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Gece Ordu 

hazır E • 

yaşatmak 
ihmal edilmez dava
larımızdan biridir 

ihracat mevaımınc girecegımiz 
günlerde ''apur navlunlanna yapıl
}IUlk istenen, aklın ve havsalanın ka· 
bul iyeceği zamların bizlere '"' 
haylı ışeli dakikalar yaşatmı§ ol· 

30 
A,., \'alimiz ı·e mebuslarımız 

İluğunu gizliyemeyiz. Bununla be- • "'1~oa 7.afer ve Tayyare bay- ·~--·-- __ _ 
raber hükumetin aldığı çok ciddi ted- ramımlZ, dUn co~kun bir sevinç ve he
birler ıimdililc endişeleri dağıtmış- y~c~ içinde büyük merasimle yaşandı, 
tır. Şimdilik diyoruz. Çünkü vapur gundüz ve gece eğlenceler tertip edildi. 
navlunlannın indirilmesi veya tezyi- Kahraman ordu, sevinç ~!arı arasında 
di keyfiyeti ilk defa ••ukua gelmi.ı: e hnllmun lrnc ğında sabahlara ka-
bir had- dcgı ilır. All.atnıi. niiklıya- " .-.. 
lı için aralarında trüst vücuda getir· Dajıa sabahtan i\Jbaren şehir bayıak
miş bulunan vapur kumpanyaları !arımızla donanmış!L Kac!ın , erkek, ço
fırsat buldukça tarifeler üzerinde oy- luk çocuk binlerce vatanda~ sokaklar
ru.ınayı itiyat haline getirmişlerdir. da. askerimizi beklıyordu. Kordon bo-

Navlun m"'°lesi ne yalnız ihra- yu mahşerden bir gUml andırıyordu. 
catçılarımızı, ne de yalnız müstah- Zabıta kordonu , yığit ordunun geçe
ailleri ilgilendiren bir dava değildir. cegi caddeleri niuım altına olını~tı. Ni
Bu davanın doğrudan doğruya mil- hayet muayyen s:ıat geldi. 

Iran askeri heyeti 

. . . 

li ekonomimiz ile §iddetli bir alakası Tam 8.30 da kışlanın ününde, selam Geçit Te=inıle balıriyc!ileTimiz 
vardır. resmini ifa eden bir a~keri lat'a yer al- tiler. ni işgal ~diyorlardı. Tribünler baştan· 

Binaenaleyh bu mevzua temas mıştı. Kumandanlıkta tebrikfit kabul CüMHURIYET MEYDANINDA başa dolmuştu. 
edildiği zaman bir memleket işiyle edildi. Pazar günündenberi ordumuzun Saat dokuz buçuk... Cürnhuriyel SAYIN M1SAF1RLER1MIZ 
l<ar,ı karşıya bulunduğumuzu dai- çok değerli misafırleri bulunan büyük meydanında, ordusuna ./\-u niı.i hed•f Muayyen saatte, dost ve müttefik lran 
ma göz önünde tutmağa mecburuz. Iran devleti Şahinşahısi askeri heyeti de olarak gösteren Büyük B•l-rt. ma:ıdanın ordusunun yüksek askeri heyetini teş-

Evet, bugün vapur şirketleri nav- dün sabah muayyen \'akitte !<umandan- heykeli önıinde toplanan Ege çocukları, kil eden General Riza Kulu Kerim Ka
lunları kırk ıekiz ıiline indirmişler lığa giderek Zafer bayramımız dolayı- merasim yerinde kendilerine t..hsis edi- vanlu, Miralay B. Ahmet Rıfat, Binbaşı 
ve yüzde on beş Ristorn vermek su- siyle beyanı tebrikatta bulundular ve len yeri işgal etınişlerdi. Askeri ma- B. Ali Şeybani, yüzbaşı B. Baba Allı, 
rctiyle kırk küsur şilini kabul eyle· kışla kapısında, kendilerine selam va- kamlarımızın te>bit ettiği krokiye göre, biıinci miilazim Ebukasım Nizlim, bi
mişlerdir. Bununla beraber, daha ilk zifesini gören bir askeri kıt'ayı teftiş et- davetliler merasim meydanında yerler!- - SONU ALTINCI SAH1FEDE -

~f f :f ~~~Y~fi~J; ......... ıran .. ····ııey ...... et·i ...... ş ..... e·ıırtmtzae ..... .. 
düt içindedirler. Çünkü rakip vapur-

:~~~~'.f;~;;:~ ~h:d;~rt: :~:~ General Riza Kulu'nin Türkiyedeki 
Böyle şüphe ve tereddüt karşısın· 

da navlunlardan geri alınacak para- • t•b ı t kd• t •ı d ı d 
ilan müstahsilin faydalandınlmasına ırı ] a arı a ıra ı e o u ur .. 

Sayın misafirlerimiz dün Fuarımızı gezdiler 

Fuarı 10 günde 

193,950 
kişi gezdi 

. 
• • . . . . Gece bir balo tertip edildi 
Istanbul, 30 (Hususi muhabirimiz

den) - Kadın layyarecimiz Bayan Sa· 
biha Gökçene bugün Eskişehir tayya
re mektebinde askeri merasimle diplo
ması verildi. Merasimde Atatürkün 
hemşireleri Bn. Makbule, Orgeneral 
Fahreddin Alla)• ve diğer generaller ha
zır bulundular. Gece ilk kadın askeri 
tayy<.•-eciıniz şerefine olarak bir b:ılo 

tertip edildi. Baloya tayyare subayları 
ıştirak ettiler. 

Istanbul, 30 (Hususi) - 30 Ai:,'Uslos 
Zafer b~yramı çok neşeli geçti. Geçit 
resmi parlak oldu. Askerlerimfa şiddet· Sabiha Gökçen 
ıe_ al.kışlan~'.lar. Cümh~yet abidesi-ini 1"ezun deniz subayları.da ayTıca ç .. 
n . bırçok şükran çelenklerı kondu. Ye- lenklcr koydular. 
~----:::-~----....... -------._.. ____ _ 

Profesör Bayan Afet 

T rakyada Umurca Hö
yükleri kazısında 

Bayan Afet Bükreşe gıttı 
Edirne, 29 (Hususi) - Lülebur

gazın Umurca höyükler' ~de yapıl
makta olan büyük hafriyat neticesin· 
de zengin bir T rak kadınının mezarı 
bulunduğunu e~·velce bildirmiştim. 

Türk Tarih k urumu tarafından 
yaptırılmakta olan ve lstanbul müze· 
ler umum müdürü muavini D öçent 

Bn. Afet Isİanbul mü~el~r müdürü Arif 
Müfitle Umurca hafriyatında 

teren bu hafriyatı pro fesör bayaı\ 
I Afet büyük bir alaka ile takip et_mit 

ve umumi müfettiş O irikle hafrıyat 
m ahalline giderek hafriyat müdürü 
Döçent Arif Müfitten izahat almış
tır. 

A rif Müfidin nezareti altında iki ay R esimler profesör bayan Afete, 
devam eden bu hafriyat sona ermiş- hafriyat neticesinde elde edilen eser• 
· )e r hakkında Doç" ent Arif Müfidin 

tır. . 
Miladın ik inci asrında zengin bir verdiği izahatı gösteriyor. 

T :ak kadınının yaşayış ~!ö5:_ - SONU OÇONCO SAHiFEDE -

imltiın yoktur. Zira ihracatçı alınıp 
alınmıyacağı meşkuk olan bir parayı 
bugünden hesaplarına ithal eylemez. 
Daha ihtiyatlı davranmak için he
saplarını alınmıyacak imiş gibi ya· 
par, tahsil eylediği takdirde mütefer· 
rik varidatına kaydeder. 

Halbuki matlup olan bu değildir. 
ihracatçılar yüzde yüz ödedikleri 
na"lunlarımn yüzde on beşini geri 
alacaklarından emin bulunmalıdır
lar k i, satışlarda hesaplarını buna gö

... x 

lngiliz notası 
· ı R . t . · l esmen tarzıye, eczıye 

• 

re yapabilsinler. 
Filhakika resmi makamla r veril

mi kararların tatbikatını da hassasi
yetle takip eyliyorlar. Hatta rakip 
kumpanyıılara mal yükliyen ihracat
çılara da Ristorn verileceğine dair 
aeentelerdeıı •Öz almı şlardır. Bu sö
zün muka\'e lelere bağlanması daha 
i"8be tli hır hareket olur kanaatinde-

yım . 

Buna ilaveten hatırlamağa mec
buruz ki, ,·apur şirketleri elli beş şi
linlik tarifelerini kırk küsur şiline 
ındirmeğe riza gösterm~lerse bunun 
•ebebi açıktır: 

1 - Dedetin sert bir vaziyet ta· 

kınması. 
2 - ihracatçıların devletin mü. 

- Sona ücüncü •ahilede -
HAKKIOCAKOôLU 

l 
Dost v e müttefik Iraıı heyeti şelırimmtc 

Traky;~da ordumuzun manevraların- yolması üzerine halkımız, yakın komşu
da hazır bul unan büyük dost ve kardeş muzun değerli a'keri erkfuıını görmek 
Iran dt:>v lt ti Şahinşahisinin mümtaz as- üzere kordonu doldurmuştu. Pazar gü
keri heyeti pazar günü lzmlr ı;apuriyle nü, vapurun gelmesinden bir saat önce 
Izmiri tf r:-ıf buyurmuşlardır. iki mem- vali mua,-lni , askeri erk&n, kardeş Iran 
leke! arasındaki sarsılmaz dostluğun bu devletinin lzmir konsolosu, konsolosluk 
güzel !ecel ,., Izmirlileri •bahtiyar et- erkanı, emniyet müdürü, belediye nıU
mi.~ tir. messili ve diğer zevat bir motörle açık-

Kı~ nı< ı lı ni~irlerimizin Izmiri şe- larda Izmir vapuruna gitmiş, Iran askeri 
rcflcm-rccdd cri haberi daha ene! du- heyetini selfunlamışlır. 

GELEN ZFNAT 
Altı şahsiyetten teşekkül eden lran 

hey~ti şu zevattan teşekki.ıl etmektedir: 
Ala hazreti humayunun ) Uksek oı-ılu

su şeflerinden General Riza Kulu Ke
rim Kavanlu • 

Miralay B. Ahmet Rifat, 
Binbaşı B. Ali Şeybani, 
Yüzbaşı B. Baba Ala, 

SONU DöRDONCO SAYFADA 

ve teminat istenildi 
---~~ ....... ..-. ......... --~-~ 

Mülakat 20 dakika sürmüştür. 
Hirota sefirin sıhhi vaziyeti hakkın-

Londra, 30 (Ö.R) - Forayn Ofis Çin 
Ingiliz büyük elçisinin yaralanması ha· 
disesi münasebetiyle Tokyoya ı;ön<leri· da ınallımat istenmiş ve Şanghayda In
len notanın metnini neşretmiştir. Nota- ı gillz makamlariyle müştereken yapılan 
nın neticesi olarak ileri sürülen talep- tahkikatın neticesin! beklediğini söyle-

!er şunlardır: 
1 - Japon hükümetinin Sa Majeste 

hüküınetine resrnen tarziye vermesi, 
2 - HadL'>c n1csullerine münasip bir 

ceza tertip olunınası, 
3 - Japon oloriteleleri tarafından bu 

gibi hadiselerin tekerrür etmemesi için 
münasip tedbirlerin alınacağı hakkında 
teminat verilmesi. 

Tokyo, 29 (A.A) - BugUn saat 14 de 
Jngiliz maslahatgüzarı Bood Ingiliz se· 
{irinin yaralanmasiyle neticelenen hS.
dise hakkındaki Ingiliz notasını Hirola· 
ya tevdi etmi~tir • 

• 

miştir. 

Hirçta hadise hakkındaki raporu alır 

almaz maslahatgüzarı davet ederek ko· 
nuşacağını vadetmiştir. 

Siyasi Japon mahfilleri raporun ya
kında alınacağını ümit etmekle ve vu

kubulacak bir gecikmenin vaziyetin ve• 
hamet keslıetmesine sebep olacağını tah
min etmektedirler. 

Japonya hariciye nazırı Şanghaydaki 
Japon deniz makamalına tahkikatı 
mümkün mertebe süratle bitirmelerini 

tavsiye etmiştir. 
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ı lzmir· Merkez Hal binası Devletin himayesine 
çok muhtaçtır •.. 

Gayri tabii şartlar altında muamele 
gören mahsulü kim koruya bilir ? 

An karada 

Şehrin yeyecek maddelerinin toplu 
surette mürakabesine imkan verecek 

Bu sene incir müstahsilleri taliaizdirler. Bu seneki incir li
atlerinin sukutuna hazrrlıyan amiller o kadtlJ' kuııııetli ııe 
incir piyasaaı o kadar İffahasız ve gayri tabiidir ki, sevkiyat 
tahdit edilse bile liatleri yükseltmenin imkanı yoktur. 

Toplantı var 
• Hal binasının or

tasında bir kule 
yapılacak 

Step mıntakalarında bağcılık v di
ğer ziraat şubelerinin ihyası için cylll
iü.n altısında Ankarada mühim bir top-

25/8/37 tarihli yaz.ınıda, rekoltenin tinde bilfiil ve kıymetlı rolleri olan şah
yüzde otuz, kırk. bir noksanlığına rağ-1 siyetlerin fikridir. Yani, e~ki Aydın 
men fazla kuraklık ve dahili kre:l.isizlik Incir Müstahsilleri Kooperatıfı murah-

T ·ı h lantı yapılacaktır Bu toplantıya Iz- •·---yüzünden bütün incirin Aza.rol bir ill has müdürü Nazmı opcu •ı; unun ve a- . · . . . . Izmirde modern bir santral hal inşa 
. . l Izm' T" 1 Od ı .. ·ka H kk mır ııaylavı B. Rahmının rıyasot etmesl . 'k Ş h . . bir buçuk ay zarfında (zmır pıyasasına 1 en ır ıcare ası ~ nı a ı . .. . edileceğini haber vcrmıştı . e nn yı-

yığılması tehlikesindl'n bahsetmiş ve fi- Balcıoğ!unun muhtelıf fırsatlarla izhar 1 muhteı.11eldır. Zıraat mutahassıs!arıyle yecck maddelerini bir arada, toplu bir · ı iki · ·1ı (In · · takala d zcraatçı meb· 'ar hu toplantıda buluna- 1 • k'-atlere çok mühim bar darbe vuracak ett erı gı ı, cır en~ rın a, esn- t • , surette 1nurakabc etınek un wıını ve-
k . .. .. k . . b' .k. senedir inlıısarlar tarafından caklardır. j . . . . . olan bu tchli enın onune geç e ıçın St""u ır 1 1 recek olan bu müesses~nın proJesını 1nı-

ise, sevkıyatın her istasyondan sıkı bir ı t":'bit edılen .asgari fi:ılin lıi.~ kuru dah:ı • • mar B. Zeki Sayar meydana getirmiştir. 
tahdide tabi tutulmasını istemiştim. Son,. yukseltılmesıdir. T bır dıgerle hurda- Naz ıl l ı Izuıır santral halinin projesi Leipı.ig, 
talıaddüs eden piyasa vaziyetı teklifimin nm dahılde asgari beş kuruştan satıl- • le: ~-imı;, Frankfurt ve Budapeşte merkez 
ne kadar yerinde battı kifayetsiT. oldu- masıdır) Bu şu demektir. ki,,Izmir mas- Dokuma fabrıkası !halleri göz önünde bulundurularak mey-

,. 

ı~ 
-

ğunu göstermiştir. Zira o yazımı mah- rafı olarak beher kılo ıncıre ı.sabet eden Nazilli dokuma kombinası mudürü B. dana getirilmiştir. Santral hal projesi 
reçleriıı hiç olmam geçen seneki vazi- bir buçuk ila iki. kur".'iu. da. nazarı üi-1 Fazlı, pazar günü Istanbuldan gelmış hazırlanırken Izmirin ı,imdiki ve 20 se- i_. --=--=- .., " * ..._- -=- -<:. - ,.,,,,..,,_, -

yette olacaldan esasına i.;;tinadtn yaz- hare alırsak, lzmırde ıncır fıatlerı hıç- 1 ve dün akşam Nazilliye hareket etmiştir. 1 ne sonraki nüfus durumu, sebze ve mey- Merkez hat binasının pldııı 
ı:c.ı~tun. Halbuki bu sene incir müs- bir zaman yedi kuruşt.ın aşağı düşmiye- B. Faz.lı, kendisiyle görüşen bir muhar- 1 va ihtiyacı göz önünde tutulmuştur. hava ve depoları ihtiva etmektedir. büyük bir kule ve kulenin ortasında, 
tahsilleri talihsiv!irler. 7ünkü bu se- cektir. Paçal denen adi ";:Ular da da-

1 
ririmize şunları söylemiştir. . 1 Projeye göre bina uç ~ısın1dan ibaret- Merkez bal binasının tabtezzemin ya- zamanı gösteren bir saat bul kbr. 

neki incir fiaUerinin sukutunu hazırlı- hılde hurda arasına gırecegınden lzmcr 1 - cFabrı.kamızda faaliyet tam ven- tir. Ilk kısımda ıdare, laboratuvar, ban- pılmasında pratik bir fayda görüleme- Bina heyeti umumiyesiyle büyük bir 

Yan Amiller o kadar kuvveUi ve incir piyasası da hafifliyecektir. Binaenaleyh miyle devam etmektedir Fabrika mu- 1 ka posta berber gazıno ve lokantası diği için fevkazzernin yapılması karar- eser olacak ve senelere taksim edilerek 
k l . .. d k 1 . 1 f f , 

piyasası o kadar iştahasız ve gayri ta- re 0 tenın. yuz e otuzunu esasen no -
1 
ayyen zamanda yetişecek ve açılacaktır. vardır. Iki numaralı kısımda satiş ve taşmıştır. Halin önünde geniş bir mey- yapılacaktır. Halin Ustil kapalı o!acak-

biidir ki, evvelki yazımda ileri sürdü- san tellkkı eder, bu kadar bır nısbetı-. Bizim bıldiğimize göre Nazilli fabrikası- 1 teşhir holleri vardır. Son kısun soğuk dan bu!unacakur. Binanın en üzerinde tır. 
ğüm, yalnız sevkiyatın tahdidi ile fiat- nin de asgari: kooperatıfler elin.de oldu-: nın 20 llkteşrinde açılrnasl mukarrer- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 • 1 • 1111111••••1 ••1 •••••11 • 1 • 111 ••••••••••••••••• 

!eri arzu talep kaldesl mucibince yük- ğunu düşunürsek, geriye yüzde kırk bir dır• ' r"' • • Adi• d 
seltmenin imki\nı yoktur. Acaba bu rekolte kalıyor demektır. Hurda fia- 111 ~ narımız ıçın ıye e 
yüzde otuz illl kırk rekolte noksanını tine bir kuruş zam edildiği takdırde ise B. Aşki Eren • 
bile hiçe sayan ve incir fiatlerini dun esasen bu mevsim çok olan ~aça! incir- lıtanbulda bulunmakta olan Ziraat ----------------=:....-- Bir zimmet davası 
bir seviyede tutan Amiller neferdir! ler de hurda arasına karı.şacagından, go-1 bankası Izmir şub•si müdürü B. Aşkı, 1 ı ı • 
Bunların başında esasen güzel çalı.şmı- ri.ye kalan yüzde. kırk rekolte_ kol~yca Eren paz3r günu ·ın"'üştür. zmı•re ge en erın sayısı Zimmetineparageçirdiğiiddiasiy· 
yan mahreçlerimlzin, bilhassa, bu sene yuzde otuza belkı de daha aşagıya ıne- le şehrimiz memurin kooperatifi mÜ· 
arzettikleri hususiyettir. Almanya gi- cektir. Binaenaleyh bu geriye kafan B---:-Ziya dürü Muotafa Çelebi hakkında yapı• 
bi incir ihracatında mühim bir rol oy- cüz'l miktar< ilıracatçılarıınızın mevcut Sıhhat ınuzesınin kurulmasmda lıu- gu•• n geçtı•kçe artmakta.. lan tahkikat evrakı tekemmül etmi, 
nayan bir mahrecin muahedenin gecik- Avrupa mahreçlerinde iyi fiatlerle sat- lunmak üzere şehrimize gelen Sıhhat ve dosya iddia makamına tevdi k.ılın-
mesi dolayıslyle, Fransanın da enflas- mamalarında bir sebep kalamaz. Fakat Vekaleti müfettişlerinden B. Ziya, dü.n mıştır. 
yonu neticesi iştira kudretinin azalması şayet yine Izmirde (ialler yükselmezse, Istanbula hareket etm~tir. Zafer bayramımızda bulunmak ve Fu- rum. Şunu açıkça söylemekten zevk Müddeiumumilik makamı, sorgu-
ye Kanadalıların lthalllt kayıtlannı art- 0 zaman kabahati ınahreçlerimizden arı ziyaret etmek üzere cumartesi ve duyanın ki lTmır Fuarı, Balkanlarda Bu yapılmak ve tevkif ve ademi teY• 
a.~-~ -:<ude~ ·~ u~ "'''"'YC• Y=·~ ""iiJ• t:-n~~m;,,ı~ hn,1; t;rorô te<kil!I- n I' ••• ,.. C' L • p_a.ıpr gjjnlIT!..xakm vi~\v.~rrP.en mub- ııcılan fuarlar arasında muhtelif bakım- kifi hakkında bir karar vermek üze-

mus e ğll, incir üzerine çalı- va ı ın isarlar ıdaresınin hurdayı Bir muddetten beri lstanbulda bu- . ·- b··--. ~. .""."""" -- w .... a .. "' ... ·---·· ·~-~··· u~,.._.., ·~ .ı"- M ••• .,f,. (',.lebivi mevcuden 
şan bütün unsurları şaşırtmıştır. Bu 1 dahilde beş kuruı;tan •iması suına ma- 1 yısı çok. taşkındı. Ikı. gun ıçınde kara panayırından daha geniş, teşkilat itiba-ı nobetçi sulh ceza mahkemeoine go-n-

1" unmakta olan bulaşık hastalıklar d ı ı 
sene gerek tabiat, gerek ticari teşkilatın •yetini bır miktar arttıracaktır. Fakat hastanesi ba h k. . ve . enız yo uy ~ .şehrunize gelen. ziya- riyle güzeldir. dermiştir. Sorgusu yapılan Mustafa 
henüz teazzu etmemiş bulunması ve buna mukabil temm olunacak faydalar Lütfi Sabri ş e 

1.~ 1 
•• dok.tor Bay r~tçil.er 5396 fc4ıdır. Yalnız Manısa vi- Balkanlarda Selanik fuariyle birlik, Çelebi şunları söylemiştir : 

mahreçlerin bozukluğu hep müstahsilin ° kadar çok ve yerindedır ki arzedclim: · 1 h pazar gunu lzmır vapu- ztaiyetmd.en 2.00. O kişi gelm. iştir. Gelen te, Balkanlıların iktısadl hüviyetini ta- . - Bana isnat edilen suç zimmet-
rıy e şe rimize dönmüştür. t il 

afoyhine olarak inkişaf etmiş ve etmek- 1 -.Evvelemirde lıu tedbirle hurdaya Az' d k yare ç e.r ıçınde 237 sı lta!yan, Fran- nıtan Selanık ve Izmir panayırlarını da- tır. Fakat memurin kooperatifinden 
tedir k k 1 ız o tora hoş geldiniz deriz. sız Am kan in il di b" 

· ar~ca o an paçal incırler hurdadan .,., • .. e:ı ve g iz · ha geniş reklam.la bütün .dünyaya ta- ır gima zimmetime para geçirmif 
Tabiat kurak gidip müstahsilin incl- daha ballı olmaları dolayısiyle suma B, Sabri Dun bır. Ingıliz vapuriyle 75 Yugos- nıtmak lazımdır. Izmır vilayet! pavyo- değilim. Bu hususta defter vesair iş-

rinin. yalnız miktarım azalbnamq, ka- rand.ımanını arttıracak ve fazlalaşan ma- l:v ve Ingıl.ız seyyahı gelmiş, Fuarımızı nunu çok beğendım. Billıassa turistik ler muntazam olduğu gibi, kayıtla-
listesini de bozmuştur. incir piuasasın- liyetı kumen olsun diişurecektir. · Trakyo umumi müfettişliği ba.şmüşa- z<yaret etmışlortlir. Evvelki gün gelen köşesi güzeldir. Ben Izmirin güzellik- nn tutulmasından da muhasebeci 
,,_ , 2 Irıh vırı B. Sabri dü.n akşam otomobille Iz- yun .. u . 1 wı nazımlık yapan hirbir teşekku'"l de - isarlar mübayaat esna.,ınd.ı an seyy<>.m ... rı arasında Balkan Ti- !erini burada tanıdım ve sevd•m Fuarı- mesu dür. 

k • 1 bil mire gelmıı;tır. t -
yo tur. Filvaki akla yeknazarda incir veya . filıare hurda mübayaalını (iyi car~ .ve sanayi odaları komiseri B. Smi- nızın noksanlarını hmamladıktan son- Evrak arasında, ancak şimdi göre-
kooperatilleri gelebilirse de, gerek mez- ve adi) dıye ıkiye ayırarak iyi kısmını (:eh• l • + h • l brıulotı ile ıl~-~. Yunan avukatı da ra daha fazla ziyaretçi beklıyebilirsiniz. b.ild.iğim, Arif imzalı 9/7 /937 ta-
1-~- k IA t ~· ır erın arıta arı urun k Balka ht ed ,,..,.. ooperatillerin ilk teşekkül seneleri vus urya ve diğer ınciri sanayide kul- . a : a!.'11- n ticaret odaları Fuar memurları bana ve arkadaşlarıma rı ı sen e gelince, bunun para k.ıs-
olması, gerekse incir mahsulü.nün çok ~ memleketler~ güzel fiatlerle sata- ~eledıyeler imar heyeti şehirlerimizin komıserı, _ ı raruenyönıan büro. u me- büyük nez:ıket gösterdiler. Bu biz.i mem- mının neden doldurulmadığını bil-
nazilc bir ticaret! olup her halde aene-1 bılır. harıta!arının yapılması için beş senelı.k rı_ı-urları ':.ırafından karşılanmış, kendi- nun etti. mediğim gibi dosyaya melfuf olacağı 
nin muayyen ve !asa bir müddetinde 3 - En son ve en ıııü!ıimi de suma ;ir Prqı:raın hazırlamıştır. Program tas- ~ın~ bir ı.:ihmandar tayin edılmiştir. B. • kenarındaki zımbadan anlaşılacağı-
satılmış bulunması lkti7.a ettiğinden ve mal.iye~ind~ki ehemmiyetsiz bir artl§a ık edıldıkten sonra derhal tatbik.na ge- mırloti .(~rı ziyaretinden sonra bir 10 gün içinde r~ Fuarını ziyaret n~ nazaran, dosyanın da bu bapta 
nazımlık gayet güç ve tehlıkeli oldu- mukabil tatbı.k olunacak tedlıirin fevka- çılecektır. Programa göre 5 yıi içinde ınuharrırımıze ş.unları söylemiştir: edenlerin sayısı 193.950 kişidir. Dünkü hır meşruhat bulunması ihtimali var· 
furıclan bu sene için bu vazifeyi kendi- Lide basit ve derhal müessır olmasıdır. 48 şehır ve kasabamızın haritaları ha- F~rınızı ılk defa ziyaret ediyo- ziyaretçiler, bu rakamın haricindedirler. dır. Bu senetlerde bir guna alalcam 
!erinden bekliyemeyiz. Hatta aksi talı:- Zıra hurda fiatlerine bir kuruşluk bir zırlanacaktır. 1941 yılından itibaren bu ·~ yoktur. Muhasebeci bu vaziyeti da-
dlrde, eskidenberi muayyen prensipler· zam ya~mak için yeni bir teşkiLlt yap- 48 şelırimizın yeni imar plfuıları müna- Seferihisar Ura y bı'nası ha İyi bilir. 
le çalışan .'."rac.at ticaretini de felce uğ- maj!a. tuzum olmıyacak, esasen mevcut kasaya konarak ihaleleri yapılacaktır. Velhasıl, bu hususta, evrak ve ve-
ratnıak mumkundiir. Mesl'la muhtelıf teşkilattan ıstifade edilecektir. 11.T p saikin hıfzı hakkında muhatap şir-
sebeplerle bu mevsim alivre sat~larının B~ münasebetle büyük müstahsil küt- ıyezarethaneden ka- . azar gu•• nu•• vaıı·mı•zı•n ketin müdürü değilclir. Ben, ancak 
az yapılmııı olması l.ıugünkü sukutun fderının bütün nazarlarının Türklerin Al• R nAzım vaziyetindeyim, 
mühim Amillerinden biri olarak göste . hatta bütun Yakın \'e Uzak Şarkın kil- b çan ı iza Her şubenin başında meoul olarak 

Jebilir. . rı- b~si .. olan (Ankaraya) sevrildiğine ve ir türlü ele gecmiyor bı·r nutkuyla açıld'!! vazife gören memur bulunur. Esasen 
Şu halde, şımdi ne olacak? Bu kadar lıuyük bır sevinç ümıdiyle çırpındığına B I d • a dün saat dokuzdan bu ana kadar ko-

anormal b. ir piyasa içinde, bu kadar şüphe yoktur. saf' ok~n ı ka arkadaşının evinde mi- ..... e operatiften beni bir tarafa çıkarma-
lı ı b ır a ara parasını çalan ve Üç de- .,.... . mak suretiyle mevlcufiyetine sebebı'-
I norma ır mevsimde bütün müstahsil- IlALlT ÇAYIRLI fa nezarethaneden kacmağa muvaf- vah B Fazlı Güleç, refakatinde vilil- görülen valimize teşekkürlerini bıldır- yet vermişlerdir. 
er pıyasanın gıderine mi terkolunacak• "'" fak olan Ali Rizanın cİün duruşması Şt.t meclisi Azasından avukat B. Ekrem, mişlerdir. Ş 

Yani (laissez faıre) tıcarct unıdesi ta~ Trakya .Ja yapılacaktı. Fakat suçlunun yaka- B. Sırrı ve B. Mehmet Aldemir olduğu . irke~. hususi bir şirket olduğu gi-
mamen tatb k 1 k Uı I d h ld Valimiz, Sclerihi.;ar belediyesinin gös- bı, emnıyet direktörünün şirketteki 

• • 
1 0 

unara • normal piyasa ~BOi} b , an ığına dair, bir iş 'arda bulunul- a e pazar günü Sefcrilıisara gitmiş terdig"i gayreti nutkunda tebaruz·· ettır· _ 'f · h · "d §eraıti varffiNP>c· • •• d • da ' ' . vazı esı eyetı 1 are azası olmalctan 
rı'ne . _. -.-ına, ·~•ıı.staruıJl~r elle- ın gocmen ma ıgın n şiddetle aranmasına ve yenı •nşa edilen belediye binasının açıın ba ka 

geçtı b il 1 • miş ve : cBeledıye binaları, bulunduk- Ş bir feY değildir. Bu itibarla be-gı gı ı ma arını sevkedıp ıh- , . • suç unun babasının elyevm bulun- töreninde bulunmu~tur. 
raeatçılar da d led ki y l l '/ ' • d • T f !arı ınemleket balkının nczalıeU ruhi- ni mevkuf tutamıyacag"ı gibi emni-
çeccklcr• B ı ı h~rı gıbı fıat mı bi- (;T eş lrl mtşftr ul~u e enni kazası mahkemeoine Seferihisarlılar bu münasebetle fıde- yelerinin timsalıdir bütün beled· 1 . yet direktörü sıfatiyle de tevkif et-

. unu ıç zonnetmıyoruın T k ( ta ımat yazılarak eski karar da ta bir bayram gün .. g · · l ıli.r Se- ' ıye erın • l'h' . 
M'.lli ~·konomıyi milll ınudafoa.>ı kada;,S ra. ya II~ı ;'uhabirımızdon) - iresinde kendioinden istizahı lazı~ ferihisar belediye r~i.s·"i;";:i ı:: t .6000 böyle modem binalara sahip olmalarını mege sa a ıyetı yoktur. Ve yapılan 
:•t•z. bır surette takıp eden Turk cıim- ı r;:,:::e;e z 1 ın a Romanya, Bulga- gelen nolctalar hakkında malumat lira sarfıylc, on bin !~a .bü~eli ~cferi temenni ederim.• dem~tir. mkamele de doğru değildir. Beni an
ıurıyet devletı ve onun kıymetli bakan- lerın de<l ugos avyadan gelen göçmen- alınmasına karar verilerek muhake- hisar belediyesinin ıne dana t' . ~ Vali bundan sonra kordeLlyı kesmiş ~ mahkeme tevkif edebilir. Demiş-

l~r'., zannetmem kı, en ~ğı yuz bin ki- 80 OOOa i ~ bu tseneş ge~eceklerle beraber me 7 eylı'.ile talik kılınmıştır. binanın yüsclmesinde ~üyük ~: ·~dığı ve bina gezilıni§tir. Öğle üzeri Seferi- tır H 
§ıyı geçındıren bir malısulu böyle anor-

1 
. ""'.'Ş ır ım ı~e kadar gelen- r ımı hisar belediyesinin verdiği ziyafet neşeli hakim, dosyayı İnceledi, tevkifine 

ıual b d crın evlerı ikmal ed J ı ma al görülememi• oldug" undan ser· 
Ha '-ka"'t. mbevsınkı! e hımayesiz bıraksın .. m;•tir Gerı·u kal •,mış kv:dyerbeştiril- .. geçmiştir. Valimiz bu münasebetle Se- bes < 

"' ı uyu erunıw arzet k b "' . , e an arın ı e u sene Q / V / R • ferilıisa leş . . 1 t bırakılmasına ve evrakın iddia 
mW.tahsiller b 00 me " ikmaı edilecektir. ze ı usu ıza ANA ve ra yer tırı en göçmenlerle de makamına iadesine karar verildi. 

ıçın ır rçlur. Bınaena- ç k 1 görüşmüş, ilıtiyaçlariyl~ guJ 1 •·---
leyh bütün ınustahsıl!er böyle btr hi- o ça "jl<an olan Tı.iı k göçmen un- J"LK t m~ o muş- Hı • • k l 
ıııayeyı buyiık bır ıimıllc bekliyebilır- suru Trakyanın zengın topraklarına şen- 0kulu direktörlu .. g"' ün .Jen .• ur. _. urıyeyı açıran ar 
for. lık ve yurd bunyesine kuvvet vermek- uı tevkif edildiler 

Devlet lı ' . Ledir. Venı' va l •mayesınin ınuhtelıf şek·!' - ANA L ı 1 PUT ar E lk 
de kbarüz ettr.~ine ve •dftc • . .. 

1 
•
1
r Devletin büyük siyasası Trakuauı ta"ın ve 1 K kısımlar için talebe kaydına bir Eylfılden . vve i sayımızda Narlıdere köyü 

ry • ' egıne gore ı • ı · d b" ' ' Liman i-leri müdürü B. Haşmet nu··ıge cıvarında feci old • · be · k' 
sahada yü ksek mefkureli ı"nk !' .k yerın e ır kutfrl't kaynağına çevirecek- itibaren batlanacaktır. d "' b ugu nıs tte çır ın 
t t b • ı apçı ı - tır ün Izmir vapuriylc Istanbula hareket ir hadisenin vukuunu, Kamil, Meh-
ısa akıuıımıza yol gôst..rnıek küstah-ı . Müracaat ıaatlerı' •• Her etmiştir B Dül Is m t N"d I" R d d h lıgında bu!urunağı kat.. ki .Kr rır gün sabah dokuzdan 00 yediye · · · ge tanbulda, Alman- e ve ı e ı eccp a ın a üç şa -

ti ıyycn a ıma "o- aymak l kadardır. yaya sipariş edilen vapurlar meselesiyle sın birleşerek, on iki yaşında Ali kı-rınem. Yalnız şüphcs · .. h': am ar ara H 
t db. • ız en mu un - meşgul olacaktır. lngiltereden salın zı uriyeyi kaçırarak bir fırına sok· 
::.kil~r·yenı mahreçler bulunma>ı veya sında değişiklik Kestelli caddesi: No. 76. Telefon: 

2914 
alınacak vapur, istenilen vasıfta olduğu tuklarını yaz!"ıştık. 

sim o= ~cnışletı!mesıdır. Tam mev- Iç Bakanlık kaymakaınlar arasında anlaşılm•ştır. Narlıdere zabıtası tarafından suç· 
İ.<c bu ted: a dbu~unmaınız dolayı.siyle yapılacak değ~ikliklere dair yem bir ka- Not: Uzak semtler .için çocukları mektebe götürüp getir- • !ular hakkında yapılan tahkikat ev-

kt ırın er al alınmasına imkan ramame projesi· hazırlamı.ş ve pro· . mek İçin hususi otobüsleri vardır. San' atkarlar gitti rakı merkeze gönderilmiş ve buradan 
yo ur. Bundan sonra ileri süreceğim yüksek tasdika arzedilın k ·· Bıeyı B' .. dd da iddia makamına oevkolunan 8 uç· 
tedbı"r :.. b' k e uzere •~ ır mu ettenberı· Fuarda temsiller 1 1 ~. ırço seneler incir ticare- bakanlıg· a ....,. 1 15 u arın dün nöbetçı' •orgu h''-ı"mli· vermiştir. veren Istanbul Şehir tiyatrosu sanatlıir- • · ·• aı< •••••••••••••-•••••••••••••••l ları dlln Istanbula gitm~tır, gınce yapılan oorgularında, derhal 

tevkiflerine karar verilmi~tir. 
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Fratelli Sperco 
Vapuru Acntası 

N. V. 
\V. F. il. Van Der 

Zce & Co. 

•ımmo-~-H-e-k-im-i-•ı. ........ . Olivier Ve Şii. 
LıMiTET 

Vapur acentası 
Daima a yorn •••• 11 •• 1 ' . 

• . .. 
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ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPAl"n"ASl 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE BtRiNCİ KORDON REES ~~ lla~ ac G. m. b. H. BiNASI TEL. 24 43 

HERMES v puru 31/8/937 te ge- HAMBURG Lllerman Lines Ltd. 
fip Burgas - Varna ve Köstence limanlan ADANA vapuru 25 ağustosta bekle- ~g~g~~!:!ru 28 ağustosa b-
için yük alacaktır. ?i!or.~otterdam, Hamburg, ve Bremen dar Londra ve Hult için yük a.lacakbr. 

MEROPE vapuru 5/ 9/ 937 de Hot- ıçın yuk alacaktır. ADJlff ANT vapuru 28 ağuatosta ge-

HORTAÇSU 
Hastalarını Birinci Beyler 

terdıım • Amsterdam ve Hamburg li- CAIRO motörü 6 eylülde bekleniyor. lip 1 7 eylı11e kadar Londra için yük ala-
h ket edecektir. 12 eylı11e kadar Rotterdam, Hamburg caktır. 

ıokak 36 numarda kabul eder. 

mantarına are ve Bremen için yük alacaktır. MAL VERNtAN vapuru 1 O eylulde 
HERMES Vapuru 20/9/937 de Ro~- ANKARA motörü 21 eylülde bekle- ~~lip ·.~ 7 eylule kadar Londra ve HuU 

Sabah 9-12 
Öğleden sonra 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. A d ve Hamburg lı- · 2S l·"l ._ ıçın yuk alacaktır. terdam • mster am nıyor.. ev u e udar Rotterdam.Ham- MARONIAN itil • 'd 

manian için yük alacaktır. burg ve Bremen limanlarına yük ala- d Lo d H il vapAuru ey ıptl~ as~?-
calttır a n ra. u ve nversten ce ıp yuk TELEFON: 2946 

sVENSKA ORlENT UNtEN . çıkaracaktır. 
• R AMERtCAN EXPORT UNES LtVERPOOL HA Tl1 rin ortasında Lcith ve Nevgastel için yük 

alacaktır. CDYNIA motörÜ 2/9/ 937 de ot· The Export Stcamship Corporation OPORTO ~ d 
H b O tzig Cdynia- EXPRESS vapuru agustos sonun a DEUTCHE LEV ANTE - UNtE 

MlLOS vapuru eylul iptidasında Ham
burg. Bremen ve Anversten gelip yük 
çıkaracaktır. 

terdam - am urg • . an - vapuru 2 eylwde bekleni- Liverpool ve Svanseadan gelip yük çı-
Balblı:: ve Oanimark lımanlanna hareket yor .. Nevyork için yük kabul edecektir. karacaktar. 
edecektir. EXMOUTH vapuru 14 eylwde bek- OPORTO vapuru Karadeniz ve ls-

LAND t"ril 17 /9/93 7 de !eniyor .• Nevyork için yük kabul ede- tanbuldan avdetinde Belfast. Liverpool 
V ASA mo Q • _ Cd _ cektir. ve C}asgov i~in yük alacaktır. 

Rottcrdam .. Hamburg - Dan~ıg ~ E'.Xf RIA vapuru eylul sonunda bek- BnstoJ, Lcıth ve ~vgastele batb •• 
NOT : Vürut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun ilc· 
retlerinin doğitikliklerinden me· 
&uJiyet kabul edilmez. 

nia • Norveç .. Baltık ve Danımark lı- Lniyor.-. Nevyork için yük kabul ede- ~ JOJ-!ANNE vapuru e.> 'ül ortasında 
larına hareket edecektir. cektir. dogru Ilrıstol için yük alacaktır. 

man .... Z/I0/937 de Th Ex_,,,. St .L· C • ARBIAN PRINCE vapuru birinci te,-
BIRKALAND motoru ~ ...... ~ eamı;u! orp<M'ation 

~tc~~-~~~-o~•-C~ P~ ~~~.W~tt ~~~~~---~~~~~-~~~~~~-~---~~• 
nia • Dcmimark limanlarına hareket ede- . EXCAMBfON vapuru 27 ağustosta 

Pıreden Boston ve Nevyork için hare· 
cektir. ket edecektir .. 

SERVlCE MARITlME ROUMAIN EXCHORDA vapuru 1 O eylülde 
SUÇEAVA vapuru I0/9/937 de Mal- Pireden Boston ve Nevyork için lıare-

. ta • Marsilyaya hareket edecektir. ket edecektir .. 

ZECLUGA POLSKA S. A. . EXCAUBUR vnpuru 24 eylülde 
Pıreden Boston ve Nevyork için h re

LEVANT motörü 8/9/ 937 de An- ket edecektir .. 
vers ~ Dantzig' ve Cdynia limanlanna ha- . EXE.TF..R vapuru 6 t ci teşrinde 
r et edccektar. Pıreden Boston ve Nevyork için hare

···•····· 
UA.ndakl hnrcket tarihleriyle navlun

lardaki değişiklerden acenta mesuliyet 

ket edecektir .. 
SEYAHAT rdODDETI 

Pire - Boston 16 cün 
Pire • Nevyork 18 gün 

kabul etmez. SERViCE MARITtME ROUMAIN 
• l . tkin . K rd BUCAREST 

Daha fazla tafsilat çın cı 0 on- DUROSTOR vnpuru 29 ağustosta 
aa FRATELLI SPERCO vapur acenta- bekleniyor. Köstence, Sulina, Calatz ve 

1 ~ Uracaat edilmesi rica olunur · Calatz nktamınsı Tuna limanlarına }'Ük 
16.na m • kabul eder. 

TELEFON: 4142/4221/2663 sn:. ROYALE HONGROtsE 

ris a ü tesmden diplomalı 

Dl tablplerl 
Menılelu.t lıastanesl diş tabihl 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Haıtalannı her giin ıabah 
at dokuzdan başbyarak 

Beyler • Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 

bul ederler. 
Telefon : 3921 

DANUBE MARIT&ME 
DUNA vapuru 6 ev!Uldc bekleniyor. 

Bdgrad. Novisad, Comarno, Budape;r 
te, Bratislava, Viyana ve Linz için }'Ük 
alacaktu. 

JOHNSTON V ARREN LtNES Ltd. 
LtVERPOOL 

lNCEMORE vapuru 29 ağustosta bek
leniyor.. Liverpool ve Anvers limanla
rından yük çıkaracak ve Burgaz, Var-
na, Köstcnce. Sulina. Calatz ve lbrail 
limanlara için yük kabul edecektir. 
DEN NORSKE MtDDELHAVSLlNJE 

OSLO 
BOSPHORUS motörü 28 ağustos

ta bekleniyor.- eppc ve Norveç liman
lan için yük alacaktıi'. 

BAALBE.K motörü 2 3 cylulde bek
leniyor •• Dieppe, Dürikerk ve NOTVeç li
mnntıın için yük alacaL-ttr. 

Kurşunlu Banyolart 

Şifa hassaları muhitimizd~ tecrübe ile ı:ıabil olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyettedlr 

H~r Uirlü istirhat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta ga
zino bülisa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyo~arrla 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo dairesinin hususi otomo• 
bili Salihli istasyonunda emre Amadedir. Her oileye müsta-
kil oda verilir. 

Fiatler: Banyo dahil olmnk üzere insan başına otelde kar· 
yola 100-75 diğer lcısımlarda gene insan başına yataksız 
1 inci 50, ikinci 40. üçüncü 30 kuruştur. 

Müsteciri : KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALCI ,_..,.,,....r.-. 

müdür üğünden: 
Meriyete giren 3222 sayılı telsiz k nunu mucibince radyo sa· 

hiplerinin ağustos sonuna kadar en yakan P. T. T. merkezlerine 
müracaat ederek ruhsatnamelerini almaları lazundır. 

Bir Ağustostan evvel alanmış olan ruhsatnamelerin hükmü yok
tur. Ağustos sonuna kadar ruhsatnamelerini almıyanlar evvelce 
ilan edildiği gibi ağır cezalara çarphrılacak ve bu müddet hiçbir 
suretle uzatılmıyacaktır. 

937 ücretleri Eyliil sonuna kadar verilebilir. 
Ancak radyo kullanılsın kullanılmasın beyannamesinin ağu -

to içinde P. T. T. merkezlerine verilmiş olması behemehal la
zımdır. Ruhsatname vermek için eski zamana ait hiçbir para 
i tenilmiyec:ektir. 

14--17--19--21~24--26--28--31 2801 (1521) 

TURAN Fabril:<tı~ rı mamulAbdır. Ayna zamanda Turan 
tuval t bunlarnuıc.traş tabunu ve kremi ile güıellik krem

lerini kullanımı. HeJ yerde s blmaktadır. Yalnız toptan aa· 

hılar için hmirde Gaıi Bulvaranda 25 numarada umum acen• 

lelik Net'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniıı:. 

Posta Kut. 224 Telefon e•&& 

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

Taze Tenıiz Ucuz ilaç 

amdi Nüzhet Çançar 

ıh lıa · • e Z DfSI 
Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 

Karş1s1nda 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••• 

Afyo 
den: 

• 
ısar e ediye Reisliğin-

1 - Y apdac k intaat Afyonkaırahisar Belediye&ine ait yeni be
lediye bine.at intasıdır. 

2 - Bedeli keşfi 49166 lira 63 kuruttur. 
3 - Bu inşaata ait fenni ,artname eksiltme fartnamesi, reaim, ke

tif evrakları 225 kuruş mukabili Afyon Belediyesinden verilecek-
tir. • 

4 -Bu inşaat t 7 /8/93i tarihinden itibaren 7 /9/937 tarihine 
rastlıyan sah gününe kadar yirmi bir gün müddetle ve kap lı zarf 
usuliyle elcsiltmeye konmuttur. 

5 - ihalesi 7 /9/937 tarihinde salı günü saat 15 de Afyonkara .. 
hi ar Beldiyesinde Encümeni Belediyece icra kalmacakhr. 

6 - Teklif mektupları mezkiir saatten bir saat evveline kadar 
behemehal Encümene verilmiş olacaktır. 

7 - Muvakkat teminat miktan: 3687 lira 50 kuruştur. 
8 - Taliplerin en atağı otuz bin lirahk yapı İşi yaptıklarına dair 

Nafıa Bakanlığından ahnmıt ve ehliyet vesikasını haiz buluna-
a.ktır. 27, 31 4 2924 (1607) 

Çünki o sizin hem dişlerinizi hastahklardan hem i 
• • 

paranızı yabancılara gilmekten kurtarm1şhr ~ 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Daima 

RADYOLiN 
Müstesna bir formUlle ve 

azamı itina ile. yapıldığı ve ~ 
kabet kabul etmez bir fintle 
satıldığı için yurdda ccnebt 
maınullltının hakimiyetini o~ 
tadan kaldırmıştır. Kazandı .. 
ğı bu rağbet sebebiyle elde hlo 
stok bulundurmadığından da 
mütemadiyen taı.e ihzar olu .. 
narak piyasaya çıkarıhr. 

Radyolin kUllanınız; sadı 

dişlerinizi temizlemek, koru .. 
mak ve gül:elleşUrmckle kal. 
ma7.Sınız, verdiğiniz para da 
kendi cebinizde kalmış olur. 

RADYOLiN 
Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
iN GILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlaranda bazırlanon Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli m ddelerden tamamen Ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantln saç boyalarım kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle do 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Ecıanleerde ve ıtrıyat mağauılarmda raymız. 

Telefon No. 2422 

ZAFiYET 

KANSIZLIK 

VEREM 

ISTIDADI 

ROMATiZMA 

E 
ADEMi 

iktidara 

FEVKALADE 

f:Yf TESiRi 

YARDIR 

.Ferit Şifa eczanesi 

Demiryollarından: 
Alsancak Şehitler Yadigar sokağında 11 lmpı ve 50 harita nu

maralı eski helva fabrikası denilen depo 6/9/937 pazartesi günü 
&aat 15 te lzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda açık arhr· 
maile kiraya verilecektir. Bu deponun muhammen üç senelik kira 
bedeli 432 liradır. 

isteklilerin % 7,5 muvakkat teminat yatırmaları ve aranılan ve
sikalar ve ite girmeye manii kanuni bir halleri olmadığına dair be
yannamelerle muayyen vakitte komisyon müracaat etmeleri la
zımdır. Şartnameler komisyondan paraSiz alınır. 

rr, 31 2953 (1606} 



Sahife 10 

Sovyet Rusya ile Çin arasında 

Bir ademi tecavüz paktı imzalandı 
Bu hadise Tokyoda olduğu kadar Berlinde de endişeler uyandırdı 

Tiençin şehri kapısında Uzak şarkta bir sulh eseri 
-----------------------------------------

................................. 
Kanlı bir muharebe oluyor. Japonlar Moskova ve Nan kin bir dostluk paktı 

takviye kuvvetleri almaktadırlar imzaladıklarından memnundurlar 

Japon askerleri 
Tokyo, 30 (ö.R) - Hariciye nezare- tos tarihinde Nankinde lmzalanmışllr. Çinlilerin ilk fırsattaJmnu feshedecek

tiyle alakadar mahfillerde beyan edildi- JAPONLAR ENDIŞEDEDIRLER !erini ummaktadırlar. Bununla bera
ğine göre Çin ve Sovyet Rusya arasında Paris, 30 (ö.R) - Tokyodan bildiri- her Çinin dahili işlerine müdahale et
akdcdilen yeni ademi tecavüz paktı Çin- liyor: Hariciye nezareti namına beya- mek ve paktın feshine mAni olınak için 
de yeni ihtilaflara vesile açacaktır. Bu natta bulunmağa salahiyettar bir zat Sovyetlerin bu fırsattan istifade edecek
paktla Çin Moskova hükümetinin elin- Sovyet - Çin paktı hakkında şunları !eri tahmin edilmektedir. 
de bir Alet mevkiine düşmüştür. Hari- söylem.iştir: Alman gazetelerine göre Çinde daima 
ciye nezaretinin salahiyettar erklnı Çi- ~Nankin paktının imzası Kominternin Japonyanm memleketi nüfuzu altına al-

('. nin Uzak Şarkta her iki tarafa müsait Şark sulhunu iblfil için Çinde serbest masından bahsedilmesine rağmen Rus-
Şanghayın umumi göriinü1il bir sulh için Japonya ile anlaŞması lil- bir saha bulmak arzusunda olduğunu te- yanın da iç Mogolistanı ele geçirmek 2r-

Şanghay, 30 (Ö.R) - On yedi hüküm sürmüştür. Yalnız şehir uze- ran daha iyi müsellah ve daha kala- zumunu beyan etmektedirler. yit etmektedir. Ihti!Afların balli için zuları daha az değildir. Çin Komintern 
Japon tayyaresi Tao - Saoyu bom- rinde bazı Çin tayyarelerinin gö- balık iseler de büyük bir mukave- Moskova, 30 (ö.R) - Sovyet Rusya barba tevessülden feragat kaydı dün- için en müsait komilnist propagan
bndıman etmi§lerdir. Tiençine 25 zükmesi bu sükuneti ihlal etmiştir. met göstereceklerini zannetmiyo- ile Çin arasında aktedilen ademi taar- yanın bolşevikle~tirilmesi maksadı için da sahası haline girmiştir. 
kilometre mesafede son derece kan- Tayyareler japon harp gemileri üze- rum. Çin şimdi zevahiri kurtarmak ruz paktiyle dilnya sulhunun mubafa- yeni fırsatlar yaratacaktır. Nankin bü- UZAK ŞARK - ISPANYA 
lı bir muharebe cereyan etmektedir. rinde uçmuşlardır. için kendi kendini bitiriyor. Japon- uısına hizmet etmek ve 1928 Paris pak- kUmetl 0 kadar d~kün bir vaziyettedir MESELELER! VE FRANSA 
Yeni japon kıt'alarının Tiençine ih- Londra, 30 (Ö.R) -Çing - Tao- yanın bu derece azimkaraoe hareket tiyle iki tarafın kabul etmiş olduğu ta- ki Kominternin entrlkalarına Alet olma- BASINI 
raç edileceği tahmin edilmektedir. dan Röyter ajansına bildirildiğine etmesini beklemiyorlardı. Nankin ahhütlerl teyit eylemek ve aralarında ğı kendi isteğiyle kabul e~tir. Bu Paris, 29 (A.A) - Gazete nıüta!Aa
Bu limana 1 O japon ganbotu gel- göre bu şehirdeki japon tebaalarının hükumeti açıkça bir üçüncü devletin mevcut dostluk milnasebetlerini tahkim teslimiyet hem Çin için, hem de Şark larınm tahsis edilmiş olduğu meseleler 
miştir. Şanghaya da yeni japon tak- tahliyesine ve japon menfaatlerinin müdahalesini tahrike çalışıyor. De- eylemek a-us da 1 iki taraf b _ sulhu için bir tehlikedir . Japon mahfil- Ispany.a ve Uzak Şar. k meseleleridir. Pö-

. k 1 ' k 1 k d B h" · · ç· · 1 · k" d · 1 S ·~ un ° an ey ti P ''ıybe·e I uvvb et erı kçı arı ma ta ır. 
3

u ımayesının ın otorıte erme ter ı- veran e en şayıa ara rağmen ov- nelmilel ihtiHlfların hallinde barba mü- leri Çinin daha biraz düşüneceğini ve '."'ızye.n g~~tesınden: 
ee P e U hare eli himaye için 8 ne karar verilmi•tir. Hankeuda da yellerin Çinde müdahalede buluna- Çın sabillerının yan abluka edilmesin-

' · racaatten sakınmak ve aralarındaki lh- Uzak Şarkta her iki tarafa f dal b' 
japon ganbotu Yang - Çe - Kiang ayni suretle hareket edilmişti. Bu caklarını zannetmiyorum. Fakat Çi- . . . ay ı ır den mütevellit vaziyet vahim hıldiseler 

tilMiarın hallinde bir milli siyaset Aleti sulh tesıs !çın Japonya ile biri ği nehrinde bulunmaktadır. sebeple bu karar bu mıntakada da ne silah, harp malzemesi ve tayyare eşme için noktai hareket ekseriyet itibariyle 
ihtilafın müsellah bir şe~il almasının verebilirler.» 0~~rak lıarptan ~eragat etmek arzusunu kabul edeceğini hAIA ümit etmektedir- ecnebi bayrağı altında yapılan bu va-

ÇINGT AO BOŞAL TlLIYOR pek yakın oldug" una bir i•aret gibi yuksek bir şekilde teyit eylemektedir- !er. him hAdiseler karşıs d Ingilt F 
' UMUMJ BiR TECAVÜZ ı B ahh D'ğ ta -"'- ç· b · · ın a ere, ran-Pari•, 30 (Ö. R) - Çing - Tao- telakki edilmektedir. er .. . uta . il~il_" bir neticesi olarak ı er r.u.,.n ın arıc?e ne~etl sa ve Amerikanın battı hareketleri her 

dan bildiriliyor: Bu şehirde bulu- BEKLENiYOR he~ ikı taraf_ bırbırıne karşı gerek miln- nam":'a beyana~ bulunmaga sa!Abıyet- türlü ilhamdan lridir. 
nan ı'apon tebaasının buradan tahli- BiR JAPON NAZIRININ Şan h d ld • 'b' • l• fenden, geı e bir veya birçok diğer tar hır zat demıştir kl: Lö Jurnal di k' SÖZLERi g ay a o ugu gı ı gıma ı d 1 tl 1 .,,~ .. . • • yor ı: 
yesine karar verilmiştir. · Çinde de umumi bir ı'apon tecavüzü ~ve ere nıl;ştereken her türlü teca- -«Bu pakt Uuık Şark mılleilerı ara- Denizlerin serbestisi meselesinin mev-

R 3 Ö T od Tokyo, (Ağustos) - Sovyetle- vüzden sa' ğ ·] · d b' isi d ulh ı · al d oma. O ( . R) - oky an . ç· d "d h I I . 'h . 1. pek yakın sayılıyor. «Miyakoıı ga- .• :ınma ı ve ıç erın en ır sın as çın Ç ışmağa oğru ilk mer- zuu bahsolınası Amerikalıların yeni 
bildiriliyor: Çin sahillerinin ablukası ~ın d ı~ he mud .j a e d~ 1 l tıma .~ etra- zetesi diyor ki: «Şanghayda Çin dıger bir."' vlet veya birço.k devletlerle haleyi teşkil etmektedir. Ik! taraf mil- doktrinlerine sırtlarını çevirmeleri ve 
hakkında gazetelerde intişar eden beın. al ızhar. ~ ı en en 

1~ d muJ~lt mukavemetine kat'i darbe indirilin- harp balınde olduğu takdirde lhtilAfın ll bir siyaset Aleti olarak barba müracaat Ingilizlerin kendi sabit ve müstakar ann
beyanat bu ablukanın ancak Çin ti- tıy e ~rıcıye neı:_aretı? en sa a ı- ce ve Hopeideki Çin kuv,;etleri ta- devamı müddetince muharip diğer dev- etmemeği ve içlerinden birW taarruuı nelerini hatırlamaları için kafidir. Çi
caret gemilerine tatbik edileceğini ve byet

1
tar bır zat aşagıdakı beyanatta mamen defedilince muhasamat bite- Jetlere doğrudan doğruya ve bilvasıta uğrayacak olursa mütecavize hiçbir yar- ne ve battA Şanghaya karşı usulü dal-

d '" d 1 1 . ·ı . ıı·k u unmuştur: k hiçbir yard d diğ taraf ~·--d b 1 "" abb ıger ev et erın gemı erme taa u u S I . ç· d I ce tir.» ım a veya er ın .uı- wın a u unmama". ta Ut etmişler- resinde yapılacak alelade seyrü ef d _ 
olmıyacağını farzetmektedirler. h ~-d k:'yet erın ıle y~r ~~ ;rı Nihai zaferin yakın olduğu hak- rarma •labilecek anlaşmada bulunma- dir. niz yo!iyle mühimmat ve iaşe :ıe':'ad:ı 

~ dm akı sonk~dapodr ~~1
1 • enJuz e- kında Tokyoda mevcut kanaat Çing mağı taahhüt eder. Bu paktın hUkUın- ALMANLAR NE DIYORLAR? tedarikinin kontrol edilmesini farz ve 

UZLAŞMA iSTiMZACI Mn yıt e ece mev ı e egı ım. apon T od k' . b I tahl lerl iki tarafın evvelce imza tın•• b Berlln 30 (ÖR) Alm 
1 

il · 
Roma 30 ( Ö R) - Londradan kabines' meseleyi ciddiyetle müta!• a a 1 ıapoo te aa arının iye 1 d kl e ~ u- . ' · - an gazete eri !izam eder. Japonlar bu sebebe bi-

b 'ld" T · «D '.I T 1 h t kt ıd' Şa t b d t aa edilmemiş olmalariyle de teeyyüt et· un u arı muahede veya anlaşmalar- Çın - Sovyet paktını ehemmiyetle tef- naen bir abloka şekli llfuı etmek mec 
ı.t ır_ı ijork Ş kıy uhe b~a~ ~~ı:.a- e .~:.ı e ı~. 1 ye t~ ~ar. ım k e':,Y- mektedir. Japonyanın Şanghayda ve dan mütebassil taahhütleri hiçbir suret- sir etmektedirler. cVölklşe Beobahter• buriyetinde kalmışlardır Fakat b' -

j~-~sı ~ Ç~r h~k. a ı~ır'.ın b'ı ır-ıyt k ece k 
0 ~rja ne ':krı f0 agı~ şimali Çinde kazanacağı muvaffa- le tebdil edemez. Imzası tarihinden iti- gazete$İne göre Rusyanuı hedeflerinden zat kendileri de bu ablok~nın amell ta~

kgıne ~~re,] ın u umetını~b. ır u~-ıb_ma ~n t ~r u a.ı:n;ya kt~ an yenı kıyetteo sonra Şantungta vaziyetin haren merlyet mevkiine giren bu pakt biri Çine el koymaktır. Bu tehlike Nan- bik usullerini tayin edememektedlrle -

laşm_al ı~ın .. apo~!~nbın nh~'kg! 
1 ştatr - ır vazıye aş gos erece ır.» iyileşeceği tahmin ediliyor beş sene için ak:tedilmlş olup mUdde- kin hükümeti tarafından belki şimdilik Japonyada bu kararsızlık Japonların tr. 

rı ı erı surecegını u u ume en O Hl · tinin bita dan .. . . .. .. . . . a-
sorduğu zannedilmektedir. Bu haber M ŞA TLERE GÖRE ITIMADSlZLIK HAVASI taı:lfın b;:; b en az altı ay evvel iki gorülmem.iştir ve bu bukumet Mosko- rıhlerınm en vahim anlarında gösternıiş 
ıimdiye kadar resmen teyit edilme- iyi mevki sahibi müşahitlere göre almadığını bilru:~. ~ev~ arzusunda ~an":m mk~evi ".'üzaberetinden istifa- ol~ukları n.iyet ve tasavvurda azimkAr-
mişse de Çinin Vaşington sefiri ta-ıjapon matbuahnda Sovyetlerin mü- Gazeteler, yabancı devletlere kar- fasında oto tik el ığakı takdah deiklber de- Alme e e abfistelllmiştir. Bununla beraber lıga. mugayır görülmektedir. Bu bal §Üp-

fı da 1 1 · · •ı bu"yu"k bı'r emnı'yet•ız' lik besl'yor ma o ar a •ane an m eri N--L> .. paktının besız şını' diki' buhran · d ra n n yapı an uysa ~yanat da dahalesı etrafındakı yazılar Japonya- ~ • 1 - için yenilen~•· 1 aktı Pakt ~ akk b' WUU11 mu- .. . . ın en zıya e teşev· 
bununla münasebettar görülüyor. nın endi•elerini ifade etmektedir lar. Bunların neşriyahna İnanmak ....... -~ 0 ac r. 21 ağus.. v at ır zaruret olarak kalacağını ve vuş Amili olan noktasıdır. 

' ' . ed So ti T k 'l N •••••••••••••••••••••••••••••••• 

i::~:~~~ ~:C~ ~:~ :~t::~=e~i~::: ~~ ara::.~dak~hetil~fı ~iryd~n~a ~~~ y E""'"'"'N"'""'"'"'"'"ı•'"'""'"'"'"'"'A""'"'"'"'"'S"""''"'"'l""R'"'''"'''''"'""'"''"'"""''' KANTONDA 
Roma, 30 (Ö. R) - Şanghaya 

yeni japon kuvvetleri çıkarılmış ve 
ileri hareketine başlamışlardır. 

arzettiği imkanları anlamak istiyor- hlafı halıne ~o?'~ak istiyorlarmış.. I'•••• 
!ar. ~'.'2'~~lar me~lısının s~m topl_a~tısında 

Çinin cenubunda Kantonda ecne
biler aleyhinde bir hareket baş gös
termiştir. İngiliz hükumeti kendi te
baalarını himaye için oraya asker 
göndermeğe karar vermiştir. 

Tokyo, 30 (Ö. R) - Çine silah 
ve harp malzemesi nakletmekte olan 
japon 4'Asata Mao~ vapuru bir ara
lık Sovyetlere ait 3 torpito muhribi 
ile bir denizaltı gemi<i tarafından 
muhasara edilmiş bir vaziyette kal
mıştır. Gemilerin bu kar~ılıklı mev
kii bir müddet böyle devam ettikten 
sonra Sovyet harp gemileri uzakla .~
mışlardır. 

Japon gazeteleri büyük devletle- buy~k erkanı harbıye rel81 ~ren~ 
rin Japonyaya karşı vaziyetlerini K~nın de ~azır bul~nm?ştur. Şımalı 
«suiniyetle» dolu olarak görmekt Çınde Pekıne ve Tıençıne karşı ha
ve bu mevzu etrafında çok ac e rekatta bulunan Çin kuvvetlerinin 

• 
1 ve 400 b' k' · ld - d'kk sabırsız bir kalem kullanmaktadır- ın ışı 0 ugu nazarı ı ate 

lar. Bu neşriyatı haklı göstermek alınarak Kuantungdaki kuvvetlerin 
için de Sovyetlerin Çine tayyareler de ş~mali Ç!:ndek~ jap~n ordusunu 
verdiğinden, on bir Fransız tayya- takvıyeye gonderılmesı kararlaşmış-
recisinin Şanghaya müteveccihen tır. NANK!Ni TERKEDECEKLER 
hareket ettiğinden bahsediyor, üç 
devletin müşterek teşebbüslerini ile- Japon gazeteleri general Çan Kay 
ri sürüyorlar. Gazeteler, Çin muka- Şc:kin Nankini terketmeğe ve yeni 
vemette devam ettikçe Japonyanın payıtahtını Çe Çoan vilayetinde 
her şeye rağmen çizdiği siyasette de- Şung Kine şehrine nakletmeğe ka
vam edeceğini ilave ediyorlar. rar vermıştır. Bu nakil keyfiyeti 2 

JAPON AT AŞEMiLITERINiN eylulde resmen ilan olunacaktır. 
ŞiMALI ÇlNDE SOVYET SöZLERi Şung Kingin hükumet merkezi 
TA YY ARELERı intihabı Sovyet taraftarı olan ve pa-

T okyo. 30 (Ö.R) - Japon kay- Japonyanın 'ankin sefareti ata- yıtahtın Sian Fuya naklini istiyen 

lzmir tJe Egenin çok iyi tanıdığı ve bir kaç aene evveline gelinceye kadar tarihi 
zevkle okudukları değerli muharrir ve romancı 

telrikalorıni, 

Kemaleddin Şükrü Orbay'ın 
Devamlı yazdarını temin ettiğini muhterem karilerine müjdeler. 

«Allahın belcuı Yezid», «laliim Tarihinde Nilak», uSetJenlerin romanı», uSetJenlerin Günahııı 
muharriri Yeni Aaır İçin iki yeni tefrika hazırlamaktadır .• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tarihi tefrika 

Piç kurusu 
Hizanı saltanat ve sefahat tarihinin 
en esrarengiz, entrikalı ve heyecanJı 

bir safhası 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Büyük halk masalı ~ 

Ebu Ali Sina 
Şark « Kagliyotroıunun ,. akıllara 

hayret verici maceraları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

naklarından verilen malumata göre, •emiliteri olan General Kita Tokyo- parti ile lngiliz taraftarı olup payı· 
14 ağustosta 21 Sovyet tayyarc-si \'a dönmüş ve Çinin harp hazırlıkları tahtın Şanşaya naklini istiyen parti 
timali Çine hareket etmişler ve bu- rakkında şunları söylemiştir: arasında bir uzlaşmayı müteakip 
rada vazi~e almışlardır. « - Şanghaydaki son muharebe- karar altına alınmıştır. Çinin böylece p k k J b l b l 

ŞA!'o<GHAYDA SUKONET ler çok sert olmuştur. Fakat 1932 daha müsterih olarak büyük bir e ya ınaa aş ıyacağımız u tefrika ardan başka Kemaleddin 
Londra. 30 (ö.R) - Dün hiihin d ki tecrübemiz sayesinde japon za- mukavemete hazırlanabileceği ka- Şükrü' nün orijinal hikayelerini de gazetemizde okuyacaksınız. 

~~~~-----~-~-"-n_,.J,_•..;.·rk;:::___:::n:ın:!..;b~i~r -.;•~u=·k~i~p~e~t~)~~·a~t~ı ~h~a~'~·ı::;:··~\~i~n~li;lr;;;_~l ~2;3~2~v~e~n~a~z~a~-~n~aa~t~i~v~a~r~d~ır~.~~~~·~~:.:~:,:.....:_-v::;~::.:..;~~~~~ ~ 
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31 A~USTOS 

KUTUPTA Anvers • •• dd . .
1 

. Kışlayanlar ne zaman 
Hakım mu eıumumı er Hayvanat bahçesı bangizi terkedecekler 

arasınd
'a terfı• ve tayı·nıer -BA.ŞTARAFI BE.Ş1NC1 SAH1FEDE- Şima.lkutbuselerişeli,şimaldenizyo-

Adliye Bakanlığında 

Adliye bakan.lığının hakim ve müd
deiumumiler arasında tayin, teıii ve na
killeri ihtiva eden son kararnamesi yük
sek tasdikden çıJcrnıştır. Bugün ilgilile
re tebligat yapılacaktır. !simleri yazıyo-

ruz: 
90 LtRA !LE TAYlN EDfLENLER: 
lzmir ağırceza reisliğine terfian aynı 

yer reisi B. Süreyya Orhan. 
80 L1RA !LE TAYİN ED1LENLER: 
Isparta reisliğine eski Sıvas ihtisas M

kimi BB. Hasan Hayri, Malatya reisli
ğine Diyarıbekir ihtisas hiikiıni Sadık. 

70 L!RA İLE TAY1N EDtLENLER: 
Burdur hakimliğine ayni yer reisi BB. 

Yahya, Muğla hukuk hAkimliği.ne tem
yiz raportörlerinden !brahim Etem. 

55 LlRA 1LE TAY1N EDlLENLER: 
İstanbul sulh hakimliğine terfian İs

tanbul hakimi BB. Osman Nuri, Emir
dağ ceza ha.kimliği.ne terfian Denizli &za
sı Ömer Hakkı, İstanbul sulh hakiııı).iği, 
ne terfian ayni yer sulh hakimi Halil 
Kamil, İstanbul sorgu hakimliğine ter
fian ayni yer soı·gu hakimi Abdı,ıllah. , 

45 L!RA 1LE TAY!N EDlLENLER: 

Afrika ormanlarının korkunç kaplanla- lu merkez idaresi reisi, Sovyetler Birliği 
rı, ınuazzam timsahlar taşıyan iri san- kahramanı, Akademi Azasından Şrnit, 
dıkları, delikli yılan kutularını, boynuz- aşağıdaki beyanatta bulunmuştur : 

mi Nuri, Manisa ceza hakimliğine ter- !arı dal budak salmış geyikleri, velhasıl --Sovyetler Birliğinin her tarafından şi
iian ayni yer ceza hakimi Abdülcelil, balta girmemiş ormanların bütün canlı mal kutbu istasyonundaki hayat hakkın
Urfa azalığına Diyarıbekir ihtisas sorgu ve vahşi mahluklarından çeşitli örnek- da sualleri havi mektuplar alıyorum. Bir 
bakimi Hayri, Burdur sulh hakinıliğine !eri görürler. çok kişi, buz parçasının erimeğe ve 
'eski Burdur azası Avni, Kayseri sulh Anvcrs belediyesi, bunların içinden yahut ulak parçalara ayrılmağa başla
hakim.liğine terfian ayni yer sulh haki- beğendiklerini seçerek (Zoo) suna ko- masından endişe ediyor. lstaoyonu 
mi Hilmi, Uzunköprü müddeiumumili- yar. Dediğimiz gibi Anvers (Zoo) su kurmak için, çok kuvvetli bir bangiz 
ğine terfian ayni yer müddeiumumisi adedi az çeşidi çok hayvanlarla doludur. seçmeğe muvaffak olduk. Bu sene 
Zeki. Burada mesela ayni cinsten beş on ta- Arktikte, misline nadir tesadüf edilir bir 

1 
«Sıcak> hüküm sürmektedir. Bütün bir 

35 LtRA lLE TA YtN ED1LENLER: ne yı an, arslan, kaplan bulamazsınız. . . 

B 
··dd · · . 

1
.•. Fakat yine mesela tek bir cins hayvan- ay zarfında, şımal kutbu ıstasyonunun 

ergaına mu eıumumı 1nuavın ıgıne. · d ... k d h fı 

uı k 1 
""dd · · · BB C d dan tek bir tane görürsünüz ki eşine evrettıgı mınta a a araret sı rdan 

u ış a mu eıun1umısı . ev et, .. d.. d" d"' 1 t bah 1 . . hl b" . d aşagı uşıne ı. 
Ayvalık müddeiumumiliğine Esme müd- unya ıayvana çe ermın ç ırın e . . 

. . . . .. ~ ,.. . rastlıyamazsınız. Bununla beraber, bankıze hır şey ol· 
deıumumısı Nazmı, Sıırd sorgu bakım- B bah ed b l . muş değildir. Yalnız, bu muazzam buz 
l"g" · t -fi s .. ·d ı • k' · H u Ç e u unan O kapı adlı hay-ı ıne eı an ııı sorgu ıa nnı asan 1 van iste bunlardan b' . d' B··ı·· B 1 . parçasını kaplıyan kar tabakası erimi§· 

Şükrü Ka taı u g J 'kimJ·•· • ırı ır. u un e çı-' < s ııon sor u ıa ıgıne ka b Ok ., . .. . . tlr. Dankizin dolasına esnasında bir kaç 
• 1 u apl nın uzerınc tıtrer dersek ' · 

terfian ayıu yer sorgu hakimi Hikmet, m'"b 1• - tı . l Ok . B l . parçaya ayrılmasından da korkulacak bir 
• • . ... . ... 1 u a aga e nış o mayız. apı e çı-

Izmır sulh hakimligıne Izmir aza ınuavi- kal 1 h .. b be""d" f d şey yoktur. Zira, buzlar üzerinde kutubta 
. .. . · \ ı arın en1 goz e gı ır em e ona nı Hayrunnısa, Sıvas sulh hakinıliğine l"k" ti iftiha d l G d , kışlıyanlann çalışmalarına devamları için 

t fi S 
• . b I ma ı ıye e r e er er. urur u- b k .. b k" . d - .1 h • 

er an ıvas aza. ınuavıni Ra ia Nev- l Ok . .
1 

d _ h ) ugün u an ızın egı yarısı atta on-. .. . ~ . .... ' I yar ar. apıye verı en eger ve e em- . . . ,.. . . . . . şehır muddeıumumı muavınli.,ıne He- . t t k b h r . d"" , da hın bıle kafıdır. Vazıyet, bır tek ıh-
kimhan müddeiumumisi Isın~il Usak ı "'.'.Y: darkıalın-u ayvk ~dnes ınınlm unya ı timalde biraz tehlikeli olabilir.O da, ban· 

, ~ yuzun e ıyaca 11.il ar az o ası ve . . . . . . 
hakimliğine teıfian Usak hakim mu 1 A ık!" . d ı kızın, dolaşırken, 85 ıncı arz daıresınden 

~ • a-
1 
onun vrupa ıının e yaşayaınaması- . . . ' · · ... ı· U k ·· dd . dı . 1 cenuba mmesıdı<- Fakat, buz parçasının 

vını na ıce, şa mu eıumuınl ınua- r. Be!çıkalılar onu elde etmişler ve ya- . k b"" .. k b" dikk 1 k" -~-1··· t f' · ı seyrı,_ ço · uyu lt at e ta ıp oll1D-
vu.t ıgıne er lan ayıiı yer muavini Fethi, şabnanın yolunu bulmuşlarclır. Ona ver- ı d 

Ç 
.. dd . 'ı· . d"kl makta ır. . orum mu eıumumı ığıne terfian ayni ı eı·i ehemmiyet buradan gelmekte- T ,_ . . b k . . 

~·· 

r 

' q • ·Başmüddeiunıumi muavinliğine ter~ 

' fian muavinlerden Suphi, Çiçek ·dağı 
·. hfıkimliğü\e terfian -ayni yer lıfıkiml Ta

. "' hir,. Istanbul inüddeiumunıt ' ruuavinll-

• • t:'f • ayyarererımız ve uz ıTan gemılerı-
yer muavını ~atına Hidayet, Burdur ce- dır. . b "b" b" • d h l h mıı., u gı ı ır vazıyet~ er a arekete :--'"!"----------------------------'"' 
z;ı hakinıliğin.e Bıırdur S1Jlh .. h~kiıni Aİi Okapi, uzun kulaklı, derisinin ):ıir kıs- geçerek kışhy-antari alıp başka bir buz 
Galip,- Burhan.iye sulh ha_' kimlig- ine Bur· mı .zebı-a gibi hareli, boynu zurafanın ·· · ·· ·· k . . h d 

bo 
. parçası uzerıne goturme · ıçın ·azır ır ... 

haniye eski aza mu. avh,"i Abdülkadir. ynunılan bır parça ·taşa.r kafası kab- B · ka · l" · 
ğine terfian ayni yer müddeiumUıni mu

.· avini Cevdet, Silifke"müddciuıiıumiliğii 
ne ayni ye-r müdd~i\ılnumisi Ismail, Kac 
raman hakimliğine eski Karaman haki-

. ' · 1 enırn. naatıme ge ınce, Papanın gru-

30 L!RA 1LE TAYlN EDtLın.' NLER·. lettaı·ih hayvanların kafasına benzer ga,. b b"r e l"k • d . . h" . ~ . . .. l unu. 1 s ne ı mesaı evrcsının ıfa-

Erıurum. aza nıuavinliğine."hukuk me- rıp hır mahluktur. Bu hayvan ilk defa mından evvel, yani 1938 jJkbaharından 
zunu BB. Adnan. Cide sorgu hakimliği- Orta Afrikada ve ı9ol senesinde görül-

1 
mukaddem halen bulundukları bankiz

ne Akdağ sorgu hakimi Azmi Pazarcık müş ve ~eşfi hayvanat aleminde yeni ve : den ahp başka yere nakletmek icap ey-
ıni ?\{ehmet Hayri, Kayseri ınUddeiurnu
mi muavinliğine terfian ayni yer müd
deiumumi muavini Abdülkadir, Kara-

.. dd . • ' başlı başına bir fasıl açılmasına sebep 1 - k · -
mu eıuınuınıliğine t erfian ayni yer lro 1 emıyeee tır. 
müdd · . . o qştur. Ancak bu hayvanın .ele ge- eı 4 , ,... 

~ıuınuınısıı _Azmi,. Bursa müddei- çirilınesind.eki güçtük, Cİn$inin ende; de- K;;lak, s;~az, BUnın-has"talık-=-
man hukuk hakimliğine eski Karaman umumı muavın ıgıne Dıvam muhasebat necek k d h" b"lh A f 

ak
.b . a ar az gı ve ı assa vrupa l:ı.rı mütehassısı 

azası Mehmet Sadık, Burdur hukuk ha- m~r '. mu~vini Salı'ıheddin, Göynük ıklimine dayanamaması, onun yakından ı 
kimliğine eski Burdur azası Mehmet muddeıumumı ınuavin.liğine hukuk ıne- tetkikine, hayvanat bahçelerinde ;·er al-! 
Saffet, Tire hukuk hakimlig"ine terfian zunu Fehmi Bilecik h'ki · ı·-· ı ' a m muavın ıgı- masına n1ani olmuştur. 
ayni yer hakimi Hasan Mehmet, Antep ne maliye ınümeyyizlerinden Atıf, An- 1919 senesinde Belçika konı;os~nda 
sulh hakin1liğine terfian ayni yer sulh kara sorgu hakimliğine terfian ayni yer henilz yavrulamamış bir Okapi ele ge-1 
hakimi Cevdet, başınüddciumuml mua- sorgu hakimi Lütfü, Dlukı~la müddei- çirildiği haber verildiği zamo.n bütün 1 
,vil:ıliğine terfian ınuavinlerden Vehbi, " 1 umumı muavinliğine Ağrı aza muavini A\•rupayı alakalandırmıştı. Hele yav-
Iz,mi.r' ınüddeiumumi muayinliğine Izmir Abd' O d h'''- ı asliye azası Sedat. ı, r u aı<im muavinliğine Malat- rusunun, yerli kadınlardan birinin me. 

. ' ·40 LtRA lLE '.l'AYtN ED!LENLER: ya aza muavini Turan, Çanakkale ilza mesini enuneğe alışması adeta filemşü-
v muaı.:inliğine ayni yer hakim muavini mul bir hadise oldu. Yavru Okapi An-
r..uşadası ceza hakimliğine eski Ka Sajm, Trabzon }ıakim 1nuavinliğine Is- verse getirildi. Körpe ;raşıııda Aı1vors 

ranlB.n 5za muavini BB. Fevzi, Gi;esun- b ı ı "k ha 1 tan u lö im namzedi Emine, Balıkesir vası i e istinas ettirildi. Şimdi bu hay-
azolığına Oiyarıbekir h~kiınl Mehmet h"k a im muıı.vin)i((\n ,Bursa h8kiın uam- van hala yaşamakta olduğu Anvers hay-

. ' I<'tıJ'll, !staiıbul asliye azalıgına terfian d' z.e.ı Uın_ran, Zonguldak hakim muavin- va_ nat bahçesindedir. Ve dünyanın hiç 
ayhi yer Azası Tahir, Erdek n1Uddeiu- u- b _g_ ın. e dıvanı muhasebat . ınürakip ınua- ır hayvanat bahçesinde bir esi voktur. 
mumiliğine terfian ayni yer müddeiu- · " vını Memduh, Istanbul iıza muavinligine 1919 da, Anvers hayvanat bahçesine 
ınumisi Hüseyin HiLni, Hekimhan nıüd- h k k u u mezunu Şerafettlı>. getirilmiş olan bu ha~vaıı Ingiltereyi 
deiuınumiliğine Ayvalık müddciınnum.i- 22 ' L1RA !LE TAYIN EDiLENLER·. adamakıllı kıskaııdmn"tı. Ingilizler 
si Hıfzı, Urfa azalığına Urla sulh haki- Bal h "" ya sorgu hakim vekilliğine Kara- ayvanları çok severler ve Londra hay-
mi. Salim, Antep sorgu hakimliğine ter- b ca ey sorgu hilkiın vekili BB. Malunut vanat bahçesi de, dünyada ~i az bulu-
fian ayni yer sorgu hakimi Hamdi, Ulu- N d · ...., 

. 
e_ ım, Karacabey sorgu hakim vekil- nan bir bahçedir. Böyle oldug"u halde 

kışla hakimliğine terfian ayni yer haki- li- k 

Doktor Operatör 

Sami Kulakçı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramva1 cadde-

si 992. Telefon: 3668 
1-26 (481) 

MİTAT OREL 
-""'.'.,...--"":;;"-~;""'-'7"'""';~"'"",.,;.,,.g:.ı_n_e...,B,:al~;~·a~so=rg~u:_:h~a~k~im:_~v:e:k~il:i~N::ur:i~. O apinln kendilerinde bulumnaması hü-

B 
• • s- --· - · - yük bir boşluk demekti. Imk.anmı bul- Adres - Beyler Numan zade , 

eşıncı ovyet Festi vali ~a.ydı lngiltere, Norveçte kutbun keşfi sokağı Ahenk matbaası yanın· ~ 
ıçın harcadığı paradan daha fazla sarfe- da. Numara: 23 ~ 

B k M k 
der ve bir Okapi elde etrneııe çalışırdı. • Muayene saatleri : 10--12, N u a şam os ovada bı•r Belçika Kongosunda ikinci bir Okapi 15,30 - 17. Telefon: 3434 ~ 
yakalandı. Belçika kralı Alber bu Oka· '1t:T"-"0777..7Z7777.7/"/ZZT/7/ZTL7:ı 

ı b ı 
piyi bir cemile olsun diye o ~n veli- 1ZM1R 1KtNCl tCRA MEMUR-s u va rey ~ aş J k ahtolanPrensDöGalehediyeetti.Oka- LUôUNDAN: '-" yaca pinin bu sureUe Londra hayvanat balı- Remzinin Emlak ve Eytam Ban-
çesinde yer alışı bütün Ingilizleri sevin- kasından taksitle satın aldığı gayri 

T
_MoskovFa, ~l <!as) - Be~inci Sovyet ı •Aristokratlau piyesini temsil edecektir dirmiş!i. Ne yazık ki hayvan iki üç se- menkulünden mütevellit borç için 
ıyatro estıvalı, 1 Eylfild~ -bugün- ıs Eylıllde Kızıl Ordu M . · ne ld bankaya ipotek eyledi0 1· Kar•ıyaka 

Moskovada başlıyacak ve ınüteakıben ıp 6 erkez tıyatrosu, sonra ö ü. Böylece Anvers Zoosu Do " • 
. r utun «1919 senes · · · 

1 
bu cins hayvana sahlp tek bir bahçe ola- nannıacı mahallesinde Çoral so-

Lenıngrad ve daha diğer şehirlerde de- ç· . . ı> pıyesını, Dev et rak kaldı. kağnıda eski 64 yeni 76 sayılı ve ada 
vam edecektir. ıgan Tıyatrosu ıse Lebedevin • Çi-

ka B · d 51 parsel 5 sayılı ve 50 lira kıyme-
gan - mpında bir düğün> piyesini ve- - ıtme i - . d ki 

k 
tın e • arsanın mülkiyeti açık artır-

rece tir. 7 Eylıil, çocuk sanatı gecesi- y o ' t ma suretiyle ve 844 numaralı Em-
dir. 8 EyJ(JJde Moskova Akademik Sa- UnQnlS an ~k ve Eytam Bankası kanunu mu-

nat Tiyatrosunda •Anna Karenin», Bü- Müdafaa kuvvetlerinı· cib~ce bir defaya mahsus olmak 
yük Tiyatroda da Glinkanın meşhur şartiyle artırması 8/10/937 cuma 

«Ruslan ve Liudınilla• operası seyredi- takviye edecektir günü saat 14 de icra dairemiz içinde 

5ACLIK·50tUKlllK·EKOHOMf 
OEl\Ell.TİR 

KELVİNATOR iki defa daha az lt1adii1 
halde a7nı randiSn;ıan elde edilen yegane soiuk haYa dolaplan 

18 Ay Veresiye ~atış 

SAHiBiNiN SESi 
AffTHUR VETTER 

IZMIR - Saman iıkelesi (Büyük Kardiçalı Han) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - öDEMIŞTE : H. Avni Güleı 

MUöLADA : Ahmet Sabri Acarsoy ..... 

Fuarda • en cazıp pavyonun 

''22 
'' Numaralı «9 Eylül Baharat deposu-» yle «Filbatll> Türk ça· 

maşır çividi fabrikasına ait pavyon olduğu binlerce ziyaretçi 
tarafından tasdik, takdir edilmit ve alkışlanmıştır. 

22 NUMARALl PAVYONDA, maruf baharatçı 9 Eyliil kar
deşler kıymetli bütün çeşitleriyle hediyeli kartlarla satış yap· 

maktadır. 
22 NUMARALI PAVYONDA, Türkiye ve Avrupada şöhret 

kazanan «Hasan» ecza deposunun bütün müstahzeratı, ıtriyatı, 
gloten ekmeği ve makarnaları, zeytinyağı ve sairesini de bula

caksınız. 
22 NUMARALI PAVYONDA, «FilbMll> «Türk çama~ır çi

vidi» fabrikasının 9 Eyliil gecesi için tertip ettiği hediyeli !cart· 
!arını çabuk isteyiniz. Çividin sarılı olan kağıdından 10 tane ge
tirmek kafidir. Tecrübe için çivit ve kitapları meccanen halka 

verilmektedir. 
Gerek kitaplar ve gerek hediye kartlarını fabrikanın lzmir 

ve havalisi umum acentesi olan Balcılar Caddesinde 9 Eyliil Ba
harat deposuna müracaat etmek kafidir. Telefon 3882 dir. 

Sovyet tiyatro sarultının bu ananevi 
bayraınının programı~ bu sene, geçen 
senekilerinden çok daha mütenevvidir 
ve 1936 da verilen temsil adedinin ilci 
mislini ihtiva et.ınektedir. Önümüzdeki 
festival progrnrnındaki 29 temsilin l. 7 si 

Moskova tiyatrolarında, 5 i Leningrad 
tiyatrolarında ve geri kalan 7 si de Har
kov, Rostov ve Kiev tiyatrolarında ve
rilecektir. 

lecektir. 9 Eylıil, balet gecesidir, bu ge- Atina, 28 {M. H) _ Başbakan Me- yapılmak üzere 30 gün müddetle sa-
ce Büyük Tiyatroda Çaykovskı"n"ın · La taksas Tiv t t 1 k' "k blıi{a konuldu IZMtR iK1NCI iCRA MEMUR- 30 gün müddetle satılığa konuldu. 

... • e opçu a ış annl ta ıp ettı - • x AN ı · · b d 
Belle au Bois Dormanb balesı· ınonte ten sonra aha!· ·ı b 1 1 Bu artırma neticesinde satı• bede- LU~UND : Bu artırma netıcesınde sabJ e e-

Festival, milli sanatın bütün üstadla
rınu1 iştirak eyliyecekleri bir suvare ile 

başlıyacaktır. O akşam 11 federe cüm
huriycf in en iyi aktörleri, en i;·i dan .. 
sörleri, en iyi rrıuganni ve müzisyenleri 
Sovyetler Birliği Büyük Devlet .ı\kade
nli Tiyatrosu şubesinin sahnesinde 
gözükeceklerdir. 2 Eylıilde Malıy Tc
atr'da büyük Rus sanatkarı Ostrovski-

• ııe suayaraı,unarıl'h ~ ... • ""d 
edilecektir. Ayni gece, Sanat Tiyatro- söylemiştir: ı er ne olursa olsun borcun öden- Bay Adnanın Emlak ve Eytam . lı her ne olursa olsun borcun o en-

sunda da Sovyet muharrirlerinden Tre- «-Eski nifakın ortadan kalkması mes~. tarihi 2280 numaralı kanunun Ban~asındkuand taks~~le •~tın aldığı\mes!. tarihi ~:~.numiharalı kanunun 
. L" b . . sizin için şeref t kil d y . 

1 
mer ıyete girdiği tarihten sonraya gayrı men 1 en mutevellıt borç için mer ıyete ııuuıgı tar ten sonraya 

nevın • ıu ov Yarovıa• pıyesi vardır. müttefiklen"yle bır·eşlikt eAer. undanıls talnı müsadif olması hasebiyle ktymiltine Bankaya ipotek eylediği Karsıyaka- müsadif olması hasebiyle kıymetimı 
10 E ]filde F · lin M l e vrupa ev e e- b kılnu Y • estıva os cova progra- ri de takdir elmekted"rl B""t "" .

11 
t a yarak en çok artıranın üze- da Osman zade mıı.hıı.llesinin Reı;adi- bakılmıyarak en çok artıranın üze-

mı B"" ""k T" t oda ı er. u un mı e - , ~itö~~u - ıy~ r .. genç_.8'.'.vy~: l<om- ten birlik bekliyorum. Bilı1mum mese- rıne ihalesi yapılacakbr. Satı§ 844 ye caddesinde 32 e~ki :W. :ıı;~ni ka'?ı rine ihalesi yapılacaktır. Satış 844 
po u Dcerıınskinın •Surülmuş top- lelerimiz halledilecektir. Çift ileri bor numaralı Emlak ve Eytam Bankası numaralı kapıdan ıçerı gırılınce bır numaTalı Emlak ve Eytam Bankası 
rak> operası ve Büyük Tiyatro şubesin- derdinden kurtaran benim. B~ kışı bol~ ~anunu. h!ilcümlerine göre yapılaca.- miktar ta§lık v_e karşıda y.an yana iki kanwıu hükümlerine göre yapılaca
de de <Leylek yavrusu• balesi ile ka- luk içinde geçireceğiz. Sulh ve refah gın?an ılunci arttırma yoktur. Satış oda ve solda bır oda ve bır kaç basa- ğından ikinci arttırma yoktur. Satı, 
P;'lılacaktır. i~in~e yaşamak için müdafaa kuvvetle- peşın .. para. .il~ olup mü!t~riden yal- mak merdivenle cıkılınca bir küçük pe§İn para ile olup müşteriden yal

~O Ey!Cılden sonra, Festival davetli- rımızi takviye edeceğiz. Bu iş bazı zah- nız yuzde ıkı buçuk dellaliye masra- ~a~?ık odası_ vardır tasbktan t.ekrar ruz yüzı!e iki buçuk dellaliye masra.-
lerınden bir kısmı Leningrada bir kıs- metlere katlanmamızı mucip olacaksa da fı alınır. mılınce sol:aga çıkar ufak demır ka- fı alınır. 
mı da Ukranyaya giderek burada dola- ~iletin esirgemiyeceğinden eminim. ile- _1potek sahibi . a~aca.klılarla di~er pı ve !.tapının yanında ~İr oda ve ipotek sahibi alacaklılarla di~er 
şacakları şehirlerde Rus ve Ukran anın rı doğru yürürken, milletten müzaheret ;ıa.k~darlan~ ve ırtif'::k h:ıJ<kı ~ahıp- b~hçeye nazır ayrı ayrı bır oda ve alakadarların ve irtifak hakkı sahıp
eyalet ti~at 

1 
d . . . Y . beklediğimi tekrarlarını. Yaşasın kralı- ennın gayrı menkul uzenndekı hak- hır mutfak ve bir hala ve yanında !erinin gayri menkul üzerindeki hak-

, ro arın a en ıyı pıyeslerın ı !arını hu · 1 f · raf d · h d B h k d f d • temsilini se d l-l ro· mız > , .•usıy e aız ve maa a aır amamı var ır a çe apısın an !arını hususiyle faiz ve masra a aır 
~~?/Y/.r.n::~ .. ,"· _ Bütün gazeteler bu nutku aynen neş- ?~an ıddıala~ını _i§b~ i~a!1 tarihinden bahçeye _çıkıl•nca solda tuğla ile ya- olan iddialarını işbu ilan tarihinden 

S 
ı J k ~'.O"?/Z.7Z~ retmekle iktifa etmektedirler. ıtı~ar?n _Yırtnı ~un ıçınde evrakı pılmış bır odunluk ve su tulumbası itibaren yirmi gün içinde evnkı 

al J 1 cı ns ve . 1 fl!'Z7-Z"Q..LT...LZZ1:'.LLZ-/LZ.Z7.T/z:.zl"'"L7:.' m?-sbı~le.rıyle ~ı.rlikte memuriyeti- ve hane ?ahili~1de Yamanhır suyunu müsbiteleriyle birlikte memuriyeti-

d ı 
!:ı mıze b~ldırmelerı ıcap eder. ve e!ektrik te~ısatı ve 15 matre uzun- mize bildirmeleri icap eder. 

amız ık inekler Çiçekçi '\k•• halde haklan tapu sicillince luğundan.3 buçuk me~re ~eni.Jiğin- Aksi ı,aJde hnkları tapu aicillince 
G ~alum olmadıkça paylaşmadan ha- de bahçesı mevcut olup ı~bu h"ne- malıil'"\ olmad•kca paylaşmadan a.-

kez tiyatrosunda Tolstoyun «Altın anah- b ayet iyi cinsten damızlık MACAR rıç kalırlar. 27 /9/937 tarihinden iti- nin kıymeti ehli vuku.fça 2000 lira riç kalırlar. 27 /9/937 tarihinden ;ti-

t m l Gen S · · ı· '" ef adet inek bozag"ları·yle bare •art h k ktır T !ar k b' 1 k ar, asa mı, ç eyırcı ıyatrosun- ~ı n • name er ese açı • a- o a tes ıt o unmu•tur Mez ur barcn sortname h.,r kese ac•ktır. Ta-
da da Calderonun <Hem mahbus hem beraber ehven fiatle satılık- li~ olanların. yüzde y~di b~çuk te- evin müll...-iyeti açık ı:ırtırnıa suretiy- iip ola;.ların yüzde yedi buçuk te-

nin «Aldanmıyan ldınsc ~rokt.ur> pi_yesi, 
yine ayni gün Vahtangov Tiyatrosunda 
da Shkespeare'in •Sebepsiz yere gürül
tü» komedisi oynanacaktır. 3 Eylfilde, 
Malıy Teatr'da genç Sovyet muharrir
lerinden Gussovun f.Zafcr) manzum 

piyesi, Vahtangov tiyatrosunda ise Gor
kinin •Yegor Buliçev ve diğerleri» piye
si temsil olunacaktır. 4 Eyh11 günü, ço
cuk tiyatrolarına tahsis olunn1uştur. 

Pestıval davetlileri, o gün, Çocuk Mer-

gardiyan• piycsıni seyredeceklerdir. 5 tır: .. ~steyenlerin görmek ve ?"!mat akçesı veya mılli bır banka le ve 844 numaralı Emlak ve Eytam minat akçesi veya milli bir banka 
E;·lıilde Devlet Yahudi Tiyatrosu, Gold- goruşmek üzere Bumovanm T e[efon : 3367 ıtibar mektubu ve 37 /1934 dosya Bankası kanunu mucibince bir de- itibar mektubu ve 37 /2182 dosya 
fadenden adapte klasik cSulamib ope- l~ıklar köyünde bakkal Nu- Al k Mı ı d numarasiyle ikinci İcra memurlu- faya mahsus olmak §artiyle artırma- numarasiyle ikinci icra memurlu-
retini, Realist Tiyatroda Pogodinin riyıı müracaatleri. sanca es U iye ğuna müracaatleri ilin olunur. Hu- sı 8/10/937 cuma günü saat 14 de ~una müracaatleri ilim olunur. H. t, 

hııoa .. mıa:ıı:ııııoı:ıııırnm.ı!il!!ii!!!i!1rlffıiilliilrclllll~lJ kuk q. No. 502. 2987 (1643) icra dairemiz içinde yapılmak üzere No. 581. 2986 (1642) 
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Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 

-~1-

- Sevgili ruhum. Bu akşam evlen
me merasimimiz yapıfocak. Biz bu ak
şam ebediyen birleşeceğiz. Di.işes Dan
golem olacaksınız. Dedi. .. .. .. 
S~n Pol kilisesi Mnri Tuşenin evine 

çok yakındı. Hemen iki adımlık mesa
fe denebilirdi. 

Dangolem Şövalyenin ihtiyatlı dav
ranmasını evlenme merasimi için en 
yakın kiliseyi seçmesini çok beğendi. 
Haber getiren kadın hakkında en küçük 
bir süphesi yoktu. Kadının arkasını bir 
nz evvelden takip eylemek lüzumunu 
duymadı. 

Akşam oluncaya kadar hiçbir kimse 
tarafından rahatsız edilmiyeceğine emin 
olarak içeri girdi. Ertesi günü Paristcn 
çıkarak Orleana gidecek, Düşes Dan
golemi emniyet altına aldıktan sonra 
Dük Giz aleyhindeki çalışmalarına dc

Saat on ikiye yaklaşmıştı. Yavaş ya
vaş kilis~nin ortasına doğru ilerlediler. 
Karanlık iç~risinde bulunan kilisenin 
dört köşesinden bazı adamlar başgöster
di. 

Bu adamlar da Şarl ile Viyolettanın 
arkalarından yürüy.:ırlardı. 
Şu yabancıların sayısı birdenbire otu

zu buldu. M:ıntolarına bürünmüş, el
leri kılınçlannda, bir prensin evlenme 
merasimine refakat eden bir heyete ben
ziyorlardı. Ş:ırl ile Viyoletta, kilisenin 
ortasında duran üç şahsa doğru gülerek 
ilerlediler. 

Dangolcm uni bir titreme içinde kaldı. 

azarı dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Peştemalcılar, Evren sokak No. 3/1 _ 

Singer dikiş makinaları kumpanyası karşısında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMfR 

4E~'E 

"~ S\HH ATE 
KAVUŞMAK 

KulJanmakla kabildir! 

NEVROZiN 
vrun eyliyecekti. 

Gözleri evinden fırladı. Şu üç yabancı 
mantolnrını çıkardılar. Bunlar ne Par
dayan, ne Fnrncz ve ne de Kılod idiler. 
Şarl bunları çok iyi tanımıştı. Değir
mende gördüğü Manivel ile Bussi Le 
Klerk idiler. Üçüncüsünün de yüzün
de maske vardı. 

Eğer Şarl biraz ihtiyatlı davranmış Dangolcın derhal sol eliyle Vıyoletta-
olmnk için mndrunın arkasından beş on yı kavradı. Sağ eliyle de hançerini çekti. 
adım atmış bulunsaydı hizmetçinin Mor- Viyoletta bu üç şahsı görünce korku 
telleri sokağının ağzında attan indiğini içinde fuıi bir feryat kopardı. Adamlar 
Baron dö Binyenin yalnız başına yolu- hiçbir fenalıkları yokmuş gibi hareket
na devam eylediğini görecekti. siz duruyor, yerlerinden kımıldamıyor-

--·----- .•• , ·-.• -. ;, . . .. ı . ~ ... • .- . ; • \ 
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·················••t••···················································:••&=•••••: E Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür atle : 
E düşürür. Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrılan ancak : 

Hizmetçi atını bir otelin ahırına çek- lardı. 

tikten sonra, dük Dangolemin evinin Şarl her şeyden evvel sevgilisini te
yirmi adun iler isindeki evlerin arasında se11i etmek istedi. Onu sol koluyle daha 
oteli tarassuda başlamıştı. Gözlerini ka- fazla sıkarak: , 
pıdan ayırmıyordu. - Sevgilim korkmayınız! Dedi. 

Daha ortalık kararmadan Barc soka- - Kor kınıyorum .. . 
ğında bazı kimseler belirdi. Bunlar da Dük Dangolem knrşısında duran Uç 
evvelki uc::ak gibi gözcülük vnzifesiylc kışiye donc-rek sordu: 
gönderılmi lcrdl. Fll\'Stanın avdetinden - Mösyöler! Burnda ne işiniz var? 
bir saat sonra bu ev tamamen muhasa- Bus.ı;i L Klerk biiyUk bir sükiınetle 
ra nltına nlınmıı;tı. Gece olunca da Sen cevap veıdi: 

Pol kılıse inin etrafında bazı hareketler - Monsenyör, burada iki vaı.ifemiz 
ba österdi. Her biri on, on iki kisilik vardır. Biri bir evlenme merasiminde 
nskeri müfrezeler kilisenin muhtelif ka- bulunmak. .. 

pıları önünde göründü. Sen Antuvan Şarl soğuk terler dökerek bağırdı: 
cadd sind de hilyük bir araba bekliyor- _ Bir evlenme mernsiminde mi? ... 
du. Fav ta kendisine mahsus olnn usul- Nasıl evknme? •.• Möı;yöler, dikkat edi
lerle sokakları tutarken, Şarl ile Viyo- · ı 
letta da vaktiyle Mnri Tuşc ile Doku-

nız ...• 

Genç Dük, udetn çıldırmış gibi Viya
lettayı şiddetle sıkıyordu. Boğuk bir-:scs 
daha çıkardı: 

zuncu Şarlın oturarak başbaşa muhab
b t eftiklcı i büyiik salonda, yanyana 
oturmuşlar kalplerinde mevcut aşkın ilk 
saadetini tatıyorlardı Nihal•et saat on - Nasıl evlenme? 
btrl çaldı. Bu defo 1Vfoni\•c1 cevap \•erdi: 

Şarl vaktin geldiğini hatırlattı. Viyo- - Prens Famczin kızı Viyolettanın 
lcttanın üzerinde hala grev meydanına evlenmesi .• 
götiirülilrken giydirilen beyaz gömlek 
\'ardı. Ş:ırl dolaptan anasının 'elbiseleri 
nrasından genişçe bir manto çıkararak 
sevgilisinin omuzlarına attı. Kızın elin
den tuttu. Beraberce sokağa çıktılar. 
Kolkoln kilisc:>yc doğru ilerliyorlardı. 

Viyolclta iç sıkıntısından bunalarak 
hafif bir ıstırap iniltisi çıkardı. 

Ş:ırl tekrar haykırdı: 
- Oh! Manivcl! ... Le Klerk! Benden 

ne istiyorsunuz? ... Bu delice bir hare
kettir ... 

Bir defo daha süyliyort.ım. Dikkat edi-
Akşamın on biri! ... Tam bu esnada niz ... 

Kılod ile F:ırncz, Favstamn sarayında Şnrl fırlamak, vurmak için fırsat bek
kendilerini ölüme mahkum eden gizli liyordu. Sol kolunu yavaşça Viyolett:ı-
:r&Ahkemenin kararını dinliyorlardı. dan çekmeğe uğraşıyordu. 

Favsta, mahkemeden çekildikten son- Başına neler gelmişti. O Pardayan ve 
rn L a ile Mirtisten gayrisinin girmesi Famezle karşılaşmağı beklerken Bussi 
memnu bulunan hususi dairesine çekil- Le Klerk öniıne bir kabus gibi dikilmis
di. Burada papalık elbiselerini çıkara- terdi. 

rak Bare sokağına gittiği zaman giydi- Bussi Le Klerk büyük bir soğuk kan-
ği nsıluıde elbiselerini giydi. lılıkla mukabele etti: 

Mesai odasına gc-çli. Burada kendisini _ Monsenyör! Ne yapmak istediği-
baska bir zat bekli~ ordu. Favstayı gö-I ınizi şimdi anlnrsınız. Burada yapılacak 
rüncC' derhal ayaga kalkarak yerlere ka- ıki merasimde bulunmnğa memuruz. Bi-
dar egtldı. rıncisi dt'diğimiz gibi bir evlenme mera-

Favsta derhal ordu: simi... lkıncisi de btr tevkif olduğunu 
- Bu akşam için kararlaştırdığımız söyliycbilıriın. Monsenyör, lütfen kı-

şe, i yapmaga hazır mısınız? lıncınızı teslim ediniz. Sen Lig'in ku-
Hc~ ccan, korku ve ümit ile titreyen mandam nnmına sizi tevkif ediyorum. 

bir St'c; cevap verdı: Buna hnyrct etmeyin! Değinnendc yap-
- Hazııım madam! tıklarınızın intikamını alıyoruz. Herkes 
- Öyle i c g<'linız. sırasına razı olmalıdır. 
Birlikte saraydan s-ıktılar. Dışanda Viyoletta yürekler parçalıyan feryat-

yinni kişilik bir suvari müfrezesi bek- lar koparıyor. Şarl kahkahalar arasın
liyordu. Her ikisı ele ntlanna bindiler. j da sevgilisini kolları arasında sıkarak 
Yanynna ilerliyor, aralarında yavaş ya- meydan okuyordu: 

Beyoğlunda 

OSMAN • 1 YE 
Sirkecide 

rzr.L.L/..L.ZZ7.ZD 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
ö MER LOTFO' dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Eg 
halkına kendisini sevdirmiştir. 

O tellerinde misafir kalanlar. lcendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 
lstanbuldn bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretiJe rekabet kabul et· 
me:z: fiatler dahilinde satılmaktadır. 

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

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sabık T evfikoaş:ı Oteli 

Yeni temiz " 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
/%mirin en havadar yerinde ve denize karşı fevkalade latif man

zaralı cok temiz ve emniyetli yegane oteldir. 
>..::ti&.l!J.WCk'DD!Jf:ı !! • •• _.... 

lzmir belediyesinden: vnş konuşuyorlardı. 1 - Dana elini dokunduranı geberti-
Sen Antuvan caddesine doğru süratle rim! Bir adı ata~"lm demeyiniz!... öl

ilerJc<lilcr. Favstanın yanında bulunnu 1 dügünüz gündür ... 
adam Morovcr idi. Delikanlının yüzü mosmor kesilmişti. 

Cç adam heykel gibi karşılarında duru
Şarl ıle Viyolctt:ı Sen Pol kılisesinc yor, bir adım ilerlemiyorlnrclı. Bundan 

girerlerken kilisenin santı on bir buçu-

1

1 herifleri korkuttuğu zannına düşmüştü. 
ğu çalıyordu. Nihayet Manivcl seslendi: 

Şarl kiliseye doğru ılerlerken sokak- - Her türlü mukavemet yersiz ve 
ta bazı karaltıların birdenbire gözden I faydasızdır monsenyör!... İsterseniz bir 
kaybolduklarını görmü~ fakat bunların defa da geriye dönerek bakınız! 
hırsızlar olduklarına hükmederek chem-ı Ş:ırl bir makine gibi geriye döndü. 
miyct \'ermemişti. Gördüğü manzara karşısında korkunç 

Vivoletta ise> hiçbir şey görmemiş, hiç bir li'ım.t sadası çıkardı. Çünkü etrafı 
lıir şey i itmcmişti. Kilisenin jç~ni ınih- yalın kıhnç bekliyen birçok adamlarla 
rabın iki yanındaki iki mum hafifçe ay- çevrilmişti. 
dınlatı) ordu. Teganni edilen mahalde Çaresizlik karşısında Viyoletta sevgi-
de ilç 1<4i \'ardı. !isinin alnına bir buse kondurarak mı-

Şarl bunları görünce: rıldanclı: 

1 - Tilkilik caddesinde Faik
paşa parkından 2000 metre mu
rabbaı yerin üç senelik kirası haf 
katiplikteki tartname veçhiyle 
3/9/937 cuma günü saat on altı
da açık arttırma ile ihale edilecek
tir. Şartnameye bağlı keşif mu
cibince 684 lira 17 kurut bedeli 
ketifli bir hela kir'\cı tarafından 
yapılmak şartiyle senelik kira be
deli muhammeni 100 liradır. it· 
tirak için 74 liralık muvakkat te
minat mnkbuzu veya banka temi
nat mektubu ile ıöylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

uuzsu 
DAHiLiYE MOTAHASSISI 

DOKTOR 

Celal Yar~m 
İzmir Memleket hastaneai Da
hili Hastalıklar Seririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Telefon : 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
ıi No: 1018. Telefon: 2545-

- 1 te! D di. - Sevr.ilı Ş:ır1ım! Birlikte öl lim! 
Viyol"tta: Bunu söyliyen genç kız yeı·deki taş-
- Babam mı? Djye sord!.l. bra doğnı klydı ve ni~~ınlısının elındc-
- Evet babanız. l.şte .. l~te b.zı ebe- ki h:ınçcrı kaptı. 

diyen birbirimize bağlıyncak olan papns! Şarl bu nşk ve ölüm busesiyle ken-
Her ikisi de uzun müdd t heyecanın dinden geçmişti. Etrafa f ırlnttığı nazar

altındn titredıler. Birbirlerine daha zi- hırla kilisenin dolmuş olduğunu gördü. 
fade sokuldulnr. - BlTMEDI. -

2 - Senelik kirası 25 lira be
deli muhnmmenli Halil Rifatpafa 
caddesinde Mecidiye mahallesin
de 131 sayılı kahvehane kartısın
daki 130 metre murabbabı yerin 
bir senelik kirası bat katiplikteki 
tartname veçbile 3/9/937 cuma 
Jiinü taat on altıda açık •r!t~ 

\, 

ile ihale edilecektir. iştirak için 

375 kurut luk muvakkat teminat 

makbuzu ile söylenen gün ve aa-
atte encümene gelinir. 

19- 24--28- 31 2887 (1658) 

: NEVROZIN almak suretile çarçabuk defedilebilir. ~ 
= " T . . ........................ Kat'ı esır ....................... , 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

lzmir Tramvay ve Elektrik Şirke .. 
tinden: 

Evliil 19~7 sav;n!fa ,.,.revnn-n a saihd" ı?Östcrile'r\ m1ntak"a ve 
günlerde kesilebileceği sayın müşterilerimizce b ilinmek üzere 

ilan olunur : 
5 ve 19 Eyliil 1937 pazarla.ri saat 7 den 17 ye kadnr : 

V numaralı C:-nı mıntaknsında 
X « Konak « 

XI ve XIV Gaı-i Bulvarında 
XVI Gümrük « 
Xll Mezarlıkba ı « 
Vl-Vll-Vlll Tramvay caddesi ve mücavir sokaklardn. 
12 ve 26 Eyliil 1937 pazarları saat 7 den 17 ye kadar: 

1 numaralı Dnrai!aç mıntakasında 
il « Tepecik « 

IH « Alsancak « 
iV « Basmahane « 
IX u.. E,r.elp~a "' 
XV « Kültürpark « 

Karşıyaka « 
Turan « 
Bayraklı « 
Bornova « 
Buca « 

1 - 3 

DAIMO-N 
•• 

Masa ve vantilatorları: 

En son icat edilen bu vanlilalorlar yatın boğucu sıcak· 
tarından kurtarır. Masa vantilatorları liç pil ile çalışır kırk 
iki saat devam eder. Saatin ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

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

Deposu Sulu han cıvarı No. 9 • 28 Hüsnü Öz: Ödemişli 

lzmir Ticaret lisesi direktörlüğün
den: 

1 - Orta okul mezunlarina. .....- - ~ . 
T etkilatımız tamamlanarak orta okul mezunlarının da lıse kıs· 

mımıza kayt ve kabulüne başlanmıştır. 
2 - Devlet ve ticaret evleri memurlarına. 
Akşam ticaret okulu kısmında yapılan ta dila t üzerine akşam

ları ayrıca muhasebe, ticari hesap, muhaberat, daktilografi, ste· 
nografi ve ecnebi lisan kursları açılmıttır. 

Kayt ve kabul için her gün 9 dan 12 ye kadar ticaret direktör· 
lüğüne müracaat edilmeıi ilan olunur. 
.. 28-31-3 .,, .10()9 (1621 ). ·-·· . -·---·- -- -----



Londra 30 (ö.R) - Santral Nıyoz 
Çin ajan~ının bildirdiğine gör~ ~ 7 Çi.n 
tayyaresi Şanzi eyaletinde muhını bu· 

strateji merk~zi olan bir istasyona 50 
bomba atarak mühıııı 7.ararlar yapmıştır. 
Tiycn-Çinnın 25 kilometre cenubunda 
Çin ve Japon orduları araşmda kanlı 
bir muharebe cereyan etmektedir. 

Japon mümessilleri ise Çin kuvvetle
rinin cenubi garbt istikametinde ric'at 

ettğini , e Japonların Peki~ - ı:a~k~o ~i
mendiferi boyunca ilerlcdıklermı bıldır-
mektedırler. 

Milletler Cemiyeti 
ve Fransa 

Londra, 30 (ö.R) - Deyli Hcrald ga
zetesinin Paris muhabiri, Fransanın Mıl
lctler Ceıniyctinın önümüzdeki içtiınaı 
i in gönderccegi murahhas heyetinin çok 
ç kk" t .. müim kimselerden tere up e mesını 

Milletler Cemiyeti müessesesine Fran
sanın vermekte oldui'.,'U ehemmiyete bir 
delil olarak göstermektedir. Bu gaze
te Fransa hükümetini, aldıgı hu karar-

' dan dolayı tebrik etmekte ve Fransanın 
Milletler Cemiyetinde tekrar nüfuzunu 
temin etmek istediğini, Fransız siyaseti-

. hakem usulüne ve müşterek cmni
~~ nazariyesine dayandığını ~e .~illetler 
C . etı'ni şimdiki halinde bırıcık bcy
emıy . . .... 

nelmilcl otorite haline sokmak ıstedıgmı 
kta bu volcla Ingilteı·cnin Fran-

yazına • , ,, 
saya uymasını, onun gibi harE.'kci etme-
sini temenni etmektedir. 

---~~---

ispany ada Cümhuri-
yetçilerin bir ~a~~ri 
P . "O (ÖR) - Madrıd mudafo:.ı. ans, t> • 

komitesinin gcc<' snbaha doğru saat 1 de 
29 Ağustos tarıhindc Aragcın cephcsın
dc ccr<'yan eden harekat hakkında n"ş
rettiği tebliğe gôrc Bel~it~ nuntal~"\sı:1-
da bütün düşınan mevtlkrı zaptedılmış-
tir. Asi askerlerden csır olınıyan1ar ka
rışık bir halde kaçınıslar ve şimdi t?nı 
muhasaı a halinde olan Belcitc kaksınc 
iltica ctmışlerdir. 

Diğer tar:Utan gece saat 20.30 ve 2::.!.;}0 
arasında asi tayyn.ı-elerinin Valans i.ize
ı·inde uçınaga teşebbüs ettikleri görül
müstür. Şehre bomba düşmemiş ise d 
var~şlarn isabetler vo.ki olmuş. v~ 3 -4 
ölü ile birçok yaralı kay<ledilmıştu·. Ba
taryalar asi tayyarelere çok şiddetli bir 

akş açmışlardır. 

jWŞÇt§I 

- Mussolini 
Görüşmesi 27 Eyliilda olacak 

Roma, 30 ( Ö. R) - İyi haber alan İtalyan siyasi mahfillerinde11 
bildirildiğine göre, Mussolini - Hitler görüşmesi, lylulün 27 _inci cu
martesi günü Beştetgaden'de olacak ve burada kaıgılaşacak olan iki 
hiiklımet reisi, birlikte Berline gideceklerdir. B. Mussolininin Alman· 
yadaki ikameti iki gün sürecektir. 

lngiltet,e kara ordusunun takviye 
kararırı tatbik ediyor 

Londra, 30 (Ö. R) - Harbiye nezareti, İngiliz ordusuna gönüllü 
olarak kaydedilenlerin azami yaşının 3 sene ileri alındığını tebliğ et· 
miştir. Bu suretle 25 - 26 yaşına kadar olanlar da orduya yazılabi
leceklerdir. Bu tedbir, İngiliz hükumetinin kara ordusunu kuvvet
lendirmek hususunda verdiği karan tatbike geçtiğini göstermektedir. 

ispanya harbı 
Hürriyet 

istiklal 
harbı olmaktan cıktı, 

t 

harbı şeklini aldı 
Valansiya, 30 (Ö. R) - Müdafaa nazırı, bugün neşrettiği resmi 

bir tebliğde, Santanderin asiler tarafından değil, İtalyanlar tarafından 
işgal edildiği söylenmekte ve «Şİ11l.diye kadar biz İspanyada hürriyet 
harbine girişmiştik .. Bundan sonra harp, yabancılara karşı bir istiklal 
savaıJı ~eklini almıştır.» Denilmektedir. 

Alman Nazi partisinin yabancı 
memleketlerdeki teskilatr , 

I3erlin, 30 ( Ö. R) - Stutgartta yapılan «Yabancı memleketlerde
ki Almanlar» kongresinde söz alan propaganda nazırı B. Dr. Göbel~, 
ecnebi memleketlerdeki Alman nasyonal sosyalist partisi teşkilatının 
ehemmiyetinden ve bu teşkilatın gördüğü hizmetlerden uzun uzadıya 
bahsetmistir. Bu münasebetle Kölnişeçaytung gazetesi bir makale 
neşretmiştir. Makalede, ecnebi memleketlerdeki Nazi teşkilatına hu
susi ve diplomatik bir mahiyet verilmektedir. Parti reisinin emriyle-, 
Almanyanın resmen davet edildiği törenlerde, yabancı memleketler~ 
deki parti teskilatı reisleri, Alman sefirinin yanında yer alacaklardır. 
Bu karar çok mühimdir. Çünkü şimdiye kadar parti mümessilleri ile 
diplomatik mümessiller arasında bir nevi rekabet göze çarpmakta idi. 
Bu karar bu ayrılığı ortadan kaldmnaktadır. 

Istanbula gelecek lngiliz filosu 
lst:mbul, 30 (Hususi) - iki eylulde limanımızi ziyaret edecek 

olan İn giliz filosunu torpidolarımız Bakırköy açıklarında istikbal ed~
o:eklerdi... ~ ........ 

Paris, 30 (Ö. R) - Amerika hariciye nazır \'ekili B. Somervil İn
giliz bandıralı Kueen Mary transatlantik gemisi ile Serburga gelmiş
tir. Nazır, Avrupaya seyahati hakkında gazeteciler~ şunları söyle
miştir: 

«- Amerika matbuatı, benim F ransaya siyasi bir vazife ile geld:
ğimden bahsettiler. Bu haberin aslı yoktur. Ben sadece hususi suret
te ve on beş gün kadar kalmak için Parise gidiyorum.» 

lnkilteı e bahriye 
nize tef tise , 

nazırı 

çıkıyor 
Akde-

Roma, 30 ( Ö. R) - Londradan bildirildiğine göre, bahriye nazıri 
B. Duf Cooper yakında Akdenizde bir devir sehayati yaparak Cebe
lüttarık, Malta, Kıbrıs V. S. lngiliz deniz üslerini ziyaret edecektir. 
ltalyan mahfilleri bu haberi sükunetle karsılamakta ve deniz üslerini 
teftiş için yaz seyahatleri yapmanın tngilit bahriye nazırlarının adeti 
olduğunu kaydetmektedirler. 

Zenci boksör Siyah kaplan lngi-
liz rakibini yenecek mi? 

Nevyork, 30 ( Ö. R) - Siyah Kaplan adı Yerilen dünya boks şam
piyonu Joe Luis dünya şampiyonluğu için İngiliz boksörü Far ile bu 
akşam karşılaşıyor. Maçın çok çetin olacağı söyleniyor. Umumi ka
naat, zenci boksörün lngilizi kolayca mağlup edeceği noktasındadır. 
Joe Luis, bire karşı dokuz mütekabil bahislerde favori vaziyetindedir. 

Mısır kralı Samajes Faruğun nişan 
landığını iki gÜn evvel yazmış~. 'X uka· 
rıki resim, müstakbel Mısır kralıçesı Ba· 
yan Feridedir. 

'- lırnir~n Sayın Misafirleri Geldiniı ... 
fit 

Güzel fuarımızı, şirin İzmirimi:zi gezdiniz, gördünüz. 
İzmirden size bir hatıra olsun diye bir şey haber verelim, 
lzmirde üzüm, incir meşhurdur, bu güzel meyvalardan 
hediye götüreceksiniz size daha makbul bir hediye haber 

• 
verıyoruz: 

Hükümet 
Hilil 

Caddesinde 
Eczanesi 

( BAHARÇiÇEGi ) adıyla bir kolonya yapar. Mark~sı eczane
nin sahibi (KEMAL KaMiL ) AKTAŞ markasıdır •• Bı1!11em a1!1~ 
bundan daha eyi kolonya kullanmamış olduğunuzu ıdd1a ede~ıh
riz. lzmir Kemal Kamil kolonyasiyle meşhurdur. lsta~b~llu mısa: 
firlerimize bu iddiamtzı daha kuvvetli yapabiliriz, Hılal eczanesı 
Gönül, Zümrüt damlası, Altınruya. Yasemin, Fulya, Son hatıra 
adh ayrıca esans ve losyon yapmaktadır. (Hilal Eczanesi) • 
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Iran heyeti şehrimizde 
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Riza Kulu'nin Türkiyedeki . .. . ................. : 
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General 
intibaları takdirat ile doludur .. ~ .................... mtırz12~~:7ZZ7J:ZZ. "ZJ~ 

Bilind 1mmı: Tefrika Numarası: 25 BAŞTARAFI BtRlNCt SAHlFEDE1zerck teşhir edilen mallarla,.pavyo~~~ 
• • Tegmen B. Ebülkasım Nizam, ı la meşgul olmuşlar, fuar zıyaretçılerı-

Demek benim çocufum bır ıRetadır, her hangı Teğmen B. Guvam Hüseyin Vefa. nin de güzel hissiyatiyle ağırlarunışlar-
. k b ·ıd• • b • Sayın Iran generali ve güz.ide arkadaş- dır. General Izmir pavyonunda uzun 

tJİr yabancının aahıp çı a ı ığı ır meta tarı sivil giyinmişlerdi. Vapurda, ken- müddet kalmışlardır. 

ıw 1&emfirelet' f'Om(lnımazı, mündne
cdnnun çoktuğtı huebivle acm iki aa.
tl""IZÜ tıefT'fl imk41' bulamcımı§tık. Bu
ofita nmıam w hfiLbc'uını yapcırak tek-

,.,. UfN ı.,ııvonu: 

dilerine mihmandarlarının takdim ettiği DÜNKÜ ZIYARETLER 
Nikol ablasının kendisine uzattığı zevatın ellerini sıkarak konuştular. Ga- Muhterem misafirlerimiz dün sabah 

kağıdı yakaladı ve yutar gibl okudu. yet fasih Fransızca görüşen general, da- saat sekizde kumandanlığa giderek, 28-
Sonra gükrerccsine bağırdı: ha ilk adımda gördükleri hüsnü kabul- fer bayramımız dolayı.siyle müstahkem 

- Oğlum! Bu adam oğlumu benden den memnun kaldıklarını beyan ettiler. mevki kwnaııdanına beyanı tebrikatta 
çalınış oluyor! DOSTANE KONUŞMALAR bulunmuşlardır. Iran askeri heyeti ku-

Az kalsın ablasının üzerine atılacak- Vapuıun kamarasında, Iran jeneral mandanlığa girerken ve çıkarken bir as-
BOLASA: tı. Fransuvaz söyliyecek söz bulama- konsolosunun da iştirakiyle yapılan sa- kert kıt'a tarafından selAmlanmışlardır. 
Fnsuuvu ve Nikol uminde iki km dı. Ancak ümitsiz bir tavır takındı ... mimi hasbıhaller esnasında general Ri- Yüksek Iran generali bir askeri kıt'ayı 

er ün ır rö ur ai 
lzmir Vakıflar ıdaresi 
pavyonunda bir saat 
Burada teşhir edilen eski eserlerimiz 

harf ısında insan takdir hissini 
izhardan kendini alamıyor 

olcıa Banm Dcınyet de Villebon dul Nikol ablasını bu derece meyus görün- za Kulu, hissiyatlarını aşağıdaki sözler- teft~ buyurmuşlardır. 
~. Nilcol JIÜ.d>4lı Jrrcır Dcın- ce sükO.net buldu. le ifade buyurdular: Misafırlcrimiz kumandanlıktan 9.30 Vakıflar pavyonu-
• 4c tılfGnl& gibi t1ceft bu nbcıı/ La- - Beni mazur gor, dedı .Kabahatle- - cO.rdunuzun manevralarında bu- da ayrılarak Cümhuriyet meydanına na girerken bi.isbiı-
_.,. bir ie/er• gönlmıiılor. Onun gay- ri~ müsavidır. lunduktan sonra, lstanbulda bize aöste- gitmiş ve askeri geçit resminde hazır bu- tün başka bir zan-
..... enuanda, &roa de Villebon- cCesarefımizi kaybctm ım. Hakim- rilen çok samimi ve sıcak kabul yllzü lunmuşlardır. Misafirler öğleden son- nın sahibi bulunuyor-

191nme1c hevamcLı olan metreli ler vardır. Rezal t çıkacak ta olsa umu- bizi mütehassis etti. Teşekkür hisleri- ra Gaz.iernire giderek, Atatürkle ala haz- dum. Fakat çıkar
l'Lnf "8 llueıJ Mark Scutnu ile Ni- rumda değil. Alemin ne diyeceğinden mi ifade için kelime bulmakta milşkü- reti hümayun Rıza Şahın ziyaret ettik- kcn ° z~ımın wne 
W. ..,.,. im cfola~ kUt"Ufor. Mcıf'k, bana ne? Servetım ıtibanylp müstaki- lata uğradığım oluyor. Memleketinizde leri tarihl noktayı gezmişlerdir. Bura- kadar yersız oldugu-
oda ~ tçirdiifi btr ilctç!a liın. Mahkemelere müracaat edeceğim. o kadar memnun kaldım ki, vatanıma da kendileri saygıyle selamlanmıştır. nu anladım. 
11....-ı.• Nilcoli• odama giıdice gi- Fransuvaz meyusane başını salladı: dönmeden güzel lzrniri ve bUyUk dev- öaleden sonra saat 16 da, ınüstahkem Evvelki sene. de ~-
n.,,- Bir müddet tonra doktor olan - Adalet bize hak vermiyecek, dedi. let merkeziniz Ankara~ ı ziyaret etmeği mevki komutanı, Iran generaline lzmir· arda. vakıflar ~d~-
Fnıta1tıua.ı kız kardeşinin bfr çocuk - Serj benim oğlumdur. Bunu her kararlaştırdım. pala* iadei z.iyarette bulunmuştur. ne aıtw eserlerı g~ 
beklemekte olduğunun farkına. 11an- tarafta bağıracağım ve onu bu adamdan Seyahatimin iyi geçtiğini söylemek is- Iran askeri heyeti dün gece, Zafer 1 termege çalıpn bır 
wor. Bu emcıdcı 11ii.ıbqı Dcınıit ağı,. kurtaracağun. terim. Gelirken hmlri, yaz mevsiminde bayramımız münasebetiyle ordu evinde I pavyoncuk .:ar~. Bu 
t1GNLmmıpır ve Flavi maksatlanna - Bu işte adalet bizım aleyhımizedir. sıcak bulacağımı söylemişlerdi. Halbuki verilen baloyu huzurlariyle şereflendir- ~avy~n, gosterilmek 
na.it olacağını ummaktadır. - Bizim aleyhimizde mı? Bu imkAıı- serındir ve güzeldir. Iki memleket şef- mişlerdir. t ıstenılen ~e b.u sene 

Nikpl Ovemyada Pont-Vergtt §eh- sızdır. lerinin lıimmetleriyle ya)qnl~ iki mil- Iran heyeti bugün şehirde bazı ge- oldukça gosterılm!.~ o-
orıne çekiliyor• dcı Mcırk burcıdcı ona - Çocuk Mark Sastrasın olmuştur. letin fertleri arasında da büyük bir sev- ıintilerde bulunacak, bu gece saat 20.30-,1 lan varlığın yuzde 
~ olul/01". Nikol ff Fransıı- - Onun mu olmU§t Bu nasıl söz? Sa- gi haklıudir.> da Iran jeneral konsolosu taraf mdan Fu- onunu bile ifade et-

va.rua "'beri olnMllcftzın Ma,.k, Nıko- tın alınacak bir hayvan mıdır o ? General gerek vali muavininden, ge- ar gaz.inosunda verılecek ziyafette hazır ,~ekten çok u~k kal
lm doğtıf'fltıP " Snj admı verdiği - Onu kendi çocuğu olarak tanımış rek Iran konsolosu cenaplarmdan hmi- bulunacaklardır. mıştı. Bu sene ufak 
çe>cwp ·~ kndi çocugu olarak bir kere ... Adalet kcndısini artık çocu- rin iktısadı, nüfus durumu, iktısadi kay- Kıymettar misafirlerimiz yarınki eks-ı bir. ~ara ile vücuda 
kaydettiriyof'. ğun baba ı telakki eder. Çocuğunu ta- nakları, tarihi yerleri ve eserleri hak- presle Ankaraya müteveccihen şehri- getırılen pavyonda 

nın11~ nn annt_ artık mevcut dcgildir. kında geniş maltlmat edinmişlerdir. mize veda edeceklerdir. Misafirlerimiz vakıflara ait eserlerin 
Bu ıınıcla KQl'U)dar köşkü gôz yaş- - Demek ~ nim çocuğUlh hır meta- IZMIRPALASTA Ankarada bir müddet kalacaklıdr -1 bir çoğunu, hıç deiil-

ları ve feryatlarla al\üst olmuştu. Fran- dır, her hangı bır yabancının sa\ııp çı- Aziz misafirlerimiz vapurdan inince, din Samsun - Trabzon yoluyle m se fotografiletini gös-
suvu binnci olarak mektubu okudu. kabildıgi hır meta ... Ne güzel kanun ... Kordonu dolduran halkımızın alkışla- kellerine avdet edeceklerdir. ek ve mukayese 
Bunu kız kardeşine göstermekte tered- Öyley e bu hcrif ın millkiyetini iskat içın rıyle karşılanmışlardır. Iran heyeü oto- Izmir halkının Iran heyetine g Lırmak . i~lnları 
"1l1l ettl. Sadece dedi ki: onu öldiınnektcn ba ka birşey kalını- mobillerle doğru lzmırpalasa gı1mis, bir diği yüksek kardeşlik alakası, ilci m1 J\: edılnuş bu-

- Mark seninle evlenmek hususunda yor. mi&ddet istirahat etmiştir. leket arasındaki yakmlaiı tebarüz et xv:ktadır. 
11ra1' ediyor, FraMUvaz kard~mıa, tabiı olmakla FUARDA mesi bakımından bilhassa c:ayanı ka Xlpsunkü eser, bize 

Iaan beyhudedir. S.. onu sevmi- berabeı: kabuJ ~tmiyen bu te- Gece saat 20 de Iran asJceri heyeti or- tır. v· ... k ~~il~ için çok 
J9lı1m ft lıa7atunı oiluma "ballamak il- du eviPe tid~. va~cle h_.. YA~RDA l"dftik umıtler ver-
emelindeyim. ruy}.e j)~ ~ r.. ~e bulunan Iran askert heye- miştir. Evv~lld se-

• 

- Fakat Se.rj "Senin otlun olarak ta- ~~:~ '.ed1dd ~ ~ ~ ot.Qmol>illerle Ya- " yalnız Izmir vili-
ıunmamıştır. bit ~ti y~~. yetindekl vakıflara aıt . . 

• muameleyi de yaptıncağun. ~ ~'lWh:lı~ bir e- .,-ıerııı gösterllmesl E"kof pavyonundaki güzel lfanat cserlerniden bıri 
~·1" f , le \, Y M ._.. /i;,ilf. VJJ>U'°la l'ıfu'ire avdet !ı. d'd'ştıncesi bik1m idl. Bu sene ile bütUn {o\.ografiler gösterilmektedir. ~una mu-
Jipiiiii,~ nı~ol•tım ~ mışieraır. • 1.'\1l'Jtıycde'kı vmtl4-...... tttrlıgmın varidehp @hallı sarfı olu 
~ ettirihnesi dilşüDcesl hlkim kılınmış ve Abideler, hastan ler t bu kab nile•e 

~ l~ıiaunc:t.aıa fazla W:. 25 
eldden muvaffal: ta olumnU§tlır. ~ler göslerilmekı.Jjr. 

D •• k • Vakıflar pavvonu gezildikten sonra Pavyona yukari kısımlarında güzel 
Çocuiumu un gece 1 yangın .insan anlı!)'Olt kl 8!,'kalMt\ dmtaale . ~ı. y~zılmlf ıelan kıymetli veeize-

lıııllllllll.. . . • kanunun göstermediği bir ~ . , , , _. .. tiıfeY.~ ~'kel ~ ~e ~ 1~aretçi1:t:;ra'ından sevgi ile istin-
.,.._,. .. ..,.. ... bildirilen bir çarem vardır. Bu da kaçmaktır. İcap Beyler sokağmm arka tarafındaki f Yangının Sebebi hakldı\da yaptı- çenüYen ~1t DH!l'nleketıa~~ jb_ Ah 'edilmek · A 

eder:e dilnyamn vbür ucuna kadar kaç- Arap fınnı caddesinde Medine yo- ğımız tahkikata göre, evde oturan tiyaçlaı'ına <!evap 'Y'ereblleeet varidat Ata~ çok sanatkarane r;apıl':, 
~ak.... kuıunda 16 numaralı B. izzete ait, J kiracı Ratibin ailesi, dün ak,am fua- membaları hallne konulmuş ve varida- btr bUstlerı pavyonun. en. mutena yer 

- Dilnyanın aıtık ucu yoktur. iki B Ru-n Muammerin tabakhane- 'tm' d" .. t li ka tın mUhim gelir getirmesi temin edil- de, çiçeklerle 'bezenmış güzel bk ka.kfe. 
da b' bi . d k . Y- 1ra gı ıf, onuı e eve ge nce pı· nin ilze • leştiril . bulu makta. 

ucu ır rınc ~ unur. ~açmak, ~a- ~inde çahtan Ra~it isminde birinin nın arkasına kıaılmıı bıraktığı lam· miştir. . . rme yer mış r. 
nası kalmamış bır k lımedir. .Dlifün ıcannda bulunan ahpp ve yağlı bo- ha b' d b" lamba Vakıflar pavyonu, halkın zıyaretinl dır. 
bir kere, hiçbir cınayet .l§lememiş olan yalı iki kat evinden gece yansı bir l yı ır bn ıre İçınca, zuh par- kolaylaştırmak gayesiyl: kartılıkh iki Alçı ile İjlenmış elvan P nçereciJlli 
masum ve saf iki za kadın, ne mil- yangm çıkımı. yangını haber alan a~ı~ ve u süret e yangın ur ~~- kısma yerleştirilmek suretiyle bir pasaj canlı surette gösteren iki pençere elek-
kemmel hır avdır' 'tf . d h I be d-L!t. •. _ .. _ mı§tır. Evde bulunan e§Yalann bu- halinde yapılmı-4·· tdJr ziyalariyle ışıklandırılmaktadır. . ı aıye er a ve ş CUOAa ıçınoe "k b' k k lam .. 'i--· 

- Öyleyse ne "'apmah" · t' · 1_ _1_ yu ır ısmının urtan adıgı İdare pavyonunda Uç niemuru --'•L:.... ~verilen izahatten anladığunaa 
-1 • yangın yerıne ye lflTllf, ço& 8UL ve .. 

1 
. , YlllllD 

- Hıçbir !iıey ... Biz m glubuz Kadın- tamamen ahşap olan yandaki bina- soy enmektedır. ihsai malfunat toplamağa ve pavyona göre vakıflar idaresinin bunları tethir-
lar, çarpı madan evvel bile, mağltlp lann tutuıması ihtimali ile meydana Yangın, etrafta çok heyecan ve giııen ziyaretçi adedlııi tesblte memur et- deki gayesi Uç dört asır evvel eski Türle 
olınaga alışmalı de ıller midir? gelebilecek büyük bir yangın felak~- teli§ uyandırmış, yangına yakın ev- miştir. Bu Uç arkadaşın elde ettikleri sanat ustalan tarafından vücuda geti-

- Eğer beni intihara .sevketmek isti- tinin önü alınmış ve yangın, itfaiye- ler, eşyalarım çıkartmıflar, fakat it- rakamların vuatial alUUIUJ ve bunun rilen bu eserleri bugün de yapabılecek 
- EYet. her te:Vle meıCul olan b n- yorlarsa tnuvafiak ot...ıyacaklardır. mizin yerinde almış olduğu isabetli faiyemizin gayreti sayesinde yangın on gUn içinde 45 bin küsura balii ol- Türk gençlerinin bulunduğunu g .. ster-

Olam sana söylemep bvvetim Ben oglwn için yaşamak isterim. J tt!dbirlcr sayesinde ve yalnız bu evin baıka zarar vermed~n mevzii kalmıı duğu görillmU§tür. mektedir. Bu eserler, her birinin tize-
~Al fU mektubu oku .işte... - BiTMEDi - yanmasiyle söndürülmüıtür. ve mahallinde söndürülmüştür. Pavyonda bilhassa eaki ve yeni eser- rinde üçer, dörder ay emek sarfedilmek 

•••••N••••••••M•••••••••••••••••••••••• .... ••••••• ............................ ••••••••••••H••••••••••••••••HH••n•n•••••••••••Huu ............................ ~ ...... lerin imt1zaç ve intibakına fazla itina Nretiyle meydana getirilmişlerdır Mü-

çme de bu·· yu·· k galeyan var ı::ı~;~.:?: kı=~~:: =·:~:::ıazı:..~lçilerde bilyük :::~~~ha~;;: 
" kr b;::d~ ;a:dı:;:.rt:mO:n etti.» ra- '?trinlerde 16. n~ .ve 1! nci. as~. ait üşeb~melerine çalışılmaktadır. iki pen-

_ _._.._ ________ ...;_..ıt• AMERiKANIN SEMPATtSI eskı ve kı~etli çiniler, üç yüz kusur çerenın orlafmda yer alan tutkalaız ve 

450 •ı ç• ı • •• ı•ı k B : 1 .. A .kad d sene evvelıne ait Tllrk tezhip ve yazı çivisiz ufak ufak oymalı parçalardan vu. mi Yon in 1 mustev 1 ere arşı mek~:J~~aBen :;:da, j: a: ~~i~: k.udret v~ sana.t ~biliyet~~ gösteren c~da ge~i~ o~ ve vakıflar idare. 
sına kar•ı mücad le ed bpoizl ha- kitaplar uyaretçilerı uzun muddet meş- sıne }:edi yuz elli ·lıra) a mal olan kapı 

Y e en ere gul etmektedir .. ğ' d ok dikka b. 

N k • f d b • ı • • raretli sempati mevcut bulunduğunu · orne ı e, ç şayanı t ı.r sana' an JD etra JD a ır eşmıştır gördüm. Hali hazırda 450 milyon :avyon~ ~i~ tar~mda vakıflar ida- nümun~idir. Bu eserde de bir mu~ 
• • Çinli birlcsmit ve Nankin hüküme- reı umumıyesının gelir kaynakları olan sıs tam iki buçuk ay çalışmıştır. Bır 

· tı'ne ı'taata haz b' · tt~..ı· 8 . apartımanlarm, hamamların, depo , kapı örneğinin 750 liraya mal olmasa da 
ır il' vazıye euır. ız, akal, . . f . 

Çin halkının Çiang- Kay-Şekin reh- port . ~cır, ındık, fıstık ve zeytin eserm kıymetini göstermege kafıdir sa-
be l•w • l d · k l . . bahçelerının ve bunların bakılmış ti- nırım. r ıgı n tın a Japon ns er ermm . • 
planlarına karşı koymaya karar ver- mar ve ımar edilmiş manzara1-na ait 
d~krini gfumekk~tiyM~.» ~~~~~~~~B~~~~~~~~~~~~d~~~~~~~~~ 

88 inci Çin fırkası kumandanı(ge- oğazlar önün e 
çenlerde Nankin - Şanghay mıntaka-

sı orduları kumandanlığına tayin D • 1 •ı • • 
olunan) g·neral Çian - Ll - Cun aşa- enıza tı gemJ erJDJD 
ğıdaki beyanatı nesretmiştir: • 

Eminim ki, nihai zafer bizim ta- f ı • • f d 
rafta olacaktır. Çünkü bir istilaya aa ıyetı etra ın a •. 
karp azim.kar bir kararla silah kul-

AB1DlN OKTAY 

lanmaktayız. Her bir Çin vatanda§ı, Atina, 28 (M H) - Yunan gazetele- Bu havalide dol an vapurl rın ç ğu 
binlerce hemşehrimizin hala Japon- rinin birçoktan, ispanya vapurlarının Yunanistana ait b lundu und n t r-

. Na kı d Gen ral Ç -Kay-~ek Slf'ni kıt'alanı •ncak veriyor yalı. istilacıların boyunduruğu altın- torpillenmesiyle meşgul olarak bu hu- püleme işi ve ların kapanm ı, bi-
l ~arıs, 28 (M.H.) - Amerikadan uzu!1 ıüreceği ve çetin olacağı ihti· hemiz hazır bulunuyor. Bunun ha- da yaşamakta bulunduğunu ve bin- susta yazdıkları lakonik fıkralarda bu zı alakadar et el l xı r. Bına nal >h Ça-

Panee vasıl olan General Yan - Hu- malı mevcuttur. Lakin bizim elimiz- zır olması ise harekattaki birlikten lercc Çinli vatandaşın büyük Çin gidişin t hlikeli hAdiselere meydan ve- .. .. . • . 
Ç..U C So'n t · h b' · d h has 1 1 ileri 1m· · B b" rw· d nakkale onündekı h dısel rın, e-yi b.e ı gaze b:j mu a ırme ~· L;kne pa ına o ur~ o ~un ~e . ge ıftır: u ır ıgı me~ a~a ge- sedleri boyunca ve Tiyençin uğrun- recegini t barüz ettınnektedir r. Proia fer serbe tligine zar rlı uıı te-
~cÇe. ır ~natt~ı. ~~~ur : cadd I ~ımu.a ~h~ mb~ackllah m

1
u- tinnekte benun de ufak hır hıssem da yapılan harplerde canlannı feda cÇanakkale> başlıgı altında yazdı ı baş- melllli ve ünııt eder· 

ıang - n.ay - ~· mua 1 Çı- e e en gayrı, ıç ır urtu uş vanhr Halle ordusuna dayanan Nan- ettiklermi derhatır edeceği k na t · _ makalede diyor kı: . . . 
nin mevcudiyeti meselesinin halli çaresi yoktur. Japonya bizim yep· kin hükümeti, muvaffakıyet husu- deyiz 1-talk ve ordu kaybed~I a b?.- clngiltere hükümeti meçhul tahielba- Vradını de bu meseley ilik ve 
1aponyaya karp müttehit mücade- ne düflDUUmızdır. Eğer biz ona kar- sunda muayyen bir pnsla mücad )e.. tün .."z.azmin Çine ~ h~ueı:nda birlere ateş açılmasını emred rken seyrüsefer serbestli i ıı.k ınd n tah

~ ~pheai açmakla kabil olılbilece- ~ ~· Japon em~izmi ye batJıyahildi. Evvelce inkılapçı, tiıtlenne Cfüten ~liyeti yüksek bunların Salamanka hilkU.metine aıt ol~ lil . ~ Alman elbah. r ermın 
~ buıün anLmııı bulunuyor. Bi- ~ tez bır zaman ~arfında eaır e ..Juzılord diye.teamiye ettikleri- ve vatanperverlik ruhJariyle hialetmeli madıklannı düşünmüştür. Tilrkiye htı-~ fuliyetlerını hahl'latan bu ha
zım harp bazırWdannuz Ye ordumuz kole haline sokacaktır.» Çiang- Kay- Şekin kcndileripe kafo! ve rehberimiz blaır general Çianı _ kil.met! de lcıl tedbirler almq ve Do- r..._ laqı. denızcı devlet! rin tedbir 

a aokuliUlliPn bazırhk ve ordu.un- MODAF AA CEPHESi HAZIRDIR p mü~t keneler hü.,çum · · kay - Şekfn bbr1ea ~ ettiği .,_ jazJarm kapat iması bfte ~ bahs aJmaJan lAz.lmg Id i bariiz e~ ............ ,.. . 


