilin olunur. 2312 


