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Doktorlarımız 1 ad xnda 
Ve • m., 

Kcı rşıla~ıla n 
1 zo luklar 

Her nedense şimdiye kadar me~;d.ann 1 BAŞ TARAFI BIRtNCl SA YF ,AJ>.\ 

' BİZ 
attlmıyan, fakat ağızlardan kulakla- dır. Sağcılarımız asla ·unutmarnab 

ra fwldanan, bazı da dostlar arasında B d h •ık D l dı dırlar ki, dcvletce atılan adım, ne 
hwrust surette dertleşme şeklide açığa orsa ı· are eyetı• 1 1 u.,gv u··n er e devlete, ne de ü;üm kurumuna gt' 
vunıian bir meseleden, evet, bütün yur- lir temin eylemek maksadiyle değa• 
du, yurddaşları Ugilaıdtren. ayni za- dir. Doğrudan doğruya bağc11arı0 

;::ı:: ::cı:nlmı~nın: ;:;_ toplantısını yaptı israfın menine d~:h'~lu::r:~~o~~=~: k~ 
seleden hahsedece{.<im. Böyle bir ce- llA l k d •kk d 'l k vermek içindir. 
saıet gösterişiınln boşa gidip gitmiyece- ırıem e ef ., l af e l ece Bunun için bağcılar hissi düşün· 
ğini hatırıma blle getlrmiyerek, 01u 0 r- Uzüm incir piyasaları ancak Ağus- ceıerden. günlük beş on kuruş fazıa 
ta işi bUtiln vatanclqlarunm temiz duy- hastanesinde • Dahiliye vek!leti .düğün v: düğ?n kazanç hırsından uzak kalmağa, ir 
gularma •. hak tanır vicdanlarına arzet- • • tosun onbeşınde acılabilecektir ~~arı ~akkında vilay~ hır ~munltikballerini alakadar eden bu hart' 
meyi, hUr dUşUnen bir yurdoğlu sıfa- Rontken daıresı , gondermlştır. Bun~a deniliyor ki: kete kuvvet vermeğe mecburdurlar· 
tiyle, kendinice bir borç saydım. • • . . - . . 21 Mayıs 937 tarihlnde toplanmış olanı' Bu suretle refahlarının temellerinO 

Girişeceğim mevzuda -doktor olsun ol- yenı makıneferfe 1937 - ~938 ıntJhap. devresı ıç~ geçen ederız. eı•• ulusal ekonomi ve arttırma kongresinde kendi elleriyle de kuvvet vennif olr 
masın- muayyen hiçbir kimseyi dUşUn- k J d. .ld. hafta seçilen borsa ıdare heyetine Iz- yurdun birçok yerlerinde düğiln mer.ısi- caklardır 
Uş yahut her hangi ~ bir hl- UVVet en trı l mir ticaret ve sanayi odası idare heye- Yaptığımız hususi tahklkate göre bu- , mi ml1nasebetiyle lüzumsuz ve vıkıcı O · 1 d '-- -· l lan r-

~ ' · ,_, .. , tinden ha olarak tüccardan B. Ahmet gilne kadar Iı.nılrde muhtelif ticaretha- b k af1 · 1f pazar ar a IUlrŞı B§ı ıo ı. 
dıse ve sebep dolayısiyle söze atı~ Memleket hastanesi rontkcn sen dok- Ra .. dınıiı al k dar ku irço masr arın hala yapılmakta ol- luk1ara gelince· bunun başlıcası Ar 
değilim. Mevzuum, sırf içtimnl ve.ya 

1 
tor B. Fahri ~ıgın gayreti um~ml vila- ~·üz~~ !; l.zz~ ~yayr~· ne~r: ;::;:~. ~OO çu~ t' a ru 1 duğu ve kurum şubelerince anan~ye manyadaki k~ntrol dairelerinde" 

ferdi bakımdan pek ağır, ulusal veçhe- yet meclisinin himmetiyle 'hastane ront- bscçildirlln' ış o. Uz . ı Lrsa ı--olik~r ıtbrıne çeGeçr e u~,_ı;: ge. ş ır. T·--'-d karşı yapılmakta olan mücadelenin an- gelmektedir. Kontrol ·dairesinin tr 
d derin d:ı.{ı .. uı k nazik ahlW k ıes· d b le51 erme ~Om..,.;r ara-- en sene u;ı..um pıyasasının .LU.WI e cak vt saha inhisar tmekte b . •v. L!_ l iıdl 
.en ":...... ece . ' 1 ~~ ısatın a iiyUk bir tekAmUl dev- fından evvelce intihap edilm.iJ olan i.za 1000 v ldan fazla mal geldikten son- man~ . . ya ~ • u- yın ettıgı nat erdendir •. Almanyer 

-iki cepheli- hır meseledır. resı başlamıştır. . . çu a .. lunması ıtıbanyle bu keyfiyetın meni he.r hangi bir maddenin ithali ınul-
Bu cepheler.den biri: vakit vakit bazı Bu cümleden olarak her seneki tekA- su:cti mahsusa~ ~~a d.avet edil- ra açılını§ olduğuna gor~db~ se~~. piya- israfat kanununun tatbik faaliyetinin laka über Wahmgsatelle dairelerinİ' 

te larda saka ve kina- ül b b. Jca • . mış ve bor&'\ •• omıserlnin rıyaseti al- sasının da geçen sene o ugu gı ı 1000 arttınlması suretiyle daha riml' b' -· f" ba-lıdir En __ _,,,. 
gazc ve mecmua , ı; • 1 m e u sene ır t daha vüsat verıl- tında yapılan toplantıda işbu heyet için 1500 uval malın lzmire gclmlş bulun- ve ı ır vereccgı ıate g • tema-.T;:, 
ye yollu, yahut karikatür şeklmde (dok-1 ~ ve yeni sipariş edilmiş olan tuto sis- Is . • t,ıll:r.i . tihab •1_.A - d ğunaç ka t t..ıı.-ı edildikten , hale getirilmesi lüzumu tesbit edilerek nal pazarların vaziyeti muhtelJJ 
to part ) -"-' • 1 taşlamalar eml 1 re ve reıs \! e~ ın ı yap......u.r u naa ıw.:.~ sonra k yt· k 1 . . . • 1 k 1 d . uh f . _L 
. ~· ~ ıman ~eny e ~ 1 t ~mpu . ve. .mak1neler gelmiş ve tır. a ılaca 1 an1 ılmaktadır. 1 e ıyet ve. B ete bildır~iş ve vckn- mcm e e_t er e yctışıen m teli. ~ 
ılcincisi de: bir takım doktorların, bak ınontaJları bıtmişlir. Dünden itibaren I y ılan • tiha da bo idar ç Ha ~ aş_ 't 'tın si dola . 1 letçe bu vazıyet çok yennde görli.lmü;;- lann lcahte farkları nazarı dikkat' 
tıklan hastalan aağina1 inek haline ko- b_µ yeni makinelerle çalışmalara baş- h a~ • ~· Pı: B rsa ~ b ~:rın m~ kgı~ nih:ıst e tür. • • alınmadan verilen bu fiatlCr, T~ 
yarak, vicdana sığmıyacak şekilde al- lanmıştır. j ;ye ~1:

15~~~ wl n is· k:ıı:ıı.ı ı:d 1zm·ın gelmlşece b Junacağı :n•~e j Düğünlerde meni israfat kanunu- yaş üzümlerinin Almanya gibi bit 
datıcı ve uzun .o.ren bakımlarla onlar- Bu sistem makinelerde cereyan vur- • urud t" rdmır oBg u u-~ reT ve inUU6•- d ar dan ırUze lige . ft~~"""'" 15 A~ ... ft - nun 1, 3, 5, 6 ncı maddeleri halkın pazara sokulmasına imkin bt~' 
d bab -ır- 1 koyul- mak hl'k 1 ne e ucca an . ~ım aner se- uğun m pıy~~ ı;....- ktad 

an ız para .. ~e yo una te ı e eri kat'iyyen olmadığı r.ibi 1 çildiğl anlaşılmıf ve komiser tarafın. tosa doğru 
8 

ılması ihtimali kuvvetli bu özeldeki israfatını tamamen önleye- rnam_a ır. • • 
malan. rontken şuamın tevlit etmesi muhte-1 dan 

1 
t ifesl umail h B ... __ "riilm ktedirç 

1
. bilecek mahiyette hUldimleri ihUva et- lkı memleket arasındaki ik~ 

••• 1 tehl'k 1 d h r yase vaz m ey ~ go e · kte b 1 d··x.. ... ..ıA- kan ·· be 1 · · l ·ı · · t11" Peşin 8Öyll lai k" beıı dok ;eh d ı e e: e. e emmiyetsiz derece- har Nurullah lzmlrlioğluna muvaffa. incir piyasası hakkında henüz malu- ~e u un u.e;..............a un hUkilm- mu~·-~ erın ge~ıh ~tı ~:w. 
to d.-ıt~ ~dan~ bir te~ eö ~. ~;e mm.iştir. kıyet temennileriyle bırakilınışlır. mat yoksa da bu mahsul piyasasının lekrinln bihakkın tatbiki halinde mem- zu ı ıg~-~ake ye?~ ır ~~i a,~ 

r ,..._... num e sene mevcut transformo- T lant d ed idare h da __ , ___ ıı-u . sası il be- i e etin ekonomile durumu üzerinde mü- maya vanım ıçın m ereıc:ı..-
dOkto bul ..ı.~ ı..ı- b azım1a .. d tebdil edild' op ısına evam en eye- aşağı YWUlCl u.ı. m pıyru e 1 d led•v. .. l d bu _,.,r 

r umna~ ....- ~ .. Y .• 

1 

tör e ıği takdirde makine ti borsa dahili işlerine alt bazı hususatı raber a ılması ihtimall vardır. ess1r olan bu gibl yıkıcı ananelerin önil- cvam ey .~gı .~~. gun er e ~· 
onları konımalıc filainde değilım. Söz- garbi Anadolunun en modem ve cnj mllı:akere ederek toplantısına nihayet Maaı!rıh her iki malısu1 piyasasının ne geçileceği şüphesiz görülmektedir. zuun! bu muşkulun ele ahnması '1#' 
lerim, doktorlarımıza karşı yapılan b.u kuvvetli bir makinesi olacağı gibi eski verm.lştir. katı açılış tarihinin borsa idaresince 1 idare Amirleri ile zabıta teşki!Atınm ruretı vardır. _ .... ıl 
~~alar~, ulusal vicdanımıza, temız 1 makine de ufak bir tadilatla derin te-1 Kendilerine munffaloyetler temenni tesbit ve ilAn edUeceği ta bildir. 1 bu iş üzerinde doğrudan doğruya al~- HAKKI OCAK~ 
Turk terbıyemize yakıştıramamaktan davl yapılabilecek bir şekle ifrat edi- kadar olmalan lazımdır. - • 
ileri gelmedir. lecek ve en büyük bir ihtiyaç ta bu su- T h ·ı ., d k. ki ...... -- Yataklı vagon şirketı 

Bir veya birkaç doktorun apartıman retle temin edilmiş olacaktır. a sı çagın a l çocu ar lktısat Vekaletı• B imi! 1 taktı • k tıol' 
yaptınnış olmasını neden çok görürüz? 1 . . ~yne . e ya vagon şır e 

B ka 1 kt lanı daha bu Uk 
Bir makıne, lzmır memleket hastan~ M h 

1 
b 

1 
S. lzmırde daımt bir şube nçmağa ~ 

öl~de 1:C:1,e m~ OO::eıerinl ~bil si gibi hastası, polikliniği çok fazla olan u tar ar u mes e eyı· ıyasi müsteşarı verdiği haber alınmıştır. Şirket, btJO" 

buluyor h ··ru d . . bir bir müesseseye zaten k.Mi gelmemekte- şehrı·mı· ..,0 geldı• dan sonra isteyen turistlere burada' , oş go yoruz a nıçın ~ d d.. kl .-
doktorun, alnının teri le hakkı la ka- dir. a unyanın her tarafı için yata 1 

" 

zandığı bir para ile, ;u~rnadı~ gün- .Bu suretle m~ne ikileştirilirse şim- takı•p edeceklerdı•r Iktısat VekAleti siyast müsteşarı B. gon ile seyahat bileti verecckUr. 
lerinde rahatça yaşayabilmesini te- diki halde yevmıye 40 - 45 arasında mu- Ali Riza Türel bir hafta kalmak üzere ~ - - • 
min etmek Uzere yaptırdığı, yahut sa- ayene ve resim yapruı makinenin yilkü pazar günU iz.mir vapuriyle şehrimize Fuar komiseri 
tın aldığı bir mülkU çok görüyoruz? ikiye taksim edilmiş ve ihtiyaca da ce- Tedrisatı iptidaiye kanununa göre kanunu ile kendilerine verilml~ olan 1 gelmiş~- . .. . Gelerek vazifesine 

Bunu haksız, lstihkaksız ~ vap verilmiş olacaktır. muhtarların işllyeceklerl suçlarda tlbl vazifeleri ynpmıyan köy muhtar ve ha- B. Ali Rıza Türel bır hafta sonra tek- b J d 
bir para mı sanıyoruz? Ne hak ile, han- olacakları usul hakkında iç bakanlık- lan hakkındnki takibatın köy kanu-ı rar lstanbula dönecektir. aş a 1 
gi delile dayanarak? ... Onları, dediğim B. Sermet tan vllliyetlere bir tamim gönderilmiJ- nuna göre yapılması lazımdır. Dün Tilrkofis mUdürltiğilne giderek lzmir F.nternasyonal Fuarı k~ 
gibi, her tilrlil vicdani duygulardan uzak Bu/Jan/ıoğ[u tir. Bunda şu mühim noktalara ehem· Binaenaleyh tedrisatı iptidaiye kanu- . bir saat kadar meşgul olmuş ve Ofis ğine lktısat Veklletl tarafından ta)'iıl 
bir yolda hnstalannı, bile bile, aldat- miyetle işaret edilmektedir. nunun 78 inci maddesi mucibince her mUdüril B. Cemal Ziyadan bazı işler edilmiş olan B. Suat Şakir şehrimize gr 
mak, dertlerine uymıyan 115.ç tertiple- F ransada tahsilini ikmal 1 - Tedrisatı iptidaiye kanununun sene, okuma çağına girenlerin listesini etrafında izahat almıştır. lerek vazifesine ba.şlaıp.ıştır. 
riyle oyalayarak birçok vizitalarla snğ-1 • • •• .. 78 inci maddesine göre her sene verme- mektebe vermiyen veya ayni kanunun - ' ' 

1111 
' --

mal inek edinmekle itham için elimizde ederek şehrımıze dondu ğe mecbur olduklon okuma çağma ge- 79, 81, 82 ve 83 üncü rnaddı?leriyle köy Gelecek sene iştirak Piran UH stündag., 
kanaat verici hangi vesikamız var? Şun- Marsil,ya yübck ticaret mektebini lenler listesini ':'aktinde vermediklerin- ihtiyar meclislerine verilmiş olan ı.:azi- d kl • 
dnn, bundan dinlcdiğbniz indi sözler mi? muvaffakıyetle ikmal cd B s et den dolayı takıbata tabi tutulan köy felerl yapmıyan köy muhtar ve ihtiyar e ece ermış Büyük merasimle 
Bunlar ise, çok acınacak bir düşünce-! Buldnnlıoğlu evvelki .. e:;hr~:n- muhtar ve ihtiyar heyeti Azalnrmın ba· meclisi haları ile yukarıda bildirilen Meşhur L. arus şirketinin gelecek sc-
sizlik olur. milştür. gun ş . zı yerlerde köy kanununa göre idare 78 inci maddenin son fıkrası mucibince ne enternasyonal Izmir fuarına iştirake kara topraklara 

Biraz mülfilıaza edelim, bir doktoru, Fransada tahsil esnasında Türk zek1i heyetlerince cezalandırılmakta olduk- veliler tarafından mektebe kaydettiril- ve bir pavyon yaptırmağa karar ver- bırakıldı 
şöylece bir tacir farzedecek olsak, o I ve kabiliyetinin güzel bir örneğini ya- lan anlaşılmıştır. miyen çocukları re'sen mektebe yazdır- 1 diği ha~cr alınmıştır. 
halde bile müşterisini aldatmanın, on~ I ratmağa muvaffak olan bu genç Izmlr-' 2 -: 11~ tahsil için muhtar ve Azala-, mıyan ve bu gib.i çocuk velileri ile mek· f -----•••••••• Evvelki günkü sayımız.da ölilınnııll 
güvenini ve emniyetini kaybetmerun de ticaret hayatına atılacaktır. 1 ra verilmış olan vazifeler köy kanunun-. tebe devam etmıyen çocuk ve~Ueri hak- Bayan ve Bay elemle haber verdiğimiz sayın do~tD" 
kendi ~a olacağını, (yalancının 1 B. Sermedi ve babasını tebrik eder da ~azılı olmayıp bu baptaki vazifeler, ~da kanwıt muameleye tevessül et- rumuz B. Ekrem Hayri Ostündağııl .... ~ 
mumu yatsıya kadar yanacağı) nı, en hayat yollarında da kendisine muvaf- 1 tedrısatı iptidaiye kanunu ile verilmiş- ~yen muhtnrlarm işledikleri suçlar Dr Ekrem Hayri lu Piran üstündağın cenaze meras--
sonunda foyanın meydana çıkıp bü-I fnkıyetler dileriz. j tir. Tedrisatı iptidaiye kanunu yalnız Tür~ Ceza kanununa temas eylemekte • • •• pazar günü saat on birde büyük ~ 
tün varlığını, ~halini mahvetmiş ola- - çocuk velilerine ceza tayin edip kanu- oldugundan bu suçlarla tahtı zanda olan Ustundag"' simle icra edilmiştır. . , 
cağını bilmiyeceğini nasıl kabul ede- varsa Allaha, yoksa tabiatin yardımına nen kendilerine mevdu vezaifi ifa et- muhtar ve Az.aları haklarında memurin .1 7 yaşındaki gencin ölümü kendiot ~ 
biliriz?... 1 bırakır. Matlllp netice çıkmazsa dok-

1 
rniyen muhtar ve Azaların tecziyeleri- muhakematı kanununa tevfikan takihatı Zıyaıyle müteellim oldukları nıyan veya tanımıyanlann yüreğini d-' 

Evet, bir doktor teşhisinde yanılmış tor, bundan da mesul olamaz. Çünkü ni ahklmı umumiyeye bıralanıştır. kanuniyede bulunulmasının temini il- aeogili çocukları Piran O.tün· ladığı için yüzlerce kişi B. Ekreın IJs1' 
olabilir. Yanılmış olmamakla beraber, o, bUtUn elinden geleni yapmıştır. Yal- ! Bu vnziyete göre tedrisatı iptidaiye zımdır. dağın tedaviaini büyiik bir ala- rinin evi önilnde yer alınış aziz do~W 
reçetesini verdiği ilaç hastasına yara- nız burada istisnai bir hal vardır ki 0 ka ve meakleki leragatle de- 1 run dostları matemli çatının altında yel 
mallll§ olabilir. Bunu, o doktorun ne da, doktorun, ilmin, fennin açık kaide- Emniyet müdürlü- Ağırcezada Reisimiz 1 ruhte eden ve lton.ollaayorula . almışlardı. Cenazeye elliyi milteca~ 
cehaletine , ne de fena bir fikirle, bile lerine karşı ya gaflet, ya ihmal sure- dı f,. d Bir aydan beri mezunen tstanbulda •ezenvnen hazık oe kıymetli çelenk getirildi 
bile yanlış reçete vermiş c;ı:ıcağına ham- tiyle yapmış olabileceği bir hat!dan ğÜn e ter l e en bulunan ağırccza mahkemesi reisi B. mealekdaşlara, gerek luutalı- Hemen şehrimizdeki bütün dok~ 
!edemeyiz. Nice ayni hastalığa verilen mcsul olmasıdır. Bu da yine salMıi- memurlar SUrcyya Orlıun evvelki giln İzmir ğında, gerek öliimünde gÖ•ter- 1 lar, bazı konsoloslar, tanınmış si~' 
bir ilacın bir hastaya iyi geldiği halde yetll, resınt bir doktorlar heyetinin -bir . .. .. .. .. vapuriyle lstanbuldan şehrimize dön- dilıleri aamimi alakadan dola- 1 Türk ve ecnebi aile dostları, polis, 1ı" 
öbürtlne fayda vermediğini, bunun da iddia ve mahkemece gösterilecek IU- Emnıyet ~udurluğu pasaport xne- mliştür. 1 yı yiik•ek oilayet makamına, l lediye zabıtası memurları ıneraslıll" Jt 
her bDnyenin bir takını hususiyet, baş- zum tlzerine- vereceği kararla taayyün 1 muru ~· Avnı Ul~y, hesap memuru B. Süreyya Orhuna hoş geldiniz der belet!iY.~...,r_a.liiine emniyet di- İ tirak eyledi , 
kasına ben.zem.iyen kabiliyetleri olma- eder. B". Bekir, pannak ızi memuru ~· KA- ve sevgili babalarını kaybetmelerinden rek!"'.lugune ve cenaze alayı- j Cenaze liseli gençlerin elleri ü~ 
sından ileri geldiğini hepimiz biliriz. Bu bakımdan doktorlar, tabil bu mil, fotograf memuru B. Zekenyanın, dolayı da sonsuz taziyetlerimizi sunarız. na ıflirak eden devlet ve bele- . de Güzelyere kadar getirilmiş burr' 

... noktayı göz önünde tuttukları, hatırdan asil maaşları yirmi liradan yirmi beşer - • u diye uıbdcuı memarlarına, : otomobile konulmuştur. 
Düşünelim ki bir doktor, sıfatı ıu- ç~~ldan için, bu gibi hndiselerl liraya, ikinci sınıf parmak izi memu- General Seyfi do•tlanna. tlfinalarına ve mrıh Birinci Kordonda biriken kadın " 

bariyle, blltUn hayatını, çağırıldığı, ya- hında bır denecek kadar nadirdir. ru B. ihsanın maaşı 17.5 liradan yi.rml 1 terem lanır halkına, gerek fi- kek birçok kimseler göz yaşlannı t>rP' 
hut memur sıfatı• varsa vazife olarak Şurasını da hatırdan çıkarmıyalım liraya, sicil memuru B. Şükrtinün xna· Blanbu/a döndü alıen gerelı telgral ve mek- dememişler hıçkıra hıçkıra ağlant~ 
baktığı hastaların dertlerini dinlemek kl; . nice doktorlar, hastalarının mali' nşı 14 liradan 16 liraya, telefon memur- Mıntakamız gilmrük muhafaza işle- trıpla YtUlı gönüllerini tatyip dır. Cenaze Kışla önünde yine el (JJI' 
onları ıstırnplanndan J..-urtarmak, hiç ~yetlerine göre hareket etmeyi de ! ları B. Nureddin, B. Kadri ve B. Ah· rini teftiş eden gümrük muhafaza umum eden doıtlara de~in minnettar- 1 rine alınmış ve Kemeraltı cam.ünde ~ 
olmazsa çekilerini hafifletmek yoluna esırgemezler. Bu, zaten onların dip- medin maaşları 10 liradan on altışar li- j komutanı General Seyfi dün lstanbula 1 tar!ıklar'!'ı~ •amımi teşekkür- 1 mazı kılındıktan sonra Koklucadald 
vakfetmiştir. En büyük zevki, hasta- l~ma- alırke~ ettikleri and icaplarından raya çıkarılarak terfi ettirilmişlerdir. dönmüştür. j .J::.ıyle bırlıkte ıunarlar. le kabristanına bırakılmıştır. , 

sının ağrılarını dinlendirmek, müm- biridır. Bır hastaya yoksuldur diye 
künse bil.-;bütün gidermek, hülasa onu ~Iık etmez, edemezler. öy-
sıhhate kavuşturmaktır. Bir doktor lelcn vardır ki bakdıkları hastaların 
ancak bunuıiJn ütihar edebilir. ilaç~ıru kendi ceplerinden yaptırıp i 

Sonra, bir doktor, ne vaktinin, ne verır veya gönderirler. Yakınlarına 

hürriyetinin sahibi değildir. Giinün dostlarına bedava balonalan da caba. 
yirmi dört saatinin her hangi dakikasın- Bütün ömürlerini ahlıır, inlemeler, 
da vazifeye davet edileli mi mutlaka, g~z yaşları, kıv:raıunalar knrşısıncla ge
kış ortası, gece yansı sıcak yatağından çıren, hep o ekşi çehrelerle, kederli ana 
kalkarak, yetişmeğe, karşılaşacağı dert- baba, kardeş, karı, koca, çocuklarla kar
lere derman ararnağa, deva bulmağJ , şıla.şan, onları da ayrıca yatıştırmağa, 
kurtuluş çarelerini arnmağa mecbur· umutlandırmağa mecburiyet duyan 
dur. Bundan dolayı ağzını açıp bir bir doktorun, ne bUyük, ne l"Utsal bir 
şikllyette bulunmaz; belki bunda, hele vaz.ife yüklenmiş olduğunu hiç unut
muvaffnkıyetli bir netice temin ederse, mruruılı, onlnrın da, kendimiz kadar vic
büyük bir haz dır duyar. dan, şeref, namus,, hamiyet, merhamet, 

Sonra, unutmamalı ki bir doktor, insaniyet, düşküne yardım duygulan 
hastasına ahı hnyat, yahut her derde olduğuna inanmalı, izzeti nefisleriyle 
de\'a denilen iksiri de temin iddiasında oynamamalı, onlara layık oldukları kıy-
değildir. O, bilgisinin, tecrübelerinin meU vermeliyiz. 
kendisine verdiği saWıiyetle çalışır. Ankara: 31/7/1937 
Işte o kadar ... üst tarafını. imanınız A. SEN1 
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Birinci Kordon
da kain TAYYARE SiNEMASI TELEFON 

3151 
30 

1 -
temmuz 937 cuma gününden itibaren cidden 

ARTHUR 
görülmeğe değer 

EDITH MERA 
iki büyük filim gösteriliyor 

ve BERVAL 
tarafından temsil edilmiş 

Frdns1zca sözlü operet 
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2 G •• ı •• s • 1 ı• LOUIS GRVEURE - Cı\MILLA HORN - on um enı s ıyor gibi dün.yaca tanınmış muktedir artistlerin güzel 
temsılleri. Çok zenS? n çok ~üzel operet 
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SEANS SAATLARI : 
Hergün : 
ARTHUR 3,30 ve 7,20 de 
Gönlüm Seni istiyor 5,30 ve 

1,40 da 

-----.. ---
Fiatler 

DUHULiYE 
Talebe ve çocuklar 

20 
10 
KURUŞTUR 

• 
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11İrinci kmm = Tefri!:a Numarası ' 3 Romanya kralı Slovan yada 1 ispanyada süktinet 
Artis1 "Üc sevim,, tablosunun biraz modern 
bir şeklini fm;alıyordu. Profesyonel m!>· Yugoslav başvekili Her iki taraf büyük 

dellerden olmıyan üç güzeller onun haza- b k h l 
_Tunu kabul etmek için biraz nazlandılar Se eni e gitmiştir taarruza azır anıyor 
Piyer onların mukavemetine san' atın k l l r k l -' l · · d l Başvekile alabalık bir heyet ta yanın TeV a aae e çrsr ün genera 
tefevvuku nazariyesile mukabele etti Frankoya itimatnamesini verdi 

- lliç şüphesiz benim de mütalaam kızlarını çok serbest bıraktığı için. i3n. Tef akaf etmekte bUlf:lnUyOT Roma, 2 (ö.R) - Salamankadan,nalin tebliğ ettiğine göre asi tayyareleıl 
budur. Yalnız B. de Villebon işi baş- Nikola mektup yazabileceksin... Lise- Lubliana, 2 (A.A) _ Romanya kra- Seöenike gelmiştir. Başvekilin refa- bildiriliyor: İtalyanın nasyonalist lspan- saat 14 de Barselon tehrinin askeri he-
~ tUrlü görüyor. Sonra şunu söyliye- de tahrir \"az.ifcsinde birinci değil ıniy- lı bugün prens Polun. Lovangosdaki kaUnde· orman ve madenler nazırı B. ya nezdindeki büyük elçisi dün Soıla- deflerini, müstahkem mevkilerini ve 
~ Görünüşte sarih, mutlak bir irade din?... y nnkovi ile 0 ha valinin mebusları, baş- mankaya gdmi' ve general F rankoya kı§lalannı bombardıman ederek mühim 
llhihi olan bu adam hakikatte biraz mü- - Bu da hi<; umurumda değil! yazlık ikametgahına gelmiştir. vekfılet ~alemi mahsus müdürü Gasik, itimadnamesini takdim &tmi_ştir. Bu mü- hasarnt ika etmişlerdir. 
~dittlr. Iş fıleminde onu idare eden - Yanılırsın... F..debiyat sınıfının Bclgrad, 2 (A.A) - Başvekil ve ha- hariciye kalemi mahsus müdürü nasebetle Salamankada büyiıik tören ya- Sengan de Luz, 2 (ö.R) - ASkerl 
~ Jak Ma:rşandır. Zaten iyi de ida- gayesi bize aşk mektupları yazm:ısını riciyc nazırı B. Stoyadinoviç bu sabah ProUk bulunmaktadır. pı1mı~tır. harekat hakkında gelen haberlere göre 
tt ...ı, b 0··ğretn1cktir' . SnragoS3a, 2 ( ö .R) - Ticaret ve cephelerde §ayanı kayıt bir hadise yok• \._ '"'"YOr. Kalınlığıyla fili andıran u 
~.adam, filin fikir inceliğine de ma- Otomobil arka<laşının evi önüne gelin- Bir Japon zırhlı treni sanayi odası Saragossanın miliyetper- tur. Tirnel cephesinde aükunet vardır. 
~ ce Piyer, seyahat protokolüne tevfikan, ver ispanyanın hükmnet merkezi olma- Cümhuriyetçiler Huesca ıehrinden aiviJ. 

bekarlık ilahelerinin huzurunda birkaç 

1 1 
· f d aını istemiştir. lcri çıkartıyorlar. Bundan anlaşılıyor ki. ._ Fakat bizim ttdivaç işinde onun 

- -1Aknsı var? 
- Hiçbir şey ••• Ondan bahsederken 
~ _diğer bir hakikati jşitmeğe hazır
~ istedim. Baronun bir metresi 
~dır. 

tek yuvarlnmağa gitmeği teklif etti. ç1• n ı~ e· r tara· 1 n an Muhtelif harp cephelerinde sük.Cınet asilerin buraya kar§l taarruzlarına fevka· 
Yüzbaşı reddetti. "Ressam alayl'!' sordu: devam ediyor. iade mukavemet tedbirlen alınmakta-

- Şimdiden fazilet yoluna mı gir- • •• k •• •• ı •• Madrid, l (A.A) - Radyo Nasyo- dır. 

d:_ ~;:;~. mcrcn meşgulüm de... gerıye pus urtu muş Dost Yunanistanda bir yıldönümü 
- Bir metresi mi? - Sana söylediğim şeylerle mi? 

- Benim d~ bunca metresim yok - Hem bana söylediğin, hem de ila- . Hopeide askeri harekat . sahasında D .. t A ~ t .. .. b .. 
~~Ya? Yirmi Uç scnedenberi duldur. ve ettiğim şeylerle. Bu akşam Baronun b • ..., f k • • aynidir. or gus os gunu U• 
~Ur görillebilir. evinde B. Mark Sastras yo~tu, dikkat Vaziyet ır agUS 0Sfa lnln 

- liep ayni kadın mı? ettin mi? .....,..---~~,ı..-- -~---·-----~ ...---.,..... Tokyo, 2 (A.A) - Tebliğ: , •• k ı • k 1 k 
- Olur mu yn! ..• Ben sann sonuncu- - Ne çıkar hundan? Hopeide askeri harekfit sahasında va- yu şen l yapı aca 
~. binaenaleyh en tehlikelisinden - E\·in samimi ahbaplarından 2iyet ağustostnkinin hemen hemen ay-
"'UlSediyonım. dir. nidir. Alınan malumattan anlaşıldığı-

- Bilmiyordum... - Ikinci sınıf samimilerden! na göre Mnrcşal Çan-Kay-Şekle mer-
- Riınse bilmemeli... B. de VHle- - Ben Nikole takdim edildiğim va- kezi orduya mensup birçok teşekküller 

han kızları sebebiyle ve ayni zamanda kit onunla dansctmişti... Hem de pek geçen temmuzun SO da Yun-King-Ho 
~ ftlemindeki vaziyeti hasebiyle daima yakından! da vukun gelmiş olan muharebede 
~ itina ile ihti~,~t tedbirleri almıştır. - Vay, şimdi kıskançlık mı? 29 uncu Çin ordusunun yanında har-

un küçi.lk hatıraları asla duyulma- - Giden... 1 ha iştirak etmişlerdir. 
lıııştır. Kayın baban senin ~·üzünü kı- - Daima geri gelir... Şanghay, 2 (A.A) - Bir Japon zırh-
~ıyacak! Bana gelince, sevilen ka- - Bazan pek geç kalır fakat! lı treni Çin hükümetinin ileri karakol-
l ~rın ressamı sıfntiylc bu işlerden ha- - Kendi kendine kabuslar yarat- Iarına hücum etmişse de geri püskür-
. l1rn vardır. Mnlfun ya, portrderi ma... Şu Mark Sastras hakkında sa- tülmüştür. lyi haber alan Çin mahfil-

'1ll"riş eden kocalar değil, tişıklardır. ne apaçık fikrimi söyliyeyiın mi? Tu- lcri hu havalidc pek yakında mühim 
; B. de Villebon metresi de evli mi- !eylinin biridir! .•. Yarın birlikle yemek askeri hnreketler yapılacağı kanaatin-
ır? yeriz. Sonra otomobilimle sC'ni istasyo- dedir. 
~:-Hayır ... Müsterih ol... Baron muk- na götürürüm. Allah rahatlık versin! Tokyo, 2, (A.A) - Şimali Çin ih-

·--·-·· Atina, 2 (A.A) - 4 ağustosun yıl- 2 - Kipseli mahnlesinin paz.an açı· 
dönümü tesit programını hazırlayacak lacak. 
olan büyük Atina halk komisyonu bu- 3 - Tamnmen tamir edilen belediye 
gün toplanmıştır. dairesi açılacak, 

Pirede gece §cnliği mua2zam bir çer- 4 _ Güzel snnntlnr mektebi binası· 
çeve içinde c:ereynn edecektir. Limanda 
bulunan bütün vapurlnr donanmış olarak 
geçecekler ve Sunion burnuna kadar gi
deceklerdir. Bu ~enliği deniz üzerinde 
atılacak hava fişenkleri tamamlayacak
tır. Sahil belediyeleri de gece §enlikleri 
hazır lıyorlnr. 

4 ağustos mün:ısebetiyle Atinada: 
1 - F nleri Sepoliaya bağlıyacak olan 

oüyük 4 ağustos bul\'annın İnşasına 
başlanacak. 

nın temeli atılacaktır. 

Stadyomda yapılacak 'e biletleri pn· 
rasız dağıtılncnk olnn büyük şenlikten 

sonra Atinnnın bütün muzik müesscsatı 
saat 22 den gece yarısına kadar mey• 

danlarda orkestra ve koro konseri vere
ceklerdir. . 

Şarap tüccarları ve lokantalar 4 ağus-
tos gecesi müıterilerine bedava şarap 
ve yeyecck vereceklerdir. h ıt ve ihtiyatkardır. Hem kadını, Piyer otomobilini tekrar yola sürdii. tilafı dolayısiyle ihtiyar edilen masrafla-

~ koca~ı b~~m~ k~m~ D~krnrdae~~g~~ParWchl n~~ nbqdam~h~ehQfunctm~~300~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
iı_ııa serbest, yarı nşifte, fakat löhretlc- tevakkuf devrelerini barındırmak için milyon yenlik bir munmm bütçe daha 
ti kusursuz kndınhıra kalbini bağla- mubafaza cttiğı l·üçqk a~ ., tevd1 ctme~i dcrpi, etmektedir. 
~tır. Genç ve sevimli .kalmış iyi biı· bir harekete trff intıuunsız1iğı göze çarp- ~~~!!!.""'~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~~!!!:!!!!~!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!9~~~ 
~c babası gibi sever. Yalnız gnyri tırıyordu. Yarı aırık dolaplardan, ba- Belgraddaki maç sert oldu 
~~ zevcelerinin nüfuzlnrına da ta- vulların tamamiyle toplayamndığı ç::ı- y 

'-l1l' hn!... maşır]ar nkıyorOU. Jcrar birkaç yum- 1 k 3 1 p • _] b •. ••k b • r A 
1 l' J 

- 1iakkımda Ul\Ttnl değiştirmesinin ruk \'C tekm<' dnrhe~;ylc ahengi inde u.aos av ta ımı - sayı ıreae uyu ır T acıa o au 
~hc:plerini anlnmağa başlıyorum. etti. ~ ş 
)> - Öyle ya! Şu Flavi de Mary ... Oh! Soma yazıhanesine geçerek anne ve •1 ı• ide • d• k d d • 
.. ~~~ı söyledim! Namusuna ha-~:~:"::; ,:.::~~~;;::a::k~~~:~: ) e ga ıp ge 1 ım ıye a ar enız-

- Söz veririm. iltimassız yüzbaşı tayin edilmi~'ti. Anne BAŞ TARAFI BtRINCt SAYFADA yapıldı. Bir aralık gazetecilerin 12 t.:~i den yu•~ z ceset çıkarılmış 
- Mersi... Zaten senin bu i§i bil- ve babasının hala sağ olması onun için ~ 

bıen daha k' suretle maç 3 - 1 mağliibiyetimizle ne- oynadıklarının farkına varıldı. Bağ-
•'- iyidir. Flavi çok ze ı ve çok bir saadetti. Onlnr Pirene dağlarında ti 1 _,.....,..1 ~ tnulıterisür. H t ce endi. Biricik golümüzü atan Ra- ""i .. _.ar üzerine vaziyet düzeltildi. Ne-

küçük bir şatoda yaşıyorlardı. a ırı sihtir. ticede gazeteciler 1 - O galı'p geldiler. 
- Güz.el mi? k · sayılır bir servetleri vardı. Müte aıt GALATASARAYLILARIN GALATASARAY • ADM1RA 
- Başkalarının karıları bize daima general olan babası rornk toprakları ve-

~Iİ~l g l' 1 ;> BAYRAMI MAÇI 
e ır. rimli kılmağa çalışıyorlardı. Canı sı- Galatasaray kulübünün uıldönümü Galatasaray - Admira maçı çok seri 

- Sarışın nrı? "' 
- Ben onu esmer tanıdım. Sonra sa- kılan annesi ise zamanını. müzik ile fe- münasebetiyle yapılan bayram büyük oldu. Rüçük Dülend Galatasaraylıla-

~ın... Şimdi mnoıı rengindedir. Asıl minist propagandasına hasretmişti. Bu neşeyle gece yarısına kadar devam et- rın biricik golünü yaptı. Admira çok 
'l!?J • da, kadınlara ancak çamaşır, mutbak, miştir. ince bir oyun gösterdi. Galatasarayın 
_ı.,_ gınin koyu kumral olduğunu sanı-
-.,n Ey . • k 1 bulaşık ve saire ile meşgul olmak hak- GAZETEClLER MAÇI mütemadiyen oyuncu değiştirdiği gö-l> • ger portresını yapaca o ursam Dün ül 
,_ı.ı~alı saçlarla olacnk. Fakat kadın- kını tanıyan 89 prensipleri dairesinde gazetecilerle eski Galatasaray r" üyordu. Adrpirn 4 - 1 sayı ile galip 
t;Q- :ıst dikl k d k d w • • inl zevcelerine munmelcde bulunm~ğa alış- oyunculnrı arasında eğlenceli bh· maç geldi. 
~.e·~ aar~· ~~~ ~ ~~-~~~~~~~~~==~~~~~=======~=~~ ı.-ı ~ karakteri muhnf::ıza ederler. Şu mış olan köylülerle küçük kasabalıla-
' 1<1.\'i pek ~trikaeıdır. nn ondan çekinmelerine bir sebepti. lngiltere ve Arap 

- lzdivacımın düşmanı o demek! Teessürüne rağmen yüzbaşı kahra-
alemi 

- ,.... b' ,,. .. tc • 1i b'r BAŞ TARAFI BllUNCt SAYFADA ıa .uuşmnn haşmetli bir kelimedir. manca ır şev.,... gos ren sevınç ı 

~e? !arauyeler aleminde dolaşıyoruz. mektup yazdı. Annesinin h~yetini ~ - Bilaharn tesviye edilmek üzere 

1.., ~ı çok kurnaz olduğu için bana uyandırmaktan korktuE,ru içindi bu... ln~iltere M~ır parlamentosu emrine bir 
~ı açnuyacağı aşikardır. öyle farz Babasına gelince, öyle tehlikeli mace- milyon ~terlın vermeyi taanhüt eder. Şu 
. Yorum ki kadının halfı bazı şeyleri ralardan geçmişti ki artık zırhlanmıştı. şartla kı bu p:ırll yalnız müdafaa işlerin-
~· w 1 de kulhınılır ve 25 sen d f ·z ·· d e· 
c, 1 tuttukları halde erkeğin her şeyi Mektubu bitince Jcrar m·umaga ka - c e aı 0 em 
...,l'l d • . h"' den tahsil edilir 
ııı_ c iği anda Baron ona senin izdivaç kıştı. Beyhude ıahmet! Akşamın a- ŞAMD · . 
~t!sel~inden bahsetmekten kendini disclcri tahammül ediJmez bir rakısla HABE AN GELEN ŞOPHELI 
• 
1 

l'rıatnış ve Flnvi de bazı ihtiyat tav- aklında zıplamağa devam ediyordu. 1lk K h' 2 (ÖRLER. 
Yel •. . .. . • .. a ıre, .R) - Şamda çıkan ha· ita erinde bulilnmuş olacak ... Birçok defa olarak Nıkolı gordUgu balo akşa- zı gazeteler· d'kl . h b l b 

•
1
· dırılar ız· dı'•·aç meseln .. inde, kendı"le- d h l ın ver 1 erı a er er ura-, • = mını a atırlndı. Tam otuz gün o u- da emniyet t I'- · '- _ 1_ G .. 

trı . . e ıun etmeden uzu-.tır. u-
t.~ l evzuu bahsolmnyınca, uzağı gö- yordu. Hayat ıçlnde hır damla ... Hal- ya Jngiltere ·1 M d 

1 «I' e . . .. .. . . ı e ısır arasın a yapı an as-
1ı.. r. FJavi hiç şüphesiz uzaklığı, bukı ışte butun mukadderatı zıncırlcn- keri anla"ma b ·zı· k 1 d 
"\ıtrn k . t" .- nın azı gı & ı.aım arı a 
~lı' n • ihtimalini, harbı ve sırtına her mış ı. .. . . . . . varını, .. Bunlara İnanmak lazım gelirse: 
tt..._ ~.-e. n şey yükletilen meçhulatı ileri O gun Vılliers caddesınde Pıyerın ı _ lng'lı h"''-.. . M ,_ al 

--.'llij ı ere uıı;umetı ısır ıı:.r ı• 
Ş olacak... ressam atelyesine gitmi._c;ti, Artist cüç nın hilafctı'n"ı k b l d 1_ b b'' 

......_ 'h • • a u e eceıı; ve unu u-
)o .oana sempatisi olmadığı anlaşılı- scvını> tablosunun biraz modern bır tün Arap h"krı- 1 . d dik . 

ı-. • • u umct erme e tas ettı-
şeklını fırçalıyordu. Profesyonel mo- rccekmiş ... 

~o()'ı· Seni hiç göı·mpmiştir. Sadece Ni- dcllerden olımynıı üç güz.eller onun ı _ in ·ıı ~ 'kb ld H b . 
1ll gı ere, ısti a e a eşıstan 

başka devletle anla§amaz ve mecburen 
harbe girene Mwr kuvvetleri de İngiliz 
ordusu İçinde ve İngiliz baş kumandanı
nın emrinde vazife görecekmiş .•• Neti
ceye göre Mı.sırın hudutlarında emniyet 
tertibata alınacak ve bir kısım arazi Mı· 
sna ilhak edilecekmiş.,. Bütün Arap 
alemi Mı.sırla birlikte bu teşebbüse zahir 
olacaknu§ .•• 

3 - Necid, Hicaz, Irak, Yemen ve 
Filistin ülkelC'rinin iştirakiyle kurulacak 
Arap rnisakına İngiltere azami surette 
müzahereti kabul etmi§. Birliiin riya
seti Mısır kralına verilecek. ve merkezi 
Kahire olacaltmlf .•• 

Londra, 2 ( ö.R) Temin edildiğine 
göre lngiltere hükumetinin hali hazırda 
Arap memleketleriyle anlaştığı bir haki
kattir. İngiltere gimdiye kadar Arap 
alemiyle bu kadar kuvvetli bir tcsanür 

~~ ınenfoati gözetilerek vaktinden huzurunu kabul c.lmek için biraz naz- f ı 
-·\tel h men aat eri meselesi görü,ülürken bir kurmaya muvaffak olamamı§tır. 
ıtı~ , ir övey anııe rolii oynamak iste-

1 
landılar. Piycr onların mukavcmeti-

~fit Ut-. Hiç değişmiyen mahut nckn-ı ne sanatının tcfcvvuku nazariyesiyle 
lqh~~>ilirs~ndir: cBu kız daha iyisini bu- ınukabl'le etti. Bu asil muhakeme gale· 
~de ll'. l3ö3 le bir izdivaçta kUfi dere- be çaldı. Yüzbaşı, sessiz ve mütevek
lrıcı emniyet yoktur. Müstemleke pi- kil, pozda hazır bulundu. Sonra üç se
l'ı ~ 2:abiti: Seyahat, sefcr1 beyaz, sn- vimli biı-uz yorgun, biraz. da mahcup 
~~ah, melez kadınlarla her renk nıa- olarak gözden kayboldular. Piyer de 

..... r.:. sanat fikirlerini bir mrafa bırakarak 
~dliülnsa şuna emin olabilirim ki ar- dostluk icabatına döndü. Ziyaretcisini 
~~ı: aıı aleyhimde ndamakıllı çalışı- tablosu hakkmdn bir fikir yürütmeğe 

•· mecbur kılmadı. Lüzumuna göre res
sam olmamasını {la bilirdi. Sıcak bir 
fırçanın heveslcrıylc doldurulacak bir 
bezin yanında onun için başka şeyler de 
vardı. 

lnönü kampında ucuslar 

Düy; ~~k;;;:~n;kı~ma 
tecrübeleri yapıldı 

Ankara, 2 (Hususi) - Aldığım malfunata göre Türkkuşunun Inönü yü
sek yelken uçuş kampında 6 Temmuzdan 31 Temmuza kadar 349 uçuş ya
pılmıştır. Yine bu miiddet zarfından iki defa tekrar edilen beynelmilel ha
vada kalma rekorunu kırma teşebbüsü yapılmıştır. Bunlardan birisi on sa
at iki dakika diğeri 13 saat 40 dakika süren uçuştan sonra havanın müsaa
desizliğj yüzünden akamete UKJl'8DILJlılı.r, 

Roma, 2 (Ö.R) - Atinadan bildiriliyor: 
Evvelki gün nkpm Uzeri Pire limnnı civarında çok büyük bir f!tcia ol

muştur. 

Piıe limanından iki yüz yolcu ile liman haricıııdc gezıııti için kalkan Anas
tasyo \'apuru, daha henüz limandan açılır açılmaz Hidra jsminde bir gem. 
ile karşılaşmış ve sUr'atini derhal kcscmiyen Hidra bnş tarafını Anastasyo 
v:ıpurunun tam ortasına çarptırmıştır. Bu müsademede Anastasyo vapuru 
!kiye ayrılmış ve kısa bir müddet içinde batmıştır. 

Anastasyoda bulnan iki ytiz yolcu da denize dökülmüştür. 
Facüı yerine derhal imclat gemileri, motörlcr gönderilmiş ve denize dökü

lenler toplatılmıştır. Bugüne kadar denizden yüzden fazla ceset çıkarılmış· 
tır. Taharriyata devam olunmaktadır. 

Bu facia Yunanistanda ve Avrupada derin teessür uyandırmıştır. 

Sporcularımıza bir ziyafet verildi 

ikinci maçta da Yugos
lavlara mağliip olduk 
Belgrad, 2 (Hususi) - Türk - Yugoslav futbol takımları ikinci maçlarını 

bugün :ıyni sahada yapmışlardır. Havanın yağmurlu olmasından seyirci 
miktarı, ilk maça nazaran azdı. Hakem, 1tlyımdı. Maça sant 18.l-O da baş
lann11~tır. 

B1RlNC1 DEVRE 
Ilk devrede oyuna hakim bulunuyor ve oyuncularımız çalışıyorlardı. Ye

dinci dakikada Yugoslavların bir -ortasını uzaklaştırdık. On üçüncü daki
kada sol haflarının çeküği bir şut hakemin kafasına dokundu. On beşinci 
dakkada Fıkret ayağından sakatlanarak sahadan ayrıldı, yerine RebH geçti. 
18 inci dakiknda bir fırsat kaçırdık. Otuzuncu dakikada kalemiz fena halde 

· sıkıştırılmağa başlnnmıştır. Bu :sırada Yaşarla sol iç çarpışmış ve kaleci ayak 
koyar.ık gole mani olmuştur. Bu de\Tedc Yugoslavlar iki gol yaptılar, fa
kat biz hiçbir gol çıkaramadık. 

1K1NCt DEVRE 
Bu devrede oyuncularımııın daha canlı oynadıkları görülüyordu. Devre 

ortalarma doğru Izmirli Sait bir gol yaptı ve şiddetle alkışlandı. Oyun so
nuna doğnı Yugoslavlar bir gol daha yaptılar ve oyun da bu suretle 3 - 1 
yine mağlubiyetimizle neticelenmiştir. 

Spor.:ularımıza bu akşam bir ziyafet verilmektedir. Y nrın akşam 11.40 da 
lstnnbula hareket edılecektir. 

Enternasyonal Fuar l<omite-iz mir 
sinden: 

20 Ağusto&ta açılacak olan lzmir Enternasyonal Fuarı için ne
~e vercr. bir tango güftoai ve bestesi hazırlayanlara elliter lira 
ikrt".iniye verilecektir. 
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JAPONYANIN HAKİKi CEHRESİ , Ankara 
• Yüksek ziraat enstl" 

f\.ULU ROMAN SAYI : 44 Yaznn : V. KEMAL 

f - Tabil oğlunun evine; tuzu biberi hikmet olmayınca aklı beşer ihtiraslara, 
ae var. Tatlı, tatlı haberden sonra; zulme, tcgallUbe ve cebrüte dayanır. 
yosmaya gelincei Diyanadan izin alma- .lşte Avrupa ve dünya siyasetinin knn
öan 'koklatmam bile; haydi imana gel lı ylizil! hak namına, fikir namına. il.im 
de sana anamı vereyim. namımı, insanlık namına ve bahusus 

_Vay köfte hor vay; ben senin ana- medeniyet namına }'apılan zulüm ve 
nı ne yapayım. Bu genç yaşımda bir ccbrüt temiz vicdanları tiretecck de
kocakarı ile ömür mU geçireceğim. Hem recede ihtirasla, hile ve matemle dolu
de Diyana da kim oluyor ondan izin dur. 
almak ha; seni kılıbık senit.. Hangisini sayayım; Avrupada ga~ 

Eve geldiler. ve ihtiras kalpleri doldurmuş, insanın 
Cemal annesine; senin nişanlı geldi knrunı emmek için bir kaplan gibi par

uıne!... MUslUnuuı olacağım diyor. çalamak, blr yılan kadnr zehirlemek; 
Nazlanma haydL bunlar hak ve medeniyet namına ya-
Kadıncağız: pılıyor. Bir ınillet, medeniyet götürli· 

üroları, mağazaları için muazzam 
binalar kuran Japonlar hala 

taş evlerde oturmaktan hoşlanmazlar 
Joponyada Çocuk yuvanın kralıdır. 

yapılır. S Mayıs çocuk 
kutsi bir mahiyet verilmiştir. 

Herşey onu 
bayramına 
Annelerin 

düşünerek 

zevki· 

_ A Cemal; 0 benim kardeıim; bu yorum diyerek cahil bir milletin üze-- Japonyadan röportajlar 
ne biçim söz? rlne saldırıyor. Buna bir de hak adını ........................................................... . 

Dimitri: takıyor. Köyler, şehirler zehirli gazlar- TOKYO _ Gardan çıkar çikmaz zenginlerine ait olduğunu tefrike krepondan yapılmt§ kimonolariy· 
- Gördiln mil valde, zamane çocuk- la mezaristana çevriliyor. Murunu~i semtinde, imparatorun tetebbüa etmeyiniz .. Kül renginde le küçük kızlar, mavi beyaz doku· 

lan. Altmışından sonra beni Milslil- Korku ile, hile ile. kuvvet ve cebrüt sarayı etrafında dolatan veya büyük çatılariylc uzanıp giden bu yekna- madan kimonolariyle erkek çocuk
ınan. sizi de bu yaştan sonra bir gl- ile elde edilen her şey zaildir. Biz Türk- bulvarlar üzerinde gezinmeği ter- sak binalar 11erisi arasında taştan lar burada Japonyanın tam kendi 
vurla evlendirmek istiyor. Ne hayfısız ler akıl ve ~mete, kuvvet v: ~elli- cih eden bir yabancı için Tokyo 1 yapılmış bir tek , ev ... bulamıya:ak- çehresini veriyorlardı .• 
ıeyler bunlar!... ğc dayanan fikir ve gayelere gonill ver- büyük Avrupa şehirlerinin manza- sınız .• Ja~nlar, mağazaları, buro- Kız.la 'b. "l 1 d - tlar-

Ne utanmak, ne arlanmak kalmış! miş bulunuyoruz. Çürikü hunlar dai- rasını verir .. Azametli binaları, gra- 1 ları için ~ökyaranlar yapıyorlar .. Bu- k.. .. k k ;d ı }8 ·an :~~aı::nsır tı ı O~ 

tüsü talehele · 
Şehrimizde bazı tet
kikler yapmaktadır 
Ankara yüksek ziraat enstitüsU sOJI 

sınıf talebelerinden yirmi iki genç biJ 
muallimin nezareti altında tetkik le' 

yahatine çıkmışlar, evvelki akşam şeh
rimize gelmişlerdir. 

Talebeler şehrimize gelmeden uşak· 
tn tevakkuf ederek şeker fabrikasını 
gezmişler ve pancar zcriyatını tetkik 
eylemişlerdir. 

Manisada bağ 
mişler buradaki 
mişlerdir. 

fidanlığını ziyaret ct

mesruyi gözden gcÇir' 

Misafirler dün Ziraat mektebini g(!ll 
mişler ve akşam Bumava belediycsiııl# 
verdiği ziyafette hazır bulnmuşlardıt· 

Gençlerimiz bugün Turanyağ, lııh" 
sarlar tatUn fabrikalannı, ilzUm kurU' 
munun yaptırmakta bulunduğu t~ 
daha bazı müesseseleri gezecekler, çat' 
şam günü sabahı Aydına ve oradan dl 
Nazilliye gidecekler, daha bazı ~ 
lerde muhtelif zcriyatı gözden geçirt' 
rek Ankarnya ~öneceklerdir. 

'Limarl' idar.esi iVapurdan yorguıı argın indim. Diya- midir. Çünk.U adil v refetin mahsu- uit yapılı banblan, büyük mağa- nu medeniyetin bir parçası telakki uçu a eş erı .g. . ~1 · f~ 
almak · · -'-l benim gı'bi bir g8- lüdUr. __ '- ldı •trinl • ~- ed' la F k t ta•tan betondan lar koşarken bu mım mmı er u· nayı ıçın ou. ~nrun ı~ı yan vı en, uam- ıyor r.. a a s- ' zd lar Abla y be l · ~ / .. -1. 

yura vermeğe kalkıştı. Dimitri: vayları, insan selJeri arasına katılan evlerde oturmıyorlar. Böylece Tok- t~rsu u •• ve:a. a~ Y erı· ,;,porcu arımıza yuz11aw 
' Allah şerlerinden em.in e~in! Haydi - Yaşa oğlum Cemal; bu gene; ya- taksileriyle kaynaşan bir tehir •. Ya· yo gayet geni§ bir saha üzerinde nın sırtlarına o kadar ıyı baglanmıt- havuzu y'apfıracalı 
ıus ta kamını ac; yemek yiyelim. pnda sen hakikat sırrına ermişsin. Ben vaı yava§ şehrin büyük caddeleriy- kurulmuş bulunan hafif evleriyle lardır ki uzaktan onlan gören iki 

Cemal: değil sen bana ilim ve felsefenin anaJı... le ünsiyet peyda edilir •. insan için- genişledilıcçe genişlemiştir.. Mil- kafalt tek insan zannedebilirdi.. 1znlir sporcu gençuğine bir ceınile cf 
- Vallahi yalan anne; bir yosma is- tarlar~ veriyorsun. Allnh seni Di- de SQlgÜzeşte atılmak . iç\n bir a.rzu yonlarca isan arı kovanlannı andı- . Japonlar çok feyyazdırlar.. Ne mak üzere İzmir liman işleri işleurı' 

tedi. Ben de seni tavsiye ettim. Ben yana ıle bahtiyar etsin. Emlnlm ... çok duyar •• Sokakları adsız ve. numar8$1z ran bu evlerde ~yorlar.. erkekler, ne de kadınlar çok çocuk müdiirlüğü Karşıyakada .modem ibtl-
o koca kanyle ömrümil tfiketemem de- hassas ve bil~ ?t.1 kalbin ~vişmesf .bu olan hu şehirde evleri ancak m~naup yetiştirmeği bi.r külfet saymıyorlar. yaca kfıfi gelebilecek. bir yüzme ha\'ır' 
ıncsin mi? Ne de olsa anamsın. GQ. f~ bayatın bırı~k. saadeti ve cenne· olduğu mahalle ve ada ile tefrik et- Japonyanın en küçük davasını nü- zunun in?sına karar vermiştir. . . 
elline gitti. Ne yapaynn Tann mi.sa- tidir. Ben de senın ruhi asaletine hay- mck kabil olduğuna göre acele bir fu b hız! w ah .L:ı cJ' Havuzun haı.ırlanınış olan proJesİS" 
firi kovulmaz. Bahusus onunla işim ranım oğlum. · randevunuz yok.sa herhangi bir drc- sun u ları çogcd Şlb' te~l ı- göre inşaat (3000) - (3500) Jira arasındl 

t ı..· tti-· ·b· h '·"-- · h 1 1- • • b kakl-~ k yor .. Japon sen e ır mı yon ar- b' il · 1 b·ı k tuliil' var. zan e gın gı ı atUKUU ararken sı u maK ıçın u ıo araa zev - l ır para e lll§8 o una ı ece ve ey 
Kahkahalar evin içini çınlatıyordu. dirnağımızın karanlığını giderecek pren- le dolaşabilirsiniz .. Bir sabah erken- ttyor ar.. on beşine kadar ikmaline çalışılacaktıf· 
Diyananm Cemale, annesine olan he- siplere hakiki bir muhabbet ve kardeş- den bir taksiye atlıyarak şehrin et- 1LK ÇOCUK DOCUNCA Havuzun inşaatı mczktlr tarihe kad3' 

diyclcri verildi. Sıra ~eralm hedi- lik aşkı}•le' lfiyetenahiye gönlümüzü rafında üç çeyrek saat kadar dola:ş- Bir Japon ananesi ilk evladını do- bitirildiği takdirde Türkiye yüzme ın<l• 
yesine gelince, Dimitri ayağa kalkarak bağlamaliyız. Bu fanl hayatın biricik mıştım .. Katsız küçük evlerle dolu ğurduğu zaman onu sırtına bağlar. sabakalarının lzmirde yapılması tc-
dedi ki: saadet yolu' işte budur. Bu yol illin olan ve içinden çıkılmaz bir muam- Üzüntüsüz işlerini görmekte devam karrür etmiştir. 

- Cemal oğlum kayınpederiniz ay- ve :irfan ve sayi ve iman yoludur. ma gibi uzayıp giden dolambaçlı eder .. Zaman zaman çocuğun ağla- Yüzme havuzu Karsıykada kadın.lal 
nen söylemişlerdi: <Bir askerin en kıy- . h di mı ·l>aş sokaklarda ağaçtan, kağıttan yapıl- ban .

1 
k kl ~ ında" 

ınetli malı silahıdır. Rüvelverimi Ce- Her ne. ıse ay so ına.ı• 1 · b.. ··k d k l:iah l maaı v~ya s.ırtındaki filenin ıslan- yosu 1 e er e er banyosu aras 
Dimitri yemek salonuna girince hay~ mış ev erın 1 . uyuh f.fe otu ki çkel e- ması ona Y,avrusunu hatırlatır.İkin- ki mahalde yapılacak ve federasyonıJll 

male hediye ediyonım. Kızıma iyi bak- t takd. ile ilave etti- nnı çevre ıyen a ı parma ı ar- . P 1 .. nı· . . . ,__ ild olıı· 
sın... Saadetlerini candan dilerim.> re ve ır . · dan ibarettİT .• Yer yer bü:Yük çamlar, ci çocuğu dünyaya gelince iş biraz I goste iğı nızaını euad ve şek e 

Cemal çok mUtehassis oldu: - Varol Ccn\al! Dıyana bu tabloyu kendiliğinden yetişmiş secHer yük- daha müşküldür .• Zira birincisi da- caktır. 
h eli l . 1 kab·-'' d. crörmiı<: olsaydı çok sevinirdi . l' B h 1 · w la d 1 .. h b" .. . . O .. .. k ~~ata hemen başlanacak4r. - Bu c ıycy mınnet e uı c ı- "' -,. . . se ır.. a çe erı ngaç n ırı maga a uyumemıştır.. çuncu çocu ta 

yorum. Türkler silaha a~ıktırlar. Ha- Cemal~ annesı: _ • , . müsait olmıyan evlerde büyük por- ' anne biraz l!eniş nefes ahr .• Yeni Kaymakam/ar 
yatımın en kıymetli hatırası olarak bu - Dogrusunu .SOj·l::"ek. luzımgelir- selenden sal<mlar içinde cüce ağaç- . doğan-bebeği büyük çocuğunun sır-
kahraınmılık nişanesini saklayacağım. sc ~:;fra her gun böyledir. l~:ı~. b.?~k-bi~ itina ile yeti~tlfll- tına !)ağlar •• Yedi sekiz yaşında müs- Valinin başkanlığın-

- E! Bir hediye daha!... . . dıgmı gorursu~uz .• Burada evlerfu mclerin kardeşlerini büyük bir nes·e el / 'd / 
Diyananm resmi Cemali co<:tunnnc.. (Sofra ç.ıçcklcrlc bczenınış, het bu- yaşlan farkedılmez •• On dokuzuı;ı- .. d ..... ı.. d d kl :. a top an l ar 

=-- .,. k · b' k.. · n· · :ko d ,1, ı_ ıçm e S'ıuıaaın a taşı ı arını gor- · tu: etın ır oşesıne ıyananın resmı · n- cı,ı nsrm sonun a yn~"\mJJ . o~n d.. • Göçmen işleriyle alakadar knzalarııı 
_ Mabudemi takdis etmekle me- muşta. Sofrnnın altından gelen elek- evlerle 1923 felaket~nden tıonra um.. ' BUNUNLA BERABER kaymakamları lzmire gclınişler ve diiJl 

Judum. trik telleri her fotografın ö~üne, arka- yapılan.lan "'!eya daha yenileri ayırd vali B. Fazlı Gülcçin başkanlığı attınd• 
Her şeyi unutarak fotografı kalbi üze- sına konmuş ampullerle Dıyana renk, etmek ımkansızdır.. Kiraz bahçeleri, enfe8 havuzla- Çocuklar ailelerin krallandır.. viltıyet makamında bir toplantı yaparak 

rine bastı. Gözlerinde hakiki bir renk ı~ıklar içinde bir perl şeklini arze. JAPONYANIN TABU ÇEHRESİ riyle meşhur olan Ueno parkına gi- Hayat onlar etrafında kurulmuş, kazalarının göçmen işleri hakkında gJo 
d D• b .. rinlz, Nassakusa mahallesine Reref h 1 b '"l Ço •-•• rcvgın' ın' en derin nuru parlıyordu. diyor u. ıyana ma udesinin ıstntü- B · · ı· kı lı '--'-1 da <l • er şey on ara ag anmıştır.. - rücrmuş-ler ve validen direktüler nı.ı...., 

,. u ınış ı çı ş 80.KaK ar o- veren Kvannon mabedini ziyaret "' 
Dimitri: sünün önünde mahir bir heykelt:raşa 1 t k J ak d cuklar şımartılır .. Yığın yığın oyun- Iardır. 

t ı n· b b'· .. k b' aş 1 ~ .aponyanın Y ın an tanı- ediniz .• Tiyatrolarını s· l l · · ~ 1 - Cemal oğlum; inan; derin ve de- yap ırı ınış ıyananın üstü uyu ır mak ıstedı- · tab.. h .. b l ' ınema arın caklar a sevınce garkedilir .. Ayni B Jbr h • k •• klertfl 
buketten bir nur .... lüılesi içinden do- gım 11 çe resını u u- kapılarında bunları dolduran on . • w • a ım ope 

,\'anılı bir sevgi fertlere hayab daha kıy· _ . iF •. _ yordum .. Bu çehrenin merak uyandı- b' l . .. ti . . G zamanda terbıyelerıne, sagltklarına h .. .., 
- bi y k n üstun ın erce ınsanı goze eyınız.. a- b 00 "k d'kk t .. t ·ı· ç kl . . ucumuna ug ramtŞ :metli bir hale getirmekle beraber ayni guyor gı ... eme masasını . - ran tarafını, Japon inceliğini za- . l b l abah uyu · ı a gos erı ır. ocu ar ıçın 

k deki · · ı d k ·l.fıhesı Ve- f · ' zıno arı, ar an, s lara kadar 1_ -zamanda onları hayat kavgasında uv- avızenın n tın a aş ı ra etıni, medeniyetin gösteri~ mas- şenlikler, &.ortejler, uçurtma veya Evvelki gün Mersinli caddesinden ı.-
milli .. .. k ··--1 b' h keli ve etrafın k · açık olan eğlence yerlerini dolaşı- bak l d' yetlendirir. Aile, cemiyet, · yet nusun ço · gu~ ır ey • esı içine bürünmeksizin yalansız, balon mü sa a an tertip edilir... celiyin geçen B. lbrahim adındn bir r 

ı 1 uklar . nız .. Taşra şehirlerine kadar bir uza- ~ aşkı büyür ve insanlık sevgisi baş ar. da yedi kanatlı aşk sembo Ü çoc rıyasız müşahede edebiliyordum.. K" "k b' k ba 'k O Oğlanlar ailede birinci mevki tu- hıs bahçe müsteciri B. Hasan UzUJl 
Y _,_ trafıoda es- B k b -"--l b' nınız.. uçu ır asa ı en sa- .1 k" . . .. k~ 

Cemal: uçuyor. Cilll!h masasının e azan açı ıraıu mış ır pencere- ka b k k h . f b ik l tarlar.. Kız ar ekseriya ikinci plan· opeklermın hucum una maruz · 
' - Size nasıl hitap edeceğimi bile- ki Elen mabud ve mnbudelcri clı;ktrik den evin içini görmek kabildir .. Bu· ~· . u 

0
; ~oca şc. rm a r a a- da kalırlar .. Erkek çocuk nesli ebe- ve kendini bin ınilşküH'iUa müdafoıı e~ 

mlyorum. Sevgimin payansız kudreti ziyaları içinde odada bir hayal ve aşk günkü konfor telakkimizin tama- rın akı canlı ıg~ ekki §~nlı hat!rala- dileştirecektir .• Ona bir timsal naza- meğe uğraşmışsa da elbiseleri p:ırÇ9 
knrşısında daima bana yüksek bir ide- filemi ibda ediyor. men dı§lnda kalmış büyük bir oda- rı kya~ıyan ve) e 0.ratıf san atlar . ı bakıl r D·· • h . d lanmış ve ayağından ısırılm~r. . 

.. · tlmi ! , __ r. k da · · 1 d b' ak mer ezı sayı an Kıyotoyu Kobe rıy e ı .. unyanın er yerın e . . . . _ ft .. di" al gosterıyorsunuz. ve eU>C.1.1 ud- Duvarlarda Bozdağı menazıruıı cüs- pınnç sap arın an ır parm y k l N ki . . :. .. . • ld v gibi J da d k k B. Ibrahım ınUddeıumumillğe \!'.,. 

retinizin hayranı ve ayni zamanda min- teren sarınt.kfinıne tablolar. Odanın kalınlığında olarak örülen yumu- j 0 ~ama, agaza gıbı ~myuk l.ı- 0 ugu k aponya a er e ği bir istida ile dava açmış ve Şehitle' 
nettarıyını. Tilı·k inkılabının büyük k<~inde vasemin, menekşe, gUI, zan- şak -tatamiler- hasırlar yere scrilmi~ mf~-LI da dumanları~ı nihayetsiz , çocu

1
klar J as elr obyunlanndan he>§- polis karakolunda tahkikata baŞlaP' 

ku ·11· balı ~ J t' B J l .. · d J u ~ ara savuran yuzlerce vapu- lanır ar.. apon ar u oyuna mukad-rtarıcısı, mı ı savaşta ve usus on- bak ibi 'çeklerin meydana getiM.i- ır.. .~ _ıasır ar u~erın e apon. e~ . . . • . . . .. . . . . . nıışt.ır. 
dan sonra bu insani felsefeyi takip et-ı . ..g.. çı. b k tin kas . 1 sanayıınm temellen kurulmuş gıbı· run gıdıp gelışını seyredınız. Bu- des hır şekıl \ ermışlerdır .. Her aene ıu 11 ... 

mektir. Biltün sözleri, hareketleri bu ğı. bu:uk bır fu .e ark ına gdaız ~- dir .. Japon kızları ihtiyaçlarını karşı· tün bu kanşık manzaralar içinde Mayısın beşinci günü çocukların Pe JagO}•l• 
1 

mış bır gramo on, yeme esn~sm Dı- l k . . k ka l 'b' d d ba .. "d"' T . Uı dahiyane ve filemşümul büyük mef- d·~· ama ıçın ço defalar tasavvur rınca yuva arı gı ı urma an yram gunu ur.. ertıp edilen nü-
klıreyi istihdaf etmektedir. Harp bi- yananın en çok k sev ıgı_ pa~ı çalı- edilemiyecek kadar dü§ük Ücretler- kaynaşan Japonyanın faaliyetini mayişler ve oyunlarda çocukların Çocuk resimleri sergis• 
ter, bitmez, Lozan konferansından son· yor .. ~0~1• ren ve guzcllık ~~eri. le çalışarak Japon pazarlarını dol- görece:...Siniz. harp ve askerliğe ait i.:ıler üzerinde - -"'~ 

Dimitrı ıayran ve memnun dinliyor d b --~ '"' .J_ 11:1 L _ L _ _ :.- Bu sene Moskovada daimi bir Ço"°" •• ra Tilrk milleünin başı ve caru büyük al nl .... d . · uran yüz in çqit qyayi bunuJG l'tereyc oaıt.Sanız halk hareket ha· bilgileri, hayal kudretleri beslenir.. , -:.at 
Cem n a~ or u hazı 1 la ı!-ded' G eserleri sergisi nçılnuştır. Bu ser8':' Türk, daha doğru bir tabirle, Büyük . · . . r ar r •• llll ır •• etalarin iSCSh yürüyüş- ._ ed1' 

İnsan bütün bir insanlığa elini uzatmış - Bu naçı~livhnrlık .ıçınde Diyanamın HANGiSi DAHA ESKiDiR ı leri, şehirli h.alk.ın Avrupalı kıyafeti, Tavla başın Ja 5.000 e yakın eser teşhir edi1melrl ııe< 
bulunuyor. Bu nurlu el beşeriyet ta- güzel ve sevgı ayalini ve az.iz hatıra- ~ . mektepli çocuklaiın beyaz, mavi U~ Bunların arrumıdn desenler, heykc; 
rihinin her devresinde görülen zikzak- sını takdis ederek günlerimi geçiriyo- y okoh~~nın hakam taraçasın- önlükleri, köylüleri re~siz pamuk- Bir genç yaralandı ~iyen makineler, telsizle kullan \ffr 
lardan, kanlı ihtil&l ve .savaşlardan uzak rwu. Bu değersiz d~ünceınin her kö- dan . rnuhı!ıne azametle bakan. ~ }ulan. §Chir kadınlaruu çiçekli, ren- • vapurlar ve elektrikli lokomotifi~ 
d k _,_. · ı · ·1u · • t ı:c-den fotografını aldım. G" ıurn-un" bu sanoı - Sanın bronzdan heykelı mı. are"' k "-' l ... 1 b' h Evvelki alqam Göztepede B. Kena- dır. Bunlann hepsi, çocuklar urara tt:Aamti iı, mı ve ınsaru e- ..-- on ksa b da d"f ·-· . b g n ~ımono arı, egı mez ır o-
Umülü muntazam ve sağlam yani il- kilçilk hediyesini ona takdim edecek- Y0

.. • u~~_ı tcs~~ ettıgımız u roz gibi düzeltilmiş saçları, koea- nın iskele gazinosunda oyun yüzünden dan yapılmıştır. ıd 
• bn tim. Diiı:tindu" B h' u . mutevazı, aaa- ar manzara mı b' k I beL ki d d I bır' hııdıs· e çıkmı" ve gazın' oda tav]a 0 .,._ .Bu se. rginin ~. asından. bir kısnıJ• ,.1.,ı ml ve metodik bir surette tcmın e <?- • -s- m. u ıs w.emım onun ...., . . . • . man ır e e ıt §C in e üğüqı en- 11 :.- J '7.T lıı>P"' 

sinin lüzum \'e ehemmiyetini en gilr ve ınaddi ve manevi güzelli~i önünde hiç- Japonyanın cakı çchresım daha ıyı mİ§ ku ki 'le b··r· b · }' nayan Ziya oğlu Ruhi ile Tosun oğlu hit .~il~ dliureeril '. t~arıs beyne 
• 1 b belirtir) şa arı ı u un u sevırn ı, H d d 'k. k' . ka • l sergısıne gon mış ır. A 

kahraman sesiyle cihana haykırıyor. ten i >arettir. Cesaretim. kırıldı ve H .,_!_• d ;.ı mütebessim canb lr.uJnaz insanlar aınza a ın a ı ı 1§1 vga e~ er So ti b" ı:~· he ~--~ ıaıı ,-
1 alnı Ata go··ndercınedı'm. er ııu:ıı e... J ' ' ' \•ye er ırue>..,ın r wu-.uınc ,· Biz Türk er Atatürkün, ben Y z apo --'- ki dı ve Hamza Ruhi ı· b'r-akla k 1 a dan B .. Büyük bankalar muazzam bir nyanın Jlmanır. çocu an r.. Y ı,. ·a ç sın cuklar bu sergiye yeni yeni eser 

diyeceğim, %.ira bütün insanların hakiki =:- uD~otograflarkı he~ batd~,goodere- kudret sahibi olan T rustlcr Japon- Fakat kim onlann cazibesinden kur- yaralamıştır. dermektedir. Sergi idaresi, ç~ 
atası bulunan, onlan candan seven, her cegırıı. ıyana ço sevıneceıı;.ur. Ya- d" lan kazan ak tulabilir? Yaralı, memleket hastanesine kaldı- la çok geniş bir muhabere ha~ 
milletin hayat ve istiklalini candan di- rından tezi yok hemen po~i:aya vere- ~ı, • unya ~r lık~ - r:; 1 Şehirlerde Garp hayatına bir rılmı~ ve carih te yakalanarak adliyeye Sergi idaresi, çocukların suallerine et' 
leycn. cins, mezhep, din nyrılığı, bil- lim. Bir de senin sofra başındaki fo- ıçdın l aıyS~set '. usta ft"-~ucaJ e c yekınlılc aörülsc bile köylerde mus- il •.,.ı· 1~ 

b. "k · · · t grnfın k U 1 ~ Ka b ban e er er. ıyasetın muva mK o ama• I o ver mı:ıı.ır. vaben kendilerine teknik mesc . 

)ınkiyen .b~ . Uyu ıntsan,kA :um; ın~;· bo . ur g h~ çi b~: kayın a d dığı yerde kuvvete bat vururlar. Fa- m~ er' 1 aponyanın • değişmek iste- •• ' •• 1 '. • W:enn'de geni;; ve ayni zamanda pi' 
ı tarıhının atası; e am yo unu ı - u ıncc - ve usni ta ıat rşısın a k h ff I • hah 1 mıyen oğlanlan ve kızlandır.. H •d• k lu k d" 

mi ve binlerce tecrübeler .mahsulü ola- bir kat dnha seni sevecektir. Jat §U ~ ı kaelvler, g~fuzıp _:ı çe e.r_ AT \Ml '"'OLUNDA amı ıye ti ma mat ırernıe te ır. . ~ 
azl dan •· Ce 1' ld . d.. k aponyası p ere nu ccıen. zı ı ı Şimdiye kadar bu sc.rgiyi 40 bifl 

rak çok samimi, en f a can ve yu- m::ı ın \'a esıne onere ·: t .1 . ı_ I k la t f .. 
7

la k;m.,e g ... ,...,;...+;r. 
· · · · ı· d J T B b ı ak'k b' ha 'b yare çı erın 1'.0 ay 0 Y unu amı- Atami yolunda otomobille gidi- M k • • ~ ...... . ..... ....., ... 

rckten hır sevgi ile bır disıp ın a u ın- - u ço an l -ı aten ır rı yacakları müthiı bir cazibeyle tes- d P .f.k o h·ı · d e tep a,emısı i(J;Mr:x/...,U·zhv...Ga;l3(SY.7-İzprz;,tLY..vze'71z.dq,;aak" de, hiç şaşınıyan muttarıt bir esasa, imiş; Allah bağışlasın hemşire; Diyana I . d d w. J ad O yor um.. ası ı sean sa ı ın e 0 , 
0 dünya sulhuna, insanlık saadetine da- böyle hir eşe nailiyetle bahtiyanlır. kır e l~b. hgl§mcz.b.apo.ny ır: ... olan bu kasabaya Japonyanın Riv- BAŞ TARAF! BiRiNCi SAYFADA 

Yanarak yarndıcı ve münsccim daha Gece "arısından sonraya kadar sof- lk)'?'1et ı dır ~ı_ra gı 
1

1 ~1rı::tçısbı~ı yerası deniliyor .. Burada bütün te- b ı ı 
' J ta ıp e er L.aman a sı ıye ır 'ki d . l 'b·d· Haber aldığımıza göre u ta epnnmc- ti 0 aran 1yOf 

emin daha kısa bir cepheden takip edi- ra başından ayrılamadılar. En mühim 1.. ı" l l pccı er enıze yas anmış gı ı ır- lcr gcıni kunıandanlıgvınca tetkik edile-
. nosta Jı aşı ar ru ı ara.. 1 s· ·1 'd · · ta ı ı F rr.cl 

yor. Atamızın fikri, gayesi daha knt'i mevzuu Dıyana teşkil ediyordu. er.• ıraz ı erı e, pmnç r a arı ara· cek ve neticclcri on gün sonra geminin !"\ İngilizcesi kuvvetli, rans 
\C daha Ulemşümuldür. Diğer millel ikinci günü Boğaziçine nazır snlonun ZlYARETl iKMAL lÇIN sından ilerl~i~ •• Yol balçı~ ~ınur- a bilen bir daktilo istiyo~. 
teficrindcn büsbütün ayrı olarak in· balkonunda }·erl~tiler. Orası da bir Ziyareti ikmal için terbiyeli, va- du .. Otomobılın tekerleklerı hır yel- Mersin seyahatinden limanımıza uğrayı· Akıeki Ticaret Bankasına J1' 

sanlığın hayrını istihdaf ediyor. kameriye haline g_etirilmişti Kameri- kur insanlar kafilesine kanşalım .• pa.ze halinde etrafımı çamur serpi- şmda anlaşılacaktır. racaat. ·ıaı· 
Diğer siyasi şeflerin şahsi ve umumi yenin her köşesinde Diyananın foto- Kimonolu ve güler yüzlü Japon ka- yordu .. Köylü çocu.k!arı çamu_r du- Hamidiye mektep gemisi bugün öğle Bir muhasip istiyoruz, lnS1 ,. 

ld l d 1 k T k d Jc t 1 k evle du üzeri Mersine müteveccihen limanımız- f b'I ih o11111 ihtiraslarını görüyonrunuz. Zamanımız graf veya heykeli gözleri okşuyor. Sa- ın arı arasın an sıyrı ara o yo- şun an ur u ma ıçın rın - e ve ranıızca ı en tercı ~ 
da bile din, milliyet ve insanlık fikri babın güzelliği içinde konuşuyorlardı.lnun banliyöl7rine ifliyen trene at-ıv~rlarına yapı§m!lkta v~ hc;>§~.r:?'1 dan ayrılacak ve yoldaki limanlara uğ- caktır. Akseki Ticaret B•~-:ıt) 
menfaat ve §ahs'i ihtiraslara Met olarak Dinıitri ile Cemal haşhaşa idiler. lıyalım •. Gcnış sahaları kaplıyan ev- gıden bu manzarayı .sc:vımlı ~lu~ rayacak ve on gün sonra tekrar Izmi- na müracaat. 1357 (1..., 
kullanılıyor. Gave. muhabbet. !ıdakt ve _ Bitmedi _ le~ içinde hamziainin püyülc Ja~ leri~ brıı]amakta ıdiler .. Çıçeklı re selecektir. 
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·-'~· · Bayraklıdaki benzin de .. 
posu infilal,. ederek yan 

•• 
Yedi kişi ağır yaralıdır. O/enler ·n 

1 •ı• Jt } ı S · sayısı henüz malum değildir n gı ız - a ya an aşma ı ~!.~~ ~'.:'.. ",~.~~ ;:::;:~:. ~:::.::·=.:·:;:.7:: 
ı A mıntakanın etrafru çevirmi,, ateşin etra· ponun içinde yandıkları tahmin edW.. 

B 1 d b•ı lngı• terenı•n vrupa fa sirayetini önlemek için cansiparane yordu. Dün depoda ça.lrşanlartn adedt 

u an aşma an sonra ı e ~:~~~~ ;~:ıı~:·rdk~:ed~:;hat::eşm;::.~i~"::irb~:s!:'~rt::a;:~.~~;tg7:..::ç~: 
ve Akdenı·z sı·yasetı• deg"' ı·şmı·yecekrnı·ş halline koımuı. alman tertibata nezaret

1
Iunuyordu. ölenler ve yaralananlar mo 

eylemiştir. ( sai sa.ati haricinde işin müstaccliyetine 
Bayrl\kh polisi yangında yaralananla- binaen çahsmağa kalanlardır. Yaralıl r 

· bild' • tir Oig"' er taraftan eğer Milletler Cemiyeti rın naklı' ı'çin o civardan geçen otomobil~ ifade vermeğe muktedir olamıyac k de· ,. 1 deg"'itı.miyeceg"'ini ve bu vaziyetin lngili.z kabineaıne 111nıt • 
Londra, 2 (AA) - Salaniyettar n- h • ki. Baron Fon Noyrat ile Kont Cianonun emri vakiin tanınma.omdan bir kere da· !erden İstifade etmiı ve imdadı s'hhi recede baygın bir haldedirler. gl·ıız· mahfellerı· Grandi ile Çamberlayn hariciye nazınnın tasri ettigi oe ı mu· du''şiı'niı'len konferansa ~h~n ı'ştı'rak 1 ·ı dah ı,· k 1 y 1 1 . d l .. _~,._ 

~ ~ ha kaçınır ise ngı terenin a ır aç otomobillerini celbeylemiotir. a nız iç erm en yara ı gumnu• 
ara.omdaki mülakat ve baıvekil tarahn- hafaza edec~V,ini ilave etmektedirler. edec·':leri ümit edilmektedir. Mamafih milletle. birl·ilr.· te bu yolda .daha fazla ~ü-ı Beş on dakika sonra vali Bay Fazlı 'kolcusu Bay Zühtü ltalyan hastanesind• 
dan Duçeye Sureti hususiyede gönderi· Londra. 2, (AA) - Çemberlayn, 1 1 t J B H d.. 1 · · d k a 

k.t Af "k d H b · rünemıyccegl ve t~ :an ımpa~~-or. u"!"'" (Güleç refakatinde doktor ay asan un gece yarısı utırap ar ıçın e ıvr • 
len mektup hakkında ketumiyeti muha- teşrinievvrl ayı zarfında bir Lokarno eğer ltalyanm ~r rı a a 

8 eşı&- nun tasdik edilmesı lazım. geldıgı fıkrın·,Hulki ve hük' u"met doktoru Bay Nazmi, nırken bir muharririmize ıu izahatı mÜJ-k d' 1 .. t ı zaptetmit olduğu keyfiyetinin hu-
faza etmekte devam etme tc ır er. devletJ .. ri konferansı toplanmasını mum- an , . ı· I db" de bulunması muhtemeldır. emniyet direktörü Bay Sal&hattin oldu· külitla verebilmi~tir: 

h d k bul" ·· • t Ed h kukan tanınması ıçm azım ge en te ır· 
Ba,vekil tara n an a unu ıs eyen •kün kılmak arzusundadır. B. en a- . Her halde muhakkak olan bir feY ğu halde yangın mahalline gelmiştir. - Ben gümrük kolcusuyum. Vazifem Crandı.nin D•~,den bir mektup getirdi· len bu mesele hakkında Alman hu"ku- ller alınmaz ise Kon.t.Cıano .. nun .. bu dav.e· d B Çe b 1 A . . d b 

-~ k varsa o a • m e.r. ay .. nın vru. .pa ı' j Cdho.lunan zabıta. kuvv. etleri piya. e dolayısiyle deponun kapısı önünde U· g"'i kuvvet1e tahmin edilmekte idi. fngi ... metı' nezdı'nde bazı sondaı'lar yapmakta- te icabet etmemesının mum un .. oldug.u akk b b 
k d B M 1 birliği aalıasında her turlu ter ının en 1ve bahrıye askerlen atefın etrafını çevır· lunuyordum. Deponun içinde irden ire !iz ba~ekili tarahndan gönderilen mek· Ed .. k'b d da saklanmama ta ır. unun ıçın ı. be f 

... · . dır. B. en mutea ı en e Romaya mühim engelerinden birinin rtara miı. topraklar kazdırılarak, makineler ... bir alev parladı, vücudumu kapladı. Ca ... tubun muhteviyatı gizli tutulmakta ue 'd k . !etler Cenıiyetinin önümüzdeki içtimaı· b I . • lo I ık I . d bul 
b S gı ece tır. b. h . . I __ ._ edilmesi için u mese enın e.gııs • ayı e su s ı mJJ, yangının o cıvar a u· yır cayır yanmağa b8§ladım. Belimde 

de iyi haber alan mahfeller unun on· ı nın çok büyi::. ır e emrnıyeti 0 acaıı;· zarfında kat'i bir hal suretine raptedil- nan diğer bir depo ile tarlalar içindeki Eli Pal 
kanun tarihli lngiliz - ltalyan beyanna- M Sand1.d'.ğma .. god' re d~~. Çemkbtuerlaynb ~· tır. Filhakika eğer Milletler Cemiyeti palaska vardL erim yanm11tı. ..,. 

. . __ ._ . . d dah .. bir tekilde usso ınıye gon er ıgı me pta u zı· I b d mesi hakkındaki arzusudur. tanklara sirayetine mani olunmuştur. kamı çözüp elbisemi çıkaramıyordum. mesmın .,...ısın en a ıyı 1 Habeşistanın müstaki ir evlet olarak B. Mussolininin B. Çemberlaynın Valimiz geç vakite kadar Bayraklıda tezahu"ru··ne vardım edeceği kanaatini iz- yaretten de bahsetmektedir. lngiliz bat- d. b Yanmakta devam ediyordum. Kottum. 
v k 1 artık mevcut bulunma ıgıru teo it eder mektubuna cevabı her dakika beklen· kalarak icap eden tedbirlerin alınması h tm kt d' !er vekili Avrupada güçlükleri en o ayca .. . d • I Kendimi çamura attım. Yüzümü, gözü.. 

ar e e e ır · . 1 . . k' Lok ak ise Cenevre mue88C8CIJO e aza o an dev- mektedir. Sanıldığına göre B. Musaoli.- için 18.zım gelen emirleri vermiştir. Ateı Ayni mahfeller lngilterenın gerek /yenebılecek çarenın es ı amo p tı . . . h~~Lı_ 
il b d 1 1 1 azıyetı wı;:wı;:an da tan ninin bu cevabı teovik edici bir mahiyet ... yerine General Rasim gelerek askeri ter-Akd · d eJue Avrup3 işlerindeki esaslarına göre tanzim ed' rnİJ ir ört er et er yenı v ıya-

enız e ger ı • 1 · · jb'I ki d' te olacaktır. tibata bizzat nezaret eylemiştir. Depo 

mü çamurlara sürerek ateşimi dindirme-

ğe uğraııyordum. Fakat içim de yanı

yordu. Şimdi de yanı.yorum. Aman )'Ü· 

reğimdcn ateşimi keatirin • • • Y anguııa 

naod çıktığım görmedim. Fakat öyle 
tahmin ediyorum ki. benzin tenekeleri 
lehimlenirken hnyarun kızdırılmakta 

olduğu at.,.ten çıktığı muhakkaktır oaıu
rım. Vak'a yeri kapıya yakındır. içeri
de çalııanlann ne olduğunu bilmiyorum. 

Kendimi bile göremiyordum. Evimde 
Nazife adında refikam vardır. Yiyeceği 
yoktur. Amanın ona haber verin. Veyi .. 

· · · b ub.aberat neticesinde paktının imzasında bulundugunu ngilu: ı ece er ır. 

==-: ... ı~·g ....... ı·i·ı·z ....... .,a .. ş .... vekiiiDiD ..... ··me·ktUbU ............... ~~:~:=~::::: 
Yangın mahallinde aldığımız maHlına• 

ta göre, facia ıu tekilde vulı:ua gelmit
tir: 

Anadolu Türk Petrol ıirketinin dün 
bir vapur benzini aelmiıtir. Vapurdan 
benzinler sabahtan akfa11\a kadar depo
ya kamyonlarla naklolunmuftur. Gelen 
tanklar bir taraftan tenekelere boıaltılı
yor ve ağızlan lehimlendikten sonra de
poya istif ediliyordtL 

Bu ameliye devam ederken deponun 
kapısı önünde yapılan lehim e.me]iyesİn· 
de benzin tenekelerinden birisi infilak 
etmit ve ate, derhal depodaki benzinle
re sirayet eyleyerek infilaklar birbirini 
takip etmi~tir. 

yecek gönderin. 
Bir polU memurunun: 

- Şimdi ailene yeyecek gönderiı1z. 
sen merak etme ve yaran da sa.baha k.a-
dar iyi olur, ailamat.. 

Oeme.i üzerine zavallı adamcağız ai .. 
lamaoıru büabütün artırmıı: 

---------- ..,. dürıneğe kat'iyyen karar verdi, hazır·ı - Bu kadarı yeter! Kimseden im- - Allahaşlona saray kapısına ka- tutup, hapsederek ıslahı hale davet ede-
lığa başladı. dat yok... Sefalet ve ölüm başımızda dar götürün! Sevgili karımdan beni cekler, olmazsa öldüreceklercli 

On bir yaşındaki biçare çocuk, bil· j geziyor, ben saraya kadar gideceğim, mahrum etmeyin! Onu çok seviyorum, Fakzıt sarayın içinde hafiyeler bu ka-
yük annesiyle kendi anasının ihtirasla· başım pahasına da olsa gidip ne şeyJıis.- hoşayamam! rarı valde Kösem Sultana yetişti.nniş-
rına kurban gidecektL 1 !Anıın ve ne ağaların anlatamadıklarınl Başına toplanan yeniçerilen baş~ !erdi. İşte valde Kösem Sultan da 

............... ... ruılatacağım! Hatun! Nikahımın Uzeri-1 kopardılar. Buna benzer ve benzemez torunu dördüncü Mehmecli zehirleme-

'fefrlka No: 94 
Bir inkılabın doğacağı, gizli ve aşi- 1 ne yemin ediyorum ki mutlaka gide- daha birçok facialar Istanbulun mulii- ğe ve onun yerine sersem doğma Sii-

kar bazı vak'aların yüz göstermesinden CCğİın! tini sararken Turhan Sultan taraftarı leymanı geürmeğe uğraşıyordu. 
belli olur ve hele eski gizlilikler ~'.-l Diye çok sevdiği güzel karısının cı- ağalar vll7.İyeü kurtarmak ve ne paha- Kösem Sultan ortalığı velveleye ver
lAp yaklaştıkça büründükleri esrar tu·: Y~k! cıyak! bağırmasını dinlemeden ye- sına olursa olsun bir inkılap doğurmak meden kararı tatbik edecek bu işe IA-Saray telita dilftü .. Şeyhislam vak

-Yı mecburen olanca tafsilatiyle Dör .. 
c!Uncü Mehmede açtı .. Dördüncü Meh
~et ıaı!..ın f8tkı.n hem Şeyhislamı, 
l •ın d11arıdan alr.seden feryatları din
•rlcen perde arkasından gelen bir kadın 

9c:ıi: 

- Biz-im bunda rizamız yoktur .. Bu 
"'•lcule iı görülmez, filhal lôlamız hesap 
\>erıin .• 

Dedi .. Dördüncü Mehmet : 
- Beli! Lalamızı çağırın!. 
F" errnaniyle adamlar gönderdi. Es

llof dışarıda. Şeyhialam içeride, sad-
r' 
le •ıaını beklediler, lakin oadrazam kor-
~•.Undan gelemedi.. Kendisini ve Yeni .. 
ilerı ~ğalarınt müdafaa eder bir mektup 
~ hır adamını gönderdi.. Esnaf aadri.· 
ı:,rnın gelmeyişine o kadar kızmu;tı ki 
tıı nderdiği adamın baıına üıüıüp, tek
.. ":. • tokat, yumruk altında kolu, ha-

lt•. kafası, burnu kırdmıı bir halde 

g~riye çevirdiler.. Halkın galeyanı der· lünii ağır ağır yırtarlar, bir baş göste-

1 
mın edip çı.lı:mıştı. için toplanıyor, çall§ıyorlardı. yık ve bunu yapacak adamlarını dil-

hal saraya aksetti. Sadrazamın gelme-, recek kadar olduktan sonra o tül baş- Bütün yollar, yeniçerilerle tutulduğu Sivayeş paşa; g(lyıı kendi satveüyle şündü, saatlerce düşündü ve nihayet sa-
sine bakmadan bir ferman Y.~~ıl'.p, es- !.aıul§ağı ve şiddetle yırtılır, çünkü hU· için gizliden gizliye saraya kadar yak- toplananları korkuturum diye a_'j'aların rayın helvacı başısı Üveys ağa ile ya-
nafın bu tekliflerden affedıl~ı~ını'. ken- cum vakti gelmiştir. !aşabilen bu zavallıyı ruhnyet saray ya- toplandığı Yeni dlınle kadar adamla- mağı Süleymanı · münasip görüp., ikin-
dilerino dokunulmamasını bıldırdıler.. ...... . .. ... .. . kınında yakalamışlar: riyle birlikte gitti, fakat Bektaş ağa ile el gece üveysi yanına çağırttı. 

Ferman sadrazama gönderildi, .Şey- Siyaveş paşanın sadrazam olınası ve - Geriye dön! Evine git! aralarında şöyle bir muhavere oldu: Bir iki saat onunla gizli gizli goruş-
hislarn bu tebıiri halka dönüp dagıttı.. sadrham olduktan sonra da, sarayın t Demişlerdi, zavallı, vaziyetin tehli- - Sen nasıl bize sormadan mühür tüler, fakat görüştükleri odanın kapı-

Herkeo dükkanını açtı.. Halk bu zu. Melek Alunedi atmağa vesile ve fırsat 
1 

kesini idralc edip, ellerini kaldırarak alıp vezir oldun? sında birisi gizli gizli onları seyrediyor, 
itimden isyanlariyle kurtuldular amma, telakki ettiği sebeplerin arasında çar- yalvardı: - Bana mührü padişah verdi, sen lAkin ne se ;lcdiklerini duyamıyordu. 
Kösem sultan bunu fırsat sayarak sad- şı esnafının isyanına kan pahasına olsa Ağalar! Karımı ço!c severim, sa- ne karl§ırsın? Kösem Sultan bir şeyler işaret edi
rô.zamı attı, yerine Siyaveş paşayı ge- da müsaade etmemesi emri gizlice ken- raya kadar gitmezsem karımın boş ol- - Mademki öyledir! Bizim reyimizi yor, bırisine birşey içirilmcsi için baş
çirdi.. disine gelmiş, bu danl§ıklı dolap hal- ması uğruna yemin ettim, bırakın be- almadan hiçbir iş yapamazsın! kasına verilecek el kol göz, kaş tarif· 

işte bu azil saraydaki barut fıçısını kın gözünü boyamaktan başka birşcy ni sarayın kapısına ka<Llr varayım, dö- - Ben padişahın fermanını dinlerim. !eri yapıyordu ama, ne olduğunu seçe-
ateşlemiş, patlak vermişti .. Şimdi bir gün olmamış ve yine esnafa zulüm başla- neyim! Siz de beraber olun! İçeri <;ok- Istediğimi yaparım! miyordu, bu gizli gözcü Üveys ağanın 
içinde Turhan sultanla, Kösem sultan mıştı. mayın! _ Yapamazsın! Kösem Sultanın yanından ayrılmasına 
alenen çarpışmai;a başladılar .. Artık Kö- Halk yine dükki\nlarını kapatmışlar, lnsafsızın biri: • - Yaparım! kadar delikten seyredip, o çıkarken kaç-
oem sultanın satveti son saatlerini çal- lakin toplanmalarını men için ne kadar - Dön geri dedik sana! Haykırışıyla Kavga büyüdü, ~ın kötüye varaca- tı ve doğru Turhan Sultana giderek 

makta idi.. yeniçeri varsa baş kesme salahiyetleri- kılıncını zavallıya sallamıştı, biçare 1 ğını anlayan ağalar aralarını bulup ve- gördüklerini anlattı, Turhan Sultanın 
Kösem Sultan, Turhandan ve ağala- ne kadar ferman almışlardı. genç kendini korumak için elini uzatın- ziri teskin ettiler. içini bir analık acısı sarml§lı: 

rından kuşkulanmıştı. Muhakkak ba- İstanbulda sokak sokak kanlar akı- ca kılınç kolunu kopardı. Saraydaki .Turhan Sultan taraftar- - Sakın bu kaltak oğlwna bir şey 
şına bir !ela.ket açacağını anlayarak, yor, facialar beliriyordu. Hatta zaval- Buna rağmen yalvBQluığa devam edi-ı !arı da Kösem Sultanı ne yapıp yapıp yaptırmasın! Dedi. 
avcı dördüncU Mehmedi 7ehirleyip öl- lı genç esnaf önde: yordu: öldürmcğe karar verdiler, en önce '""' - Sonu var -
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93 snyılı iki katlı ahşap evin alt kat ha

ma;lığındnn çık. n :ıteş büyümeden 

derhal yetişen ıtfoiye tarafından bastı-
rılmıştır. Maliye Vekaleti arazi vergisi ka-ıolduğu ve bu gibi afetlerin hasara 

_ Al" dd . d B 'tT hdctt"ın·.·n nununda verginin terkinini icap et- uğrattığı mahsulün idraki zamana 
ı paşa ca esın e · ~ a • ,. l 1 kl d s·· ··k M"I h . l" d k' 1 cak . 

kiracısı bulundugu Bereket hnnmınltlırenMarıl~ a.r lka cm a uyku ı - aık1~ı md~lı sekne e . v_a dı o a ılst! 
k 

1 
et ec ısının ·ararım ve anunun ter ın e ı ece vergının e o sene e• 

kahve çatısı, c caktan .. çıkan ıvı cım- 1 tatbiki hakkındaki nizamnameye re ait ve münhasır kalması tabii bu· 
lnrJan tutuşmuş ,.c dort metre kadar 1 göre; verginin nasıl terkin edilece- lunduğu» dermeyan edilmiş oldu· 
bir sahası kısmen ~andığı halde itfa- ğini teşkilatına bildirmiştir. ğundan nizamnamenin 21 İnci mad• 
iye tarafından .. ;.:eti~ilcrek söndürülmü~- B. M. Meclisinin karan desinin (8) fıkrasının bu şekilde 
tür. Arazi vergisi kanununun b~şinci tatbiki icap eylemiştir. 

Bl•r k maddesinde, verginin terkinini icap Binaenaleyh karar tarihinden son-a m yon ettiren arızanın mahsulata tealluk ra vaki olacak hasarlar da nizamna· 

A l h d etmesi icap edeceği yazılı ise de menin 21 inci maddesinin diğer fık· 
teş a ara yan ı . mahsulat münhasıran tohum at- raları ahkamı eskisi gibi tatbik edil. 

Dün akşam saat 22 raddelerinde Tı- mak 6uretiyle yetiştirilen hububata mekle beraber (B) fıkrası yerine 
reye gıtmekte bulumın Tire 25 numarn- mahsur olmayıp zeytin ve meyva gi- aşağıda yazılı şekilde tetkikat yapı· 
lı kamyon Kızılçullu ile Ktırnku}'U arn- bi ağaçtan hfısıl olan semerelere şa- lacaktır. 
smda b~zin bosaltırken ateş almıs ve mil bulunması ve maddede mahsu- 1) Vaki hasar, tohum ekmek su
kamyon tamamen yanmıştır~ Şoför \ ' C lün tamamen belirmiş olmasını za- retiyle yetiştirilen mahsulata taall\ık 

• v • A k 1 k ... . ,. . b" eylediği takdirde tohumların atılmı9 içmde birkaç ~·olcu kaınçaga muvafmk rurı ı aca · takyıdı mahıyette ır d k l ." 
1 · r , t hüküm de bulunmaması dofavısiyle olmasın an sonra vu ua ge mesı, o muş ınsanc~ z.}mt OJmnmı. ır. . J" f k l"d ,. d h lan 

· fevkalade arız"'lar ·vüzünden mah- ev a a e araza an to um n za .. 
Makınc trunnml.:n yanmıştır. .... J h l k 

Sula,. tın me'-'dan"" gelmesı· ı'mka" nı mr görmesi ve ma su verme.' im-•••••• •••••e••• ••••• ••• •• •• •• • ••• ••• • • • • •• J ~ 

rak bir hadiseden istifadeye kal- münselip olan hallerde de vergi ter- kanının münselip olması lazımdır. 
Tohum atılmadan evvel vuku bukışılmış olnbilir .• Fakat bu i~i ister kini cihetine gidilmesi maddenin sa-

generaller hazırbmış olsun, isterse rahati iktızasından bulunmuş ve bu lan arızalar dolayısiyle vergi terkin 
kendiliijfoden çıkını~ olsun, her hal- sebeble tefsire mahal görülmemiş ve olunmaz. 
d~ malum olan bir şey varsa o da bu gibi afetlerin hasara uğrattığı 2) Hasar, zeytin, fındık ve saiı 
Vangping hf1disc~inin Japon ku- mahsuJün idraki zamanı hangi mali meyva ağaçlarının mahsulatına ta· 
mandanlarma aradıkları fırsatı ver- senede Yaki olacak ise terkin edile- alluk eylediği takdirde fevkalade 
miş olduğudur.. cek verginin de 0 senelere ait ve arızanın, ağaçların mahsul verme 

·· h k ı b.,. ld - imkanını selbetmesi ve bu yüzden Pekin civarında Japon ve Çin mun asır a ma:ıı ta ıı o uguna 
• 1 l·ar~r "'e ·ı · t' ag-açlard"'n mahsul alınamıyacag-ı-kıt a arı arasında vukua gelen bir ~ "' ~ rı mış ır. " 

Mali V kil. · 'zah nın tahakkuk etmiş olması icap eder. çarpışma elbette ki Japon kuman- ye e ının ı ı 
danlarının işine yuradı.. Kumandan- 1833 numaralı arazi vergisi kanu- 3) Henüz mahsul verme zamanı 

Japon 'kabinesi imparatoTtm riyasetinde toplantı halinde • lar bu vesile ile derhal Tokyoyu şi- numm beşinci maddesinin tefsirine gelmeden hasıl olan fevkalade arı-
) Ç d Ç 1 V N E b'ld. 'ld' 1 l . t k K h ı 1 d - h kk d B"' ••L: zalar dolayısiyle verginin terkini ci-Japon kıt'aları şima i i~ ~ ini Yazan : . . voer ı ırı ı ve t~.ga ~~ e rar van- mali Çindeki Japon kıt'alarınm cid- m~ a o ~a. ıgı . ~ ın a UYUK 

lcıt'alarla çarpışıyor ve eskı Çın hü- tungun başına dondu.. di bir tehlike i~inde bulunduklarını Mıllet Meclısınce ıttıhaz olu~a~ 977 heline gidilebilmesi için, mahsulün 
kümet merkezi Pekinin etrafındaki ltagakinin harbiye nazırlığına bildirmişlerdir .• Pek tabii olarak bu numaralı ve 15/ 2/1937 tarihlı ka- idraki zamanının beklenmesi ve id-
seddin on beş, yirmi kilometre açı- geçirilmesine mani olan sebep o havalide bulunan yirmi dokuzuncu rar yukarıya d rcolunmuştur. rak zamanı mahsul alınmadığı tak-
ğındaki Çin köylerini bom bardı- zaman olduğu gibi bugün de esrar Çin ordusu adet~e Japonlara çok fa- Addraz~ ver~ibs~ kanfunuknl1!nd b:şinci dim:: nizamnamenin 21 inci madde-
man ediyorlar.. perdesi altındadır .• Benim kanaa- ·ı t' ma esı mucı ınce ev ,a a e arıza- sinin (E) fıkrası dairesinde zayiat 

Mançuryadan ve Koradan Ja- tim bu işe bizzat imparatorun mü-
1 

'- ı.. lar dolayısiyle mahsulatı hasara uğ- derece~inin tesbiti lazım gelir. 
pon takviye kıt"alan sevkediliyor.. dahale etmiş olduğudur.. Eğer · NEDEN TAKViYE ETTİLER } rayan mıntakaların arazi vergilerinin 4) Fevkalade anzalar dolayısiylo 
Cenuptan Çinli takviye kıt'alan şi- hakikaten böyle ise bu cihete daha Bir zamanlar hıristiyan gene- terkininde mezkur kanunun sureti yapılacak· terkinler, arıza yüzünden 
male doğru ko§uyor .. Her an iki ziyade ehemmiyet verilmesi la- ral Feng _ Yu _ Hsiangın kumandası tatbikine dair olan nizamnamenin alınmıyan mahsulün idraki hangi 
memleket arasında tam bir harbin zımdır .. Ara sıra kulağa vaıan şayi- altında bulunmuş olan yirmi do- 21 inci maddesinin ( B) fıkrası mu- mali senede vaki olacak ise o mali 
patlak vermesinden korkuluyor.. alar Japonyada bazı ateşli zümre- kuzuncu Çin ordusu şiddetle Japon cibince vaki hasarın, «zayiatın nev- senenin vergileri için yapılır. Bina-

lerin Shounatı 'yı ihya etmek lüzu- ine göre beklenilen semerelerin be- enaleyh her hangi bir sene mahsu• V ANGPJNG HADJSESI 

Bu ihtilafın asıl sebebi olarak 
Vangping hadises gösteriliyor. Se
kiz temmuzda gece manevrası ya
pan Japon kıt'alan içinden bir kaç 
ki§i vazifelerini tcrkederek kaç
mışlardır.. Bu kaçanları arı yan bir 
Japon muhafaza kıt'ası bir Çin gar
nizonu içinde de taharriyat yapmağa 
kalkmışlar ve Çinliler de bu hare
ltete te§Cbbüs eden Japon asker
lerini kapı dışarı etmişlerdi.. Bu 
arada az çok silah ta atılmıştı. işte 
bu silahlar bugüne kadar atılmakta 
devam etmiş, notalar teati edilmiş, 
tarz.iye talepleri gönderilmiş vesai-

aleyhtarı 'e komünizm ile aşılan-
munu hissettiklerini, yani impara- linneg~ e bacıladıg-ı andan mahsulün lün idrakinden sonra, yeni mahsule mış bir kuvvet idi .. Bu hava!iye der- :ı: 
toru her türlü kudretten tecrid edil- toplanmasına kadar geçen zaman hazırlık devresinde vaki olacak ha~ 
miş bir kukla vaziyetine sokatak hal büyük mikdarda takviye kıt'atı zarfında vukua gelmiş olması» icap sarlardan dolayı mahsulün idrak e
onun yerine politik iktidara sahfp sevkedilmezse Japon silahı, impa- etmekte ve tohumlar zarar ve hasa- dildiği senenin vergisi terkin oluna
bir diktatör geçirmek istediklerini ratorluk prestiji imparatorun şerefi ra uğrarsa verginin terkin oluna- maz. 
gösteriyor.. ciddi bir tehlikeye düşmüş olacak- mıyacağı gösterilmiş bulunmakta 5) Zeytin ve fındık gibi bazı mey-

tı •. Japon kumandanlarının ileri sür- idi. va ağaçlarının senesine göre mahsu· 
dükleri bütün bu taleplerde Japon Yukarıya dercolunan kararda, Iün tabiatı iktizası hazan az hasılat 

Geçen baharda Jtagaki tekrar h k' · · dd · · k" 
Ü ümetının re etmesını im anstz «arazi vergısı kanununun beşinci vermesi, vergi terkinini icap ettir-çindeki ordunun kumandanlığına k ı k l l k 1 d t 
ı aca 1a ı::i at er var ı.. mpara- maddesinde vergi terkini -için mah- mez. Terkin yapılabilmesi için fev· 

avdet etti. Çin ile barış politikasının b k l b h ı k 
tor ve aşve i u ususta a aydi sulün belirmesini zı;uuri kılacak tak- kalade arıza dolayısiyle mahsulün takibi emredildi. Mayısta yapılan se- b l 1 d Fak 
göstere i ir er i.. at çarpışma yidi mahiyette bir hüküm bulunma- hasara uğraması ve yahut ağaçların 

Çim harp taraftarlarına yeni bir 11 d k f b k l b 
j maha in e i zayi ıra aca c ir ması dolayısiyle fevkalade arızalar veya tohumların mahsul verme im· darbe teşkil etti. mparator prens k 1 d 

hare ette bulunamaz ar ı.. yüzünden mahsulatın meydana gel- kanının münselib olması Aarttır. Konoeyi başvekil tayin edince ye- :; 
ıh d ÇlN KUVVETLi Mi mesi münselip olan hallerde de ver- 6) Bundan sonra yapılacak idari ni bir su evresinin daha emni- } 

ÇIN KUMANDANLICI 

J d gi terkini cihetine gidilmesi madde- tahkikat evrakında bu cihetlerin de 
yet altına a ın ığı görüldü.. İngil- l-lalbukı' ı"htı'l~f noktasındakı" as- h k d b 1 h k l 1 • re vesaire k ı ... mn sara ati i itzasın an u unmuş tasri an zi redi mesi mmaır. 

~~h~~ ~~~ilit~fın ~re raının~~y~m~~mineh~r ~i~ın~~~a~makma-~~--~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
k da __ _ı V . h"d' takaddüm eden günlerde uzak Şark halli Çin makamatı ile anlaşma 

ar asın .aaece angpıng a ı- me~elelerinde '-'eni bir anlaşmaya 1 ç 
aesinden çok daha fazla sebepler k J müiakeresine girişti er ve in ma- Limanımızda yapılacak tesisat varclır •• Pek.ini ihtiva eden Hopei varma üzere lngiltere ile Japonya kamatmı bu işe karışmaktan men 

arasında görüşmeler yapılması için 
eyaletindeki vaziyet senelerden be- harekete gerildi .. Maamafih bu oö- ettiler .• Zannettim ki onlar da harp M •• t h 1 • ı • h _ı__ • 
ri bir aürü tehlikeıerıe doıu bulu- rüşmeler ihz~rı safhadan ileriye ;a- istesinler .• Japon kumandanlarının u a aSSIS ngı iZ eyeri 
nuyor.. ramadı .. Lakin ne için~ O da malUm kanaatince, Çin 1931 e nazaran çok 

1900 iSYANINDAN SONRA... değil.. daha kuvvetli olmakla beraber Ja- h • • Jd• 
B 1 J k • Foreign Offoce'e Tokyodan ba- ponyaya karşı bir harbi ~öze alacak şe rımıze ge J 

] u eyÇa ~t~·· jı;Qö d~l&bu- zı tekliflerin vaki olacağı ümidi ve- ~az?ettÇe .de~~ıdir.:. ~eÇ~ıne k~idir-
. unuyod. un u h.. .. d l ter rildi •• Aradan iki ay geçti .. Bu tek- er ı . ~n .. ı tatoru ıang - ayh- BAŞ TARAFI BlRlNCt SAYFADA 
ıs1y~1~1~nl ~ sohn.ra ut~~ • evpetki~re General Jtagoki liflerden ses sada çıkmadı. Bu ses- Şek hır skurulkıatıp tutmas~na ve te : satla en kısa bir zamanda tesisine bap 
e çı"' ermın ımayesı ıçın c n- la b fı t ·met sayıyorlar sizli~. kl l 'Ik beb' J ditlere a şmasına ragmen netı- zı mütahassısfar olduğu halde tahminen }anacaktır. 
de. Tiyençinde ve bu iki .şehir ara- C~ ~~ ? rsa ı ~anıb"r sözünü tek· hük~ın ;. ~ ~ed et~/ 'k~~-. ı apon cede Japon arzularına mutavaat gös- iki ay kadar evvel gelerek liman vazi- Yeni liman şimdilik Alsancak şimen-
~ıında mahdut askeri kuvvetler 1 a amtmınk meşt• ulr 

1
diyebilinz' ki: d " ut:rıd.e ı Aı~ılnb~ .hırt.1 ı lıgındmevcu- terecektir •. işte o zaman mahalli Çin- yetini gözden geçirmişlerdi. difer iskelt-shtln bulunduğu yerle Hal-

bul d ak h _ 1_ı__ h d 
1
rar c e sure ıy e 1 ıye ı ır.. g e ı ı ıma or u men- . . Çah l l . . d 

un urm aıuu mua e e mu- J 'l't · ti · Hopei yaylala s l t 'it _..J M k lılere Hopeı ve ar eya et erını, Pazar günU, lzmir \'apuriyle lktısat kapınarda Melez çayı yanına ka ar olan 
.b. ·1m· t" H Ih k. b .1 apon mı ı arıs erı • up arı ngı ercoen ançu onun . . B Sa 1 hald k 1 ak b _..J 

cı ınce ven ış ı a u ı u vesı e f h k lkı · ] d h" fi J h" Vekaleti Deniz Müşavırı . dullahı o an ma c uru ac ve ütün ii:.ll •1 ·: J nnda Japonyayı et e a şıyor- ve Şimali Çinde Japonları hususi ısmen o masa a ı ı e~ apon ıma-
J e oraya aevkedılen apon kuvvet- l · t" ] .b. yesı· altına sokac.:'- !llartlan cebren Gneu refakatlerinde beynelmilel iktı- tetsisatı muhtevi olacaktır. 
)erinin mikdan lüzumsuz derecede ı' ar.. h b .. k'• lırn lıyaz arının tanınması gı ~ ta- k b ) tt' b·ı aAkle;ini go" t · sat ::emın' ce tanınmış olan lngiliz' li- Bu işler için sarfı l!zımgelecek olan f . . •w. Onlann esa ınca mum unse ep erde bulununlmasını teklif et- a u e ıre ı ece s errnış- w 

h
&zlad l ve mua?c:denın tayın ettıgı hakiki bir harbe varmadan Çinde mişler ve aklı başında politikacılar lerdir •• Kısaca Japon kumandanları man mütahassısı Sir Aleksandr Gip, in- para miktarı ancak avan projenin ik· 
u ut arın haneme ta•mı• bulunu- d'l k d 'k b' f b . . I . . . k b' k kabı"lı'n<le b'' "le gil 1. üh d' · M" t -n_ • 1 malinden snnra anlaşılacaktır F "' .,, elde e 1 ece ramatı ır za er I u gıbı ta eplerın hıç hır fayda temın pe az ır eme mu . · uyu · iz ımnn m · en ısı ıs er .ı.vJ.Gvsın, j . . :~ · 

yor.. ~la. ,. olanı:1' Ja_po~lar, Man: kendilerini Japonyada yine en yük- etmedikten başka belki de lngiltere- bir zaferin temin ed~lı~esi için lazım Mister Krap, lktısat Vekaleti Limanlar "kln:~. m~ıa;ass~ .. ~vr_upa v~. ~e. 
H~uryar,ı .ıstıla ett~I:r~ gunden ben sek mevkilere sahip kılacaktır. yi sinirlendireceğini ileri sürmüş- gelen şartların hcpsının mevcut ol- Umum Müdürlüğü liman şubesi mü- rı a a ırço ~şe u erı~ mec ısı 1 a. 
opeı yı ve ona bıtı•ık olan Çahar l . I . . .. d w ) ) d Eg-er b · d re azası ve lngiltere temyız mahkeme ·,. · · · "' . . .. iLERi MEKTEP erdır .• ngıltere ıle yapılacak muza- ugunu an amış ar ır. u ış e dürü B. Asaf Bora ve lktısat Vekaleti · 

vılayetını Çınden ayırmak ıçın tur- k l d k. b hh.. baz k muvaffakıyet temin edilirse politi- sinin fahri Azası bulunmaktadır. lngil· 
lü planlar kuruyor ve türlü en- Bütün bu faaliyetin ve bu ince ~re e~ ed~.. ~ tc~ · kurk ı ve aİ kacıların tereddüdlerine ve göster- memurlarından B. Jhsan olduğu halde ı terede çok kuvvetli bir mevkii ve nü· 
trikalar çeviriyorlar ve bu vilayet- l arkasındaki adam h. yun tat a J us ece~lı.' ·o~ ul s~na li~~ dikleri zafa rağmen bu işin japon şchrimiıe gelmişlerdir. fuzu vardır. 
le · J n kontrol .. alt da .. t hesap arın ıç açmış ır.. apon mı ıtarıst en po tı- Heyet vapurdan iner inmez doğruca H f Ik' akş Iş ban 
kini apo .. aku .1 b~n mus a- §Üphe yok ki, Mançurya ve Şimali kacılarla · ihtilafa dü 41tülderi zaman ordusunun gösterdiği salabet ve se- eyct şere ine cvve ı am -

veya yan must ı ır •ekle sok- ç· d k" K t d 1 :.- ha · d k ld w b"' .. yeni tesis edilecek liman yeri olarak ka- k dün ·--ı,., ·n de liman · ı t il 
w l I d . :ı: ın e ı van ung or usunun er- ekseriya kendi arzularını bilfiil ha- t sayesın e azanı ıgını utün ası, og -.yı ış ~ me m -

maga ça ışıyor ar ı k" h b' · · l 1 ki J kd' d k · bul edilen Alc:nncak ile lialkapınarda 1 h d h 1 •· anı ar ıye reısı genera taga 'dir. rekete geçmek suretiyle temin eder- aponya ta ır e ece tır. . dür üğü Şe ir gaz.inosun a usus ma-
fSTJLA PLANI ltagaki zaman zaman Sovyet ittiha- Jer .• Ve işte aradıkları bütün fırsat- Bütün bunlar şüphesiz yapılan Melez Çayının beri tarafı arasındaki ma- hiyettc birer ziyafet vermişlerdir. 

H .. d k" ç· . h lk ç· r dına karşı zaferle neticelenecek bir ilan şimali Çinde buluyorlar. Bina- hesapların ma~lup şekilde işlemesi- halli tetkike gitmiş ve akşama kadar Heyet dün Izmir vapuriyle Istanbula 
C:peı e. ı ınlı a ve ın ı harbi düşünen ve Japonyanın Çin enaleyh Vangping hadisesi bu işin ne bağlıdır. Fakcıt en iyi planların, mütahassıslar tetkikatla meşgul olmuş- dönmüş ve vapurda teşyi olunmuşlar-

askerı kıt alar Japonların bu ar- topraklarında gitgide genislemcsi lü- iç yüzünü bilenleri hiç te hayrete japon kumandanları tarafından ter- lardır. dır. 
zusunu yakından biliyorlar ve Ja- zumunu aklına koyan ,,:llerı· mek d" ·· · · t' B h"d' · · 1 tı'p edı'lmı'c:: olsa clahr' muvaffakıyet- H d d b' ·· 1 1 ••• la k d. l k l . d .. " - uşurmemış ır.. u a ısenın nası :$ ' eyet ün e ır motor e bütiin i-

zu~n l ra e~ tı mkbeeml .et.el! erlın ego- tep» in başlıca kahramanıdır.. Bir cereyan ettiğini ise, belki de bir za- li bir neticeye varamadığı görülmü9- mmıı gezerek tetkiknt yapmışlar ve ye- B. SADULLAHIN ZtYARETLERt 
oan mus a ısı acı ar naza- 1 A k"d hah d"td·-· .. ~ . w• t"" ni ı· · · J · t d · d D · ·· t B Sad ilah c·· . l bakı I B d d l b zaman ar ra ı en se ı ıgı man tamamen ogrenemıyecgız.. ur. ıman yerını. ıarıç en ve enız en cnız mus eşarı . u uney 

ny e yor ar un an o ayı u 'b' b ·· t k'd J H·'t" t ·· ı· b'I" · · · l d" k d ·· ... gı ı ugun taga ı en aponyanın f 931 DE OLDUCU GiBi u asa en şunu soy ıye ı mz: gormiış er ır. bir aralık Enternasyonal Fuara gitmiş 
no ta a u~un za_mandan berı ıştı- müstakbel mukaddetına hakim ola- Eğer Wangping hadisesini ve onu ta- Mütabassıs heyet, evvelce ayni mev- ve orada Türkiye Ticaret · odaları pav~ 
b!ıe h.az~r bır vazıyet vardır .. ~ca- cak adam diye bahsediliyor.. ~aponların yüksek kumanda he- kip edecek olan vekayii anlamak is- zuu tetkik etmiş ve Alsancakta mev- yonu ile diğer bazı pavyonl_!ın görmüş 

bu ıştıal neden bu sırada vakı ol- GENERAL iT AGAKI 1 yetı belki de bu hadise_Yi, tı.p~ı 1931 j !iyorsanız ki, bu hadis~ sad~ce. Çin cut nntre~ ittihnzın.n elverişli bliyilk 1 ve :fuar sahasının heyeti umumiyesini 
du? Ban~ kalı.r~a bun~n ~evabı Ja- . . . . de Mançuryada oldugu gıbı hazır- ıle Japonya arasındaki basıt hır ıh- depolan görmüş ol:ın heyetin raporu-' gözden geçirmiştir. B. Müsteşar fu-
ponlann ıç polıtıka vazıyetınde aran- Bu senenın başlarında, terazının lamışlar ve ortaya çıkarmışlardır.Ve tilaf değil, ayni zamanda Japonya- nu da tetkik ederek bir avan proje ha- 1 ardan iyi intibnlarla aynlmıştır. 
malıdır. . . . . kendi lehine d~n~r gibi ?lduğu sı- yahut Japon kıt'alanna, bir hadiseye nın dahili politikasında militaristler urlayacak, bu ·projeyi hükümctc ve- 1 Müteakiben gümrük ambarlarını ve 
•. Japon mılıtarıstlerı me~leket ralarda, İtagakının harbıye nazırı sebebiyet verecek derecede tahri- ile mutediller, askerler ile siviller ve 1 recekti • Proje hükümetçe kabul edil- oradaki vaziyeti tetkik eylemiş, üzüm 
ıçınde ~on zamanla~da. eHennden olacağı kuvvetle şayi olmuştu .•. katta bulunmak emri verilmiş ola- generaller ile saray arasında devam 1 diğl takdirde Büyük Millet Meclisinden kurumunun hnngarlorda viicuda getir
layıp gıtmekt~ olan ı~tıdarı tekrar Sonra nedense bir şeyler oldu, or- bilir .. Ve yahut bir üçüncü ihtimal edegelen uzun bir prestij ve iktidar nlınaeak kararla kat'iyet kesbcdecck ve mekte oldu&ru tesisatı görmüş ve ala-
ııkı sıkıya ellerıne geçırmek istiyor- du rüesasının bu işi tasvip etmediği olarak hakikaten tesadüf eseri ola- mücadelesidir. yapı]a('ak proje ile \'C nlınacak' tahsi- kadarlnrdan izahat almıstır. 
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YENIASIR 

Kahirede korkunc bir facia 

Kardeşi tarafından 27 
sene hap edilen adam 

KAH1RE 29 -(P.S)-ı vardı. Bileklerine ve ayaklarına demir 
ŞöV AL YE 1 namlusunun çok sağlam olması lazım· Sayda Zeynep mahallesi, Kahirenin zincirler vurulmuştu. Derhal getirilen 

Favsta uzun müddet olduğu yer-
1 
dır .. Ellerim ağır kılınçlan kullanmağa en pitoresk semtlerinden biridir. Bu- çilingir zincirleri çözdU. Herif konuşma. 

den kımıldamadL. Çok korkunç hadi- J alışıktır.. Molina bana dünyanın en İyi rada Elhanifl c1mllnln hocalarından kabiliyetini kaybetmi§e benziyordu. Vü
&cler karşısında kılını oynatmayan. en kılmçlannı tedarik etti.. floransalı Va- Muhammed SalMıeddln namında hal- cudunun her tarafında, kollarında, ba
kiiçük bir titreme hisseylemiyen bu me• nuççi eskirim öğretti.. Daima ölümle ne· kın çok hUrmet ettiği bir adam otlll'- caklarında birçok yaralar, ülserler var
tin kadının benzi sap san kcsilmi~ti.. ticelenen oyunlara öğrendim.. Henüz va- mnkta idi Muhammed Sa.13heddin bir dı. Bu berbad yerden temiz havaya çı· 
Cözleri dı~n fırladL. Favata nef· zifesinin hitam bulmadığını bilen, yaşa· kaç gUn evvel ölmüş ve hadise büyük kanldıktan sonra yavaş yavaş kendine 
•iyle mücadele halinae idi .. Şimdiye ka· mağa ihtiyacı olduğunu takdir eden bir. bir kayıp telAkkl edilerek Kahirenin geldi. Ismlnin Muhammed Hanefi Sa
dar hissiyauna ula mağlup olm&m11 §ahıs için ltızım olan cesarete de sahi· mühim bir kısmında göz yaşlariyle kar- Wıeddin olduğunu, kardeşi tarafından 
hele a~k tezahürabna ula metelik ver• bim.. Onunla mücadeleyi kabul edece· şılanmıştı. MUtcvaffanın oturmakta o]. 27 sene evvel bu odaya hapsedildiğini 
llıe~ti .. Fakat timdi kalbini yakıp ita- ğirn ve mutlaka Pardayan ölecektir. duğu evin sokağa bir kUçUk pençeresi söyledL Bu ahır zaman Monte kristo
\'uran bir acının esiri idi.. Ne kadar mc- Favsta bu mütalaadan sonra yanı bile yoktur. Muhammed Salaheddin sundan hayatına alt olarak başka ma
lanet göıtermeğe çalqmıJ olsa fayda- başındaki odaya geçti.. Burası silah da- orada dünyadan el çekmiş bir insan gi- Inmat alınamadı. 
•ııdı .. Kalbi kan ailıyordu .. Kendi ken· iresi idi .. Her cins kılmçlar, meçler, han- bi yaşamakta ve pek nadiren ailesinden Zabıtaca yapılan tablkakat ta Muham
dine itiraf eyliyordu : çerler, bütün silahlar duvara sıralan- birlnln ziyaretini kabul etme~ idi. med Hanefi saIAheddinin 1910 danbe-

- Seviyorum: Oh ... Seviyorum ... Bu mıştı .. Bunlara gözden geçirdi .. En gü- ölUm, hiç beklenmiyen müth4 bir fa- r1 bir daha Kahirede görünmediğini, o 
•evgidcn na.sal kurtulabilirim.. Kıs- zel ve en çolc beğendiği k.ılıncı aldL .. elayı meydana çıkardı. Cenaze kaldı- zaman 20 yaşında olduğunu, Malezya 
lcançlık .. Pek ala .• Fakat kime kal'ft> ••• Muayene etti. Beline kutattı. Bir man- nldıktan sonra bazı ıneraldılar Mu- adalanna seyahatinde bir Müslüman kı
Şu küçük çingene kızını kıakanıyorwn. toya büründü .. Yüzüne ele genif .tyah hamınedin evini ziyarete git:mi4lerdi. zıyle evlendifinl bu izdivaçtan bir oğlu 
F"arnezin kı.%ını ha'? .. Farnezi tanıdı· kadifeden bir maske geçirdi.. tçeride mobile ile yarı örtnlU. küçUk bir olduğtinu meydana koymuştur. 
iıın güne Jillıet olr.ın... Ben yann bu Siyah örgülü eaçlannı şapkaaıntn kapı dikkntlerinl çektL Polise de ha- Hatırasını külliyen kaybeden zavallı 

- ., 
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KELVINATOR-lld deta daha u - lfl9dlil 
DlftEllİR 

halde 8JIU rand&tftan elde edilen ~na• llOpk han do..:Plan 

18 Ay Veresiye ~abş 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

lZMtR - Saman iskelesi (Büyük Kardiçalı Han) 
AYDINDA: Mehmet Gürer-ÖDEMiŞTE: H. Avni Güler 

MUöLADA : Ahmet sabri Acanoy ••••• hastalıktan kurtulacağım.. altına soktu .. Saatine baktı • ber verilerek kapı zorlukla açıldı. Zi- adam kendi hayatını tamik için soruhn 
Y~~~V~~~~~Lk~ ~t~~nüçüidi: y~~er~~~P~~~~~~c~p~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s 

l>a o öldükten sonra bende kıskançlık - Şimdi ~afak ntacak. tam zamanı· bilyük bir odada bulundular. Burası rafından odaya hapsedildiği zaman de-
~ri kalacak mı'?.. Belki kıskançlığın dır .. Dedi.. müteaffin bir bava neşrediyordu. Elek- li miydi? Yopa Malezya seyahatinden 
lebeplcri ortadan kalkarsa sevgiden Daima boynunda taşıdığı gümüş dü- trfk cep lambalarının ziyası altında oda- Kahi.reye dön~ilnde ileri ve orijinal fi-
de e8Cr hlmaz .• Vi)'oletta ölünce Par- düğü üç defa öttürdü.. nan bir köşesinde uykuda benzeyen ya- kirler serdettill için biraderi tarafındm 
dayanın hatırası da. belki kalbimden Bir adam geldi: n çıplak bir adam görUldtL Bu bahtsız kıskançlık silkaslyle mi hapsedilmiştir, 
~r.. F avata : herifin tUyleri u.rperten bir marızarası bilinemiyor. 

F arvata deli gibi kendi kendine ko- - Dolaşmağa çıhcağlz. Dedi .. 
~§Yor... Muhakemeler yürütüyor, - Kaç kişi lazım). 
qrarlar veriyordu.. Bütün bunlar ara- - Yalnız sen, başkasını istemem .. 
lılnda gozunun önünden Şövalyenin - Ne tarzda ailahlanaytm> 
ltcv meydanmdw kahramanlığı git· - Silahsız.. Çarp118cak değil.in .. 
IXıiyordu... Bu adam hiç bir mütalaaya lüzum 

CözÜnün önünde canlanan tablolar görmeksizin belinden ild tabanca-
tunlardı : yı çıkardı, masanın üzerine koy-

Büyük bir kalabalık grev meyda· du.. Kdıncını çıkardı, duvara ub... 
llırıda .•• Giz halkın alkışları arasında Favsta yalnız ba§lna yaya olarak şa
tneydana giriyor .• Muzika çalıyor .. Kiri· rııydnn çıktı.. Arkasında silahsız tek 
~or geliyor .•• Bir adam Paril halkının bir adam vardı .. 
Önünde durmuş hepsini ric'ate mecbur Parisin sokakları henüz karanlıktL. 
ediyor... Derin bir sükunet ortalığa ha.kimdi .• 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde satılmaktadtr. 

Adres: Kestane Bardakçılar sokak numara 12 
PERPINYAN 

Pardayanın lalıncı havada dola§t• Hırsızlar bile yuvalanna çoktan 
:~r ... Halkın başlan ucu~da çizgiler çi- çekilmi§lerdi.. iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiııııiıııiiiiııiiiiiı•ı 
1Yor... Faveta avını yakalamağa kopn bir İç Hastalıkları mütehaaaısı IZMIR BEl..EDIYESIINDEN 

işte Favstn Pardayanı ilk defa bura· canavar gibi hızlı adımlarla yürüyor DOKTOR 

!~Şt:~nımt~. o dakikadan itibaren sev- ;:krı~:ı~:ı::a:~~:;o~~~~na uygun bir ·ceıaA 1 Yar~ın da~ifl~ Ayasp:ınla~cak.: ~om\ouhu:a~;~~d~uliğıvkan:~ 
Güzel prenses içini çekti.. :B~ını Her halde verdiği taliınat arasında ID;UL 

Öniıne eğdi, mırJdandL: hayrete ~yan noktalar bu\unmuş ola- 13/8/937 cuma günü saat on altıda 
- Seni seviyorum .. Viyoletta öldük- cak ki hıyrifin yüzünde ~kmlık ala- ~ eksiltme iİe ihale edilecektjr. 

tcrı sonra ~n seve"ceğim 1.. m~tleri bel.imüıti.. 
B • 1 Memleket hastanesi .dahili qif ve p.rtnamesini gpnnek üzere u sıraaa F ııvstanın hizmetçileri Mir- Oiviniyer otdinin önüne vardıkları 

tia : zaman ş:ıfnk atmağ:ı ba§ladL. hastalıklan seririyat şefi İkin- BMmühendisliğe, iıtirak için de dok-

- Sevgili prensesim, benziniz. pek , Prcns~s sokakto. durdu.. Yanındaki ci Beyler sokağında tlıhisarlar san bir liralık muvakkat teminat 
tıçulc .. Vakit geç oldu .. Biraz iştirahııt adam bimz evvel verilmi~ olıın emirle- tütün satıf deposu karşısında makl:Aıztı veya banka teminat mek-
~trnelc İst~rnez misiniz> dedi.. ' tub 'I .. J •• En 

1 nn yerine getirilip getirllmiyeceğlni 65 numaralı muayenehaneain· u ı e soy enen gun ve aaatte -
&....cd te ilave etti : •· l. · 

anlamak için Favstanın yüzüne · baktı... de h••talannı kabule batla- cumene ge mır. - Ne için böyle duruyorsunuz> Or- -
•·d cHnydi bakalım lb emrini alınca ote- 2 Oç yuz·· kırk b'r ı:... bedeli 
1-cı. ' hiç bir hareket olmadığı halde göz- mıttır. Telefon: 3956 - 1 

..... 

~tiniz korkunç bı"r aek'ıl aldı.. lin tokma~ını çaldı.. keşifli Karantinada Madenci Kadri "' Evi: Göztepe aparbmam 
F"avstn ba•ını kaldırdı. Bir icarctle hiz- Şövalye de Pardaynn çok derin bir sokağında yapılacak i.di dö•eme 

"' .. k d k ı h ·ı · d b kar.şıaında No. 1018 ':t :n~tçileri kovaladı .. Yalnız ba§ına kor- uy u ıı. j ·en ote izmetçı erm en ili 1'3/8/937 cuma gu··nü saat on altı-
1t Vak · Telefon: 2545 \.ınç hasbihallerine devam etti.Mut- kendisini uyandırdı. . tın münasc- l•••••••••••-•••li da açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
1-lca iyi bir neticeye varmak istiyordu. bctsizJiğine rağmen bir zatın mutlaka K 'f 
Ş .__ ,_ d b ı • C§ı ve ,artnameaini görmek üzere . İmdiye kadar geçirdiği hayatta hiç 1 soJUıAta görüşmele anuııun a u un-

l>ır h· d d - h b d' Kt Bafnlühendialiğ-e, İ•tirak irin de vir-a ise karşısında tereddüde diifme· ı ugunu a er ver ı.. :; ;r J -

;:u;ti .. Aklına gelen her me.<ıele için der- Hndemc yolun her tarafını gözlediği mi alb liralık muvakkat teminat 
~l hat çaresini bulur, asla yanılmazdL halde, §Üpheli bir kimseyi gönnediğini makbuzu ile söylenen gün ve saatte 
~in Fanta §İmdi o Favsta değildi. yalnız silahsız bir adam bulunduğunu Encümene gelinir. 
~ndi kendine ııöylcniyordu : ilave etti.. 3 - tki yüz elli bir lira otuz iki 

).- - Seviyorum l.. Şüphe yok ki ııcvİ· Pardayan gcçc)eri fasıla.sız uyuyor· kuruı bedeli kqifli Güzelyahda Cer-
0fl.ıtn J.. Evvelce Roma, Milano, flo· du .. Vakitsiz rahat,1z edilmesinden ita- rah H 

rıınsa alil Efendi so'-::... 1--umdaki l nın güzel asilzadeleri muhabbet- zarak dedi ki : aa.gı llMKf 

,ttini bana 1zhnr ederlerken arkama ba- Bak .. r . herif ben anada natamam kalan lcanaliusyo-
ottrıca. k h . . . . - - sana soy ıyeyım ' KJNAKOL r_k. d • '--d did ılın .. aş ın :ve mu abbetın ızlerını go- dünyada .ki .. . . yatagy ımdan kal- ..:... 1 .ve nun enıze IUl ar tem en yap a-
r\.ırd·· ı ~ey ıçın , 
k .... urn .. Bunlar benim üzerimde en, karım .. Biri ya hürmete layık bir mada· ~enı •ı 13/8/937 cuma günü saat on al-
p tıı;uk bir tesir uyandırmazdı .• Şimdi mm ziyaretini kabul ebnek, veyahut ace- aıtmahlara, İttihuızlara, za- bda apk eksiltme ile ihale edilecek-

•rdayn · yıflara, kuvvet.izlere itti.ha, 
I(· nı sevıyorum. . · le çarpışmak istiycn bir düşmanla kar- kuvvet, nct'e ıverir. tir. K~if ve fal"bıame$ÜÜ görmek ü-

lcnı;;::tcn h~şlj~~?a;· k~~yi bııe- §ıla§mhk için... H zere Ba§mübendialiğe iftirak için de 
"- . en, şun ı ar ayan ıçın a- Pardıı.yan arkasını çevirerek tekrar azım. haplafJ : d 
?tı dık dik bakan adam için çıldırıyo- uyumıık istedi ise de sokakta.o fU sea on okuz liralık muvakkat teminat 

ın.. inkıbaz hayahn dütmeıidir. makbuzu ile söylenen eiin ve saatte r;- • ifitildi : · · ' L' •-
avsta 1 d · b' t b ınyet ve amel ıçm nebati En ·· linir. -~ı.... ao uyor. enn ır u ıra ın - Mösyö Şövalye, sizi böyle vakitsiz: cwnene ge • 
... • altı d 1c d ilaçlarla yapılan bu haplan ( - Se . ~ a ıvran?'or u.. . uyandırmaları söylediğiniz iki aebepten • 27-30-J..7) (1389) (2566) 

~,. ~ının~~~~~h~wm~b~iç~dir M~z=~=e=b~l~~~n~m~ı~L~=-=m•~~~~---~~~------~:~ 1 
idim .. Tanrı beni bununla denemek ş·· 1 ··d .. d- D" Y• • t .. da ~.. 1 L A N 1>'or B t .. b d d ff _ı_ ova ye on u.. ınegını yas ıııa • .... ·· u ecru e en e muza er ÇıA· b' d 

"1illıyıın B . b d . b. h yadı.. Hademenin arltasında ır & am 
ta) .. ·• u acvgı en e geçmlJ ar u- _ d.. 

1 11• 'tın hatırası olarak kalmalıdır .. Be- gor u. . · . . . • . o· 1 Daı·mı" encu··menı·nden·. •rrı kalb' .d. h h wı '--J - Ö,Yle ıse benı ~önnek ııbyen ll 
ıı ım a ı evcsata ag ı ,... •· 
.J laı Vf.! kal __ ı d B adam w kal madam olacak ... 
\ilk nuıınall ır. u sag - H f 
~it ça ben onun sevgisinden kendimi eri sesini çıkarmadı .• 

rtara B Hiç bir §eye hayret etmemek p.nından iL - rnıyacağım.. inaena)eyh ölmesi 
~dır.. olan Pardayan yataimdan fırladL. 
1-q •vata titredi.. Cöileri gu~rla par- llci dakikaya kadar geleceğini bildi-

ı .. Devaın etti rerek hem a~ır ağır geyiniyor, hem de 
b - Ölse de yine seveceğim .. Lakin en çok sevdiği o arkılanndan birini aö7• 
.u evgj i . 1 ,_. h ,_,_. . 

1 
liyordu .. 

ti h 1. • yı o muş mr asuuıgm ız e- • I • 
tir a •nde kalacaktır .. Pardayan ölecek- Kılıncını kuoandı, umumı sa ona m• 
)~~: Nefsime hükimiyetin ve muzafferi- 'di.. Kendiııini bekliyen adamla karşlla
iit~n .tarnanı olması İçin benim elimle ·§Arak bera~erce sokağa çıktı.. Etrafına 

r> C3ı lb.ımdır.. bakındı .. Kımseler yoktu .. 

ti: reııScs kararını vermişti. Ayağa kalk- - BlTMEDI -

'-ı~ Ah hir defa, onu lulıncımın kar
b n bulundurup mağlup edebilsem .. 
~ n r 
, .. e •ec kalbimde yanan ateıi aöndür-

l:e >'ete 1 li r •• 

"t e~':'1eıı kılıncını çekti.. Onu mua}'e· 
1\ ltı . . Soğukk.anlılığını elde etmişti. 

=-
C e V8 i Aii8~1ı 
ikinci Beyler ıokaiı numa'nctnın namlusunu eğdi.. Kılınç 

_,,·· · Kendi kenclinc mırıldandı: .. -•-~on.. ~llııl9f 
•rdaya.n ile ca~ kWDcuı 'll•••••m•iııı ,...,..iiiiııii.iııilli~liııiiıilllliil• 

ra 65 

Kapalı ekailtmeye konulan it: 
Açın tut.an: 
Bu ite ait enak ye tutlar ataiıda 
yazılıdır: · 

latekliler: 

Kapalı eksiltmenin yapılacağı 
yer, tarih, 1ıün ve aaati: 

Ekailtmeye girebilmek için gere
ken belgeler: 

MuYak:kat teminat: 

Dikili - Ayvalık yolunun yapİsı 
(43284) lira (32) 

A) Kapalı eksiltme projesi 
B) Sözbağı projeıi 
C) Bayındırlık itleri ıenel tart-

namesi 
D) Fenni fartname 
E) Açın ve proje 
Bu evrakı lzmir - Ankara - ls
tanbul bayındırlık direktörlüklerin· 

den görüp inceleyebilirler. 

16 Ağuatoı 937 pazartesi pnu 
saat 11 de lzmir ili daimi encü
meninden. 

937 takvim yılına mahsus bayın
dırlık bakanlığından alınmıt 
müteahhitlik ve ticaret odaaı bel
geleri. 
(3247) lira. 

2638 (1437). 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

• :-1 Sa hık T evfikoata Oteli 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
lzmirin en havadar yerinde ve denize karşı fevkalade latif man· 

zarcdı cok temiz ve emniı>etli yegane oteldir. 
__ ..................... ~ ..................... -= ... ----m:ll----

Emliki Milliye Müaüriyetinden: 
S. No: 

846 Güzelyah Uç };uyular mevkiinde şarkan bahçe yolu, 
ıgarben Pideci Ali ve Rapp Pqa tarlaları timalen Urla 
cadd~i cenuben firari Dimitriden kalma bahçe ile çevri
li tapu kaydına nazaran fazlası hazineye ait olmak üzere 
22047 metre M. bahçe kapalı zarf usuliyle nakden ve 8 
senede ödenmek üzere 

878 Şehitler eski Urlalı yeni 2 inci albn sokağında 5 eski 
9 taj ev ikinci tertip tasfiye v_esikasiyle ödenmek üzere. 

879 Tepecik Gelincik sokağında 4 eski ve taj No. lu evin nım 
hissesi şayian 2 inci tertip tasfiye 'Vesikaaiyle. 

885 Kahramanlar Sepetçi S. 7 taj No. lu dükkan 2 inci tertip 
tasfiye vesika.siyle. 

886 Kahramanlar Selinik S. 152 kapı 5 taj No. lu ev ikinci 
tertip tasfiye vesikaaiyle. 

894 Şehitler tramvay C. 86 kapı 66 taj No. lu ev. 
896 Tepecik Sevgi S. 27/1 ve 29 taj No. lu ev 2 inci tertip 

tasfiye vesikasiyle. H 

897 3 üncü Süleymaniye mülazim Mehmet çıkmazı 10, 12 
No. lu ev nakden. 

883 Karşıyaka Sütçü çıkmazı yeni Hengam S. No: 47 eski 
68 taj 192 M. M. ana 2 inci tertip tasfiye vesikuiyle. 

874 Tepecik Celidet çıJanazı 16/1 taj No. lu 174, 49 metre 
ara 2 inci tertip tasfiye vesikasiyle. 

923 Salhane Şataret S. 6/3 eski 18 taj belediye 13 tahrir 

24250 

160 

140 

150 

125 
500 

200 

80 

100 

100 

No. lu ev. 120 
Y ukanda yazıh emvalin müpciyetleri yalnız 846 No. da yazılı olan ka

palı zarf diğerleri açık artırma ve hizalannda !eraitlerile lS gün müd
detle aatııa konulmUflm. ihalesi 12/8/937 pet'!C!Dbe gÜnÜ saat 15 de
dir. Kapalı zarf vereceklerin yevmi mezk\ir saat 14 de kadar zarf1anna 
Milli Emlik Müdürlüğüne vermeleri. 2070 (1434) 

,• 

iLAN 
il Daimi encümeninden : 

Kapalı eksiltmeye konulan if: 

Açın tutan: 
Bu ite ait evrak •e tartlar ataiı· 
da yazılıdır: 

lıtekliler 

Kapalı eksiltmenin yapılacnğı 
yer, tarih, gün ve saati: 

Eksiltmeye girebilmek için gere
ken belgeler: 

MuYakbt teminat: 

Menemen - Muradiye ,.olunua 
yapııı 

(23378) lira (17) 

A) Kapalı ekailtme projeai 
B) Sözbağı c 
C) Bayındırlık itleri ıenel tart· 

namesi 
D) Fenni tartname 
E) Açın ve proje 
Bu e~rakı lzmir - Ankara • la
tanbul bayındırlık direktörlü
ğünde görüp inceleyebilirler. 

16 Ağustos 937 pazartesi günil 
saat l 1 de lzmir ili daimi encÜ· 
meninde 

937 takvim yılına mahaus bayın
dırlık bakanlığından alınmıt mü
teahhitlik ve ticaret odaaı bel
geleri 
(1754) lira 

2633 (1436) 
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S~n derece m~essir. F L 1 T-mayii kullanınız 
N .... 
s:: .... = ca 
~ ~ 

o I ~ 

Karıncalar kolay kolay ölmezler. Onları öldürecek ,- :S 
8 
-es tesiri kat'i mayiler lntlha~edlnlz • J -~ 
A> 
uı 

FLiT, batan haşarat öldürücü mayiİer~n fevkindedir.( C 
90 muhtelif millet. onu tercihen kullanmaktadır... Bu .... ..., 

= ... sabit olmuşt~r Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil-~ rn 
memlştir. FUT, kendisinden beklenen iki şarta mOkem-, ~ 

~ 
melen ifa eder. insana zarar vermez. fakat haşaratı, ~ 
kat'iyyen öldürOr. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakikt: C c: ...... 've yegane Flit aldığınıza emin olmak için: siyah ku-~ O 
şakh_ve asker resimli sarı tenekeye dikkat._ediniz. Q.. ...... 

Q) 
:s Yarıklara ve köselere· biraz FLİT TOZU • ... :s ~erpiniz. Haşarat derhal tel~/ olur.) 
.... 
N 

: Urla icra Memurluğundan: Urla lcra Memurluğundan: ,._ ______________________ , 

Açık artırma ile paraya çevrile- Açık artırma ile paraya çevrile- Umum Pamuk F abrikatörleriiıin 
cek gayri menkulün ne olduğu: cek gayri menkulün ne: olduğu 

7soo metre murabbaı bağ. 12420 metre murabbaı bağın yansı. Nazarı dikkatine 
· Gayri menkulün bulunduğu mev- Tapunun kanunuevvel 319 gün ve 

k • h 1l • kağ umar•"ı: Ur- 286 numarasında kayıtlıdır. 
,1 ma a esı, ao ı, n ...... Ga · kul"" ki ahali 

lanın Balıklıova kö ünde alt yüz . yr~ men un mev ı m e-
•• Y b 336 ·· sı, sokagı, numarası: Urlanın Balık-

mevkiınde tapunun fU at gun lıova l·o·· ·· ·· Alt ·· kiin" d • yunun yuz mev e 
~e 5 aayısmda kayıtlıdır. .. .. taraftan Recep ve Halilaki Dere, yol 

Takdir ol~nan laymet: Dort yuz sukuyusu ve Mehmet oğlu Recep 
dokun be§ lıra. bağı ile mahdut. 

1 Arbnna.?m yapılacağı yer,. gün, Takdir olunan kıymet: Tamamı 
aaat: 28 agustos ~37 .cumarteaı saat dört yüz bq lira itibariyle nısfına 
onda Urla icra daıreaınde. 202 lira elli kuru§. 

1 - lı~u gayri menku!ü? ar~.a Artırmanın yapılacağı yer, gün, 
prtnamesı 21 /7 /937 tarıhınden ıtı- saat: 28/8/937 cumartesi saat on
baren 37 - 327 numara ile Urla le- da Urla icra dairesinde. 
ra dairesinin muayyen numarasın- 1 - İ§bu gayri menkulün artır
~ herkesin görebilmesi İçin açıkt~. ma §arlnamesi 21 /7 /937 tarihinden 
llinda yazılı olanlardan fazla malu- itibuen 328 numara ile Urla İcra 
mat almak isteyenler, isbu Jartna- d · · ·n muayye d - aıresını n numarasın a 
meye ve 327 dosya numara.sile me-

1
herkesin görebilmesi icin açıktır 

muriyetimize müracaat etmelidir. llanda yazılı olanlardan fazla malü: 
2 - Artırmaya İ§tirak için yuka- mat almak isteyenler işbu farlna

nda yazılı kıy~:ti~ % 7,5 nisbeti~- meye ve 328 dosya numara.siyle me
de pey veya mıllı bır bankanın temı- muriyetimize müracaat etmelidir. 
nat mektubu tevdi ~~lecektir. 2 _Artırmaya iştirak için yuka-

•w3 - ~potek sahibı. a~acaklılarla nda yazılı kıymetin o/o 7,5 nisbetin
dıg~r al~~adarlar~n ve ırtıf~k ~akkı de pey veya milli bir bankanın temi
aahıplerının gayrı menkul uzerınde- nal mektubu tevdi edilecektir. 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

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

ADRES: 

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

Singer dikiı; makinaları kumpanyası karsısında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 lZMlR 

ki hakl~ı hu.sus.iyle faiz .ve ~~- 3 _ipotek sahibi alacaklılarla ~ 
raf? _daır ol.~ ıddıal~mı. ı~~u •11~ diğer alakadarlann ve irtifak hakkı P ' ~ 
tarihınden ıtibaren. yırım gun ıçın- sahiplerinin gayri menkul üzerinde-

& 

de eyra1? ~üsb!te!eriy!e ~~likte me- ki haklarını hususiyle faiz ve mas-1 
mur!yetımıze bıldınne.en ~c~~ eder. rafa dair olan iddialarını i~bu ilin 
Aksı halde haklan tapu sıcıllıle sa· tarihinden itibaren yirmi gün için
bit olmadıkça satı§ bedelinin payla§- de evrakı müsbite!eriylc birlikte me
masından hariç kalırlar. muriyetimize bildirmeleri icap eder. 

4 - Gösterilen günde artırmaya AÇi halde hakları tapu sicilliyle sa
İ§tirak edenler artırma §Utnamesini bit olmadıkça satıı bedelinin pay
okumuş ve lüzumlu malümah al- laJmasından hariç kalırlar. 
mıt ve bunları tamamen kabul etmiı 4 - Gösterilen günde artırmaya 
ad ve itibar olunurlar. iıtirak edenler artırma fallnamesini 

S - Tayin edilen zamanda gayri okumU§ ve lüzumlu malumah alınıt 
menkul üç defa bağınldıktan sonra ve bunlan tamamen l~abul etmif ad 1 

en çok artırana ihale edilir. Ancak ve itibar olunurlar. 
artırma bedeli muhammen kıymetin 5 - Tayin edilen zamanda gay
yüzde yetmit be§inİ bulmaz veya ri menkul üç defa ~ğınld~~ son-. 
•tıf isteyenin alacağına rüçhanı ra en çok artıran~ ihale edılir. An
olan diğer alacaklılar bulunup ta be- cak artırma bedeli muhammen kıy
del bunların 0 gayri menkul ile te- metin yüzde yet~İ! betin~ bu~_az 
min edilmiı alacaklarının mecmu- veya salı§ isteyenın alacagına ruç
undan fazlaya çıkmazsa en çok ar- hanı olan diğer alacaklı!ar bulun?p 

ahh .. d .. b kik im k ·· ta bedel bunların o gayrı menkul ıle 
tıranın ta u u a a a uzere 
artırma on beı gün daha temdit ve temin edilmiş alacaklarının mecmu-
on beıinci gün ayni Hatta yapıla- undan fazla!,a5ıkma~a en ÇO~.artı-
cak d b d li t · t ranın taahhudu baki kalmak uzere 

artırma a, e e .sa ı§ ıs eye- .. . 
nin alncağına rüçhanı olan diğer ala- artımı~ o? ~~! gun. daha temdıt ve 

ki 1 • kul il t · on beşıncı gun aynı saatta yııpıla
ca. ı ~nn ° gayrı men e emın cak artırmada, bedeli satı§ isteyenin 
edılmı§ alacaklan. mecmuWldan faz- alacağına rüçhanı olan diğer alacal:
laya çıkmak prtıyle, en çok artıra- lıların 0 gayri menkul ile temin edil
na ihale edilir. Böyle bir bedel elde miş alacakları mecmuundan fazla
edilemezse ihale yapılamaz. Ve aa- ya çılanak ıartiyle en çok artırana 
lif talebi düter. ihale edilir. Böyle bir bedel elde 

6 - Gayri menkul kendisine iha- edilemezse ihale yapılamaz. Ve satıı 
le olunan l:imse derhal veya verilen talebi düıer. 
mühlet içinde parayı vermezse iha- 6 - Gayri menkul kendisine iha
le kararı fesholunarak kendisinden le olunan kimse derhal veya verilen 
evvel en yüksek teklifte bulunan mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kimse arzetmit olduğu bedelle alma- karan fesholunarak kendisinden ev
ğa razı olursa ona, razı olmaz v~_ya v~I en yü~ek tek}ifte bulunan ki~
bulunmazaa hemen on beı gün mud- ' · arzetmıt oldugu bedelle almaga 

d ti rt k lip en ,.0 k ar- razı olursa ona, razı olmaz veya bu-
e e a ırmaya çı an T ı h L-- ·· "d 

Lırana ihale edilir. lki ihale arasında- unmazaa emen on uct gun mu -
•• • • et.. detie artırmaya çıkanlıp en çok ar-

ki fark ve geçen gunler ıçın ıo 5 ten t ih l ed"I" tk" ih 1 d 
k f . d" ~ ırana a e ı ır. ı a e arasın a-

besap olunaca aız ve ıger zarar- l:i fark ve geçen günler için o/o S ten 
lar aynca hükme hacet· kalmaksızın hesap olunacak faiz ve diğer zarar
memuriyetimizce alıcıdan tahsil olu- lar aynca hülane hacet kalmaksızın 
nur. Madde (133) memuriyetimizce alıcıdan tahsil olu-

7 - Artırmada verilen bedel mu- nur. Madde ( 133) 
hammen kıymetin yüzde yetmiş be- 7 - Artırmada verilen bedel mu
tini bulmazsn sab§ dü§er ve 2280 hnmmen kıymetin yüzde yetmif be
sayılı lıanun hükümlerine göre borç şini bulmazsa satış dü§er ve 2280 
be§ sene tecil olunur ve her sene fa- sayılı kanun hükümlerine göre borç 
iziyle borcun beıte biri ödenir. t>:§ sene tec.il olunur. Ş~ kadar ki, 
ödenmediği takdirde tecil dii§er ve yuzde yedı buçuk faızıle borcun 

~ h·"kü" l ·· tak"be d yüzde yirmisi her sene ödenmezse 
uınumı u m ere gore 1 e- tecil kalkar ve umumi hükümlere 
vam olunur. ·· t kib d l ur 

• , w • • • gore a e evam o un • 
Bır kıt a bag yukarıda gostenlen Nısıf bağ hissesi yukarıda gösteri-

28/ 8/937 tarihinde Urla icra me- len 28/8/937 tarihinde Urla İcra 
murluğu o~asında işbu ilan ve gös- memurluğu odasında işbu ilin ve 
terilen artırma ıartnamesi dairesin- gösterilen ıartnamesi dairesinde ıa-
de &atılacağı ilan olunur. tılacağı ilin olunur. 

2643 (1446) 2664 '(1445) . -

Salih i Kurşunlu 
•11:!1: ..................... ~ .......... i ... m+m 

Şifa hassaları mubitim·ıdr. tecrübe ile ~abit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyettedlr 

H~r türlü istirhat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta ga· 
zino hülasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo dairesinin hususi otomo• 
bili Salihli istasyonunda emre imadedir. Her aileye müsta
kil oda verilir. 

Fiatler: Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde kar· 
yo!a 100-75 diğer kısımlarda gene insan başına yataksız 
1 inci 50, ikinci 40, üçüncU 30 kuruşhır. 

Müsteciri : KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALCı • Demir yollarından: 
Aydın hattı boyunda Çamlık iıtasyonunda ve intası iki sene 

müddetle ihale edilmit olan tünel civarındaki idaremize ait otel 
bina'1 (demirbat etya ve mefru9atiyle) zeytinlik, çamlık ve ara
zisi 13/8/1937 cuma günü saat 15 de lzmir Alsancak 8 inci it· . 
letme komisyonunda açık arttırma ile bir sene için kiraya veri
lecektir. Muhammen bir senelik kira bedeli SOO liradır. 

isteklilerin 3750 kurut muvakkat teminat yatırmaları ve ara
nılan vesikalar ve ite girmeğe mini kanuni bir halleri olmadığı
na dRir beyannamelerle muayyen vakitte komisyona müracaat 
etmeleri lazımdır. 

Şartnameler Çamlık istasyonundan ve komisyondan parasız 
alınır. 3 - 8 2667 (1442) 

Ege Ticaret Türk Anonim Şirketi 
Meclisi idare riyasetinden: 

Ticaret kanununa uygun olarak kat'i surette tetekkül etmİf 
bulunan tirketimizin, ödenmemit mütebaki hisse bedellerinin 
tamamı olan 75.000 liranın 937 senesi ağustosun 25 inci çar· 
t~ba gününe kadar müteahit müe11isler tarafından ödenmesi· 
ni tirket eıaı nizamnamesinin 9uncu maddesine tevfikan meclisi 
idare karariyle rica ederiz. Ege Ticaret Türk Anonim Şirke~i 

"' 3 
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Bir Gripin almadan evveı 

htırabın ve ağnoın en 
tiddetlisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir
menin çareai bir kaıe 

GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbrt:kleri kalbi 
yormaz. 

\ 
Aldıktan bet dakika ao~ - ··- __..,..._-

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 

BEYOOLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL t 
• •••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tnrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFJDIR 
• •••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
rttile bütün Eğe halkana ken
diılni sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
"emdi evlerindeki rahah bu· 
lorlar. 

Birçok bm:uoiyetltrine iliveteP 
fiatlar mtithit ucuzdur. 

baş müdürlü-

· de 1 - Bat Direktörlüğümüzle ithalat ve ihracat GümrüklerıP 
açık bulunan daktiloluk vazifelerine memur alınacaktır. Ji· 

2- Bir dilekçe ile talip olanların bu hususta ibraz olunınası ııe 
zım ~elen evrakı müsbitelerinin nelerden ibaret olduğunun ~.~ Jii· 
gibi teraiti haiz bulunacaklarının öğrenmek üzere Bat Direktor 
ğümüze müracaatları lazımdır. · 

3 - lmtih~n günü 16/8/937 pazartesi günü saat 13.30 dadır~ı 
4 - Ba4 Dırektörlükten öğrenilerek tanzimi icap eden e'f/'f Ji• 

müsbitelerin nihayet ağustosun 13 üncü gününe kadar ibraı:ı) 
zımdır. ~ 31-1-3 (2625) (1418 

• 

Izmir ~ Sıhhat ve içtimai 
net müdürlüğünden: . 
Sağır, Dilsir ve Körler müessesesi 

satın alma komisyonundan 
Adet Muhammen kıymeti % 7.S 

L. a 
Cinsi 

Lira ır 
T oma makinesi 1 600 45 
Sağır, Dilsiz körler müessesesi için bir adet torna makinesi ••; 

tan alınacağından talip olanların yukarıda gösterilen % 7.5 pe 1' 
akçesini yatırmak suretiyle 20/8/937 de ve tartnameyi görlll" 
üzere her gün sıhhat müdürlüğüne müracaatleri ilan olunur. 

, 3--6~10--14 2641 (1441) 

······································································: • 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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

. 
• • . . • . 
• 



Fratelli Spe~co N. V. Olivier Ve Şii. 
V A W. F. H. Van iler LıMITET 

J if!i!ıc":'Boiaz, Bu:un 1ıutahk':3 ... 
lan mütehauııı 

apuru cntası Zee & Co. Vapur acentası 
ROYALE NEERLANDAIS DEl1fSCHE U:VANTE LtNIE BİR(NCl KORDON REES 

Doktor Operatör 
KUMPANYASI HAMBURG BfNASI TEL. 24 43 

İRAJANUS vapuru 31 temmuz- «CHIOS» vapuru 16 temmuzd3 Lllerman Lines Ltd. Sami Kulatçı da liınanımıza gelip yükünü tahli- bekleniyor. Rotterdam, Hamb\!rg 
~en sonra Rotterdam - Amstcr- ve Bremen limanlarına yük alacak- ELI...ERMAN LINES L TD. 
c:lıun ve Hamburg limanları için yiik tır. DRAGO vapuru 1 O ağustosta Muayenehane: Birinci Beyler 
~tır.. «KONYA» vapuru 7 ağustosta L' l s d r ··k 
uc..f{CULES vpuru 7 ağustosta li- bekleniyor. Anvers ve Hamburg li- ıverpoo ve vansea an ge ıp yu No: 36 Telefon 2310 
"'-uruza FliP yükünü tahliyeden manlanndan yük çıkaracaktır. çıkaracaktır. y Evi: Göztepe tramvay cadde-
IOn~ Burgas - Varna ve Kösten- AMERICAN EXPORT LINES LESBIAN vapuru 20 agustosta ai 992. Telefon: 3668 
~ lünanlan için yük alacaktır.. n~ Expott Steamalıip corporation Londra, Hull ve Anversten gelip 1 1_ 26 ( 4Sl) 

S\'ENsKA O~ ~~ cEXT A VIA• vapuru 7 ağustotta yük çıkaracak ve ayni zamanda U- a.--------~~li 
~DALAND motoru 1 O agus- doğru bekleniyor. Newyork ve Bal- verpool ve Glasgov için yük alacak- NOT : Vllrat tarihleri, va• 
~ lımanımızda -bek}enmekte olup timor limanlan için yük alacaktır. 
notterdam - Hamburg ve hkandi- p· Aktannaa Se • Sef 

1 
tır.. purların iıimleri ve navlun fic· 

ba\rya lirnanlaı-ı icin yük alacak- EXıreCALIBUR ı yn 
3
e
0
r er ALCERIAN vapu'ru 15 ağustosta retlerinin değiıikliklerinden me· 

br • • « • vapuru tem- · Hull · · · ··k 1 li k b 1 clilm ~;,. muzda Pireden Boston ve Newyork Flıp Londra ve ıçm yu a a- ıu 'yet a U • • ez. 

Wl:.l\VICE MARmME ROUMAIN . · ha _1_ t ed---Lt· •-------------~~------K . açın r~e ~ ar. 
ALBA JW~yua l 2 .. «EXETER• vapuru 13 ağustosta 

ta.ta .. vi~UMalta ·c Pireden Boston ve Newyork için r,a-
lil- 1· unamlamı~ ge ~~k 1 k- reket edecektir. 

""" aman n ıçm yu a aca tır. SEYAHAT MODDETI .................. 
)b--' ı • L ___ ,_ _ rihl . I Pire - Boeton 16 gün 

L_ :-na-ı nan:mu:t ta erıy e nav- P're. Newyork 18 -
''llllardaki değişiklerden acenta me-

1 
gun 

IUIİyet kabul etmez.. «GEORGF.S MABRO. vapuru 
Daha fazla tafaiJit için ikinci 23 temmmda lakenderiye ve Port Sa 

kOrdopda FRA TEllJ SPERCO id liınanlanndan mal çıkaracak ve 
~ acenta!ığına müracaat edilme- ayni gün Köstence Calatz ve lbrail 
1İ rica olunur- limanlanna hareket edecektir. 

'IU.EFoN: 4142/422112663 SERViCi MARmM ROUMAIN 
Bucarest 

---··-----mıfl• «DUROSTOR» vapuru 31 tem-
Diş Hekimi muzda bekleniyor. Köstence, Sulinll, 

Galatz ve Galatz aktarması Tuna li-

L.lullaL Nac·ı :;;~n ~b uu il «JESSMOR& vapuru 1 ağuetnıt-
. ta beklenij•or. Liverpol ve Anven 

HORT AÇSU limanlanndan yük çıkaracak ve Bu~-
8-tal.nm Birinci Beyler gaz, Yama, Köetence, Sulina Galatz 

-1-..L 
36 

_____ ..ı_ L...L-ı _ _._• ve lbrail limanlan için yük alacakt.Jr • 
..,..... llUlllUUa ~ ~ DEN NORSQ MIDDEUfAVS-

sm.la 9 - 12 UNCE OSLO 
Öileden IOnl'a 3,30 - 6 c BAALBEK. motörü 24 tem-
Randevü için telefon ediniz. muzda bekleniyor. lskender,}e, 

TELEFON: 2948 'Dunkerk ve Norvec limanlan için 

~---------..ı yük alacakbr. 
T•bta karma, 

liaek, aivriıinek, 
Pİre, lrtlmcek, ka· 
l'llac:a, ll•e ,ya1'ar
e.k, akreb Ye )'llan 
ıibi akciieri bu
.. amayaa bayvan
eaklan lldllrmek 
• • 
~ın fennin ıon bul-
duğu kat'ı formül 

lıerine hazırlan· 
lblf Amerikan 
Vlıiz marka ilicın 
laer boyda amba
lajla Ye dökme ba
liılde aıla en ucuz 
:fiatterle depomuz-

da 1ablır. Toptan• 
taı.ra mlbim is-

"-to J• pıhr. Sor-
11dara hemen ce· 
._, •erilir. 

Telefon 3882 

lzmir vili_yeti Muhasebei Hususiye 
llıüdürlüğünden: 

TURA 
TURAN Fahrikalan mamutAbdtr. Aym zamanda Turan 
tuvalet aabunJannı, traş sabunu ve kremi ile gll:ıellik krem
lerini Lullanınız. Her yerde Hhlmaktadır. Yalnız toptan ıa
btlar i~in lımirde Gazi Bulvarında 25 numar•da umum acen
telik Nef'i Akya:ıılı •e J. C. Hemıiye mliracaat ediniı. 

Poeta Kut. ••• Telefon R4118 

iLAN 
il Daimi encün1eninden: 

(9412) lira açm tutarb olup açık ebiltme,.e konulmut olan iz 
mir - Menemen - Bergama yolunun 20 + 000 - 25 + 000 kilo
metreleri arasındaki penin eaaslı onarılmasına istekli çıkma
dığından ötürü 2490 sayılı yasanın 43 üncü maddesi aereiince 
eksiltme müddeti (10) sün uzabldıiından isteklilerin adı geçen 
yasa hükümlerine göre bazll'laJacaklan teminat ve miiteahlıit
lik ve ticaret odua belseleriyle birlikte 9 Aiustoa 937 pazartesi 
aiinil saat 11 de il Daimi encüme"ine ı-.TUrUlması. 

2637 (1435) 
bmir mulauebei h-.i19 idaresinin 937 11b ilıti1acı olan " 
~ma merbut ihtiyaç n.t.iacle miktar Ye cimi :razıb bula
... 8.200 lira bedeli ............. aeli nrala matbaa·•• defterle. 
liain lab ••imali t/8/937 ı• •IHI• itlbarea ıs stm müddetle 
!- bpalı wf uauliyle ebiltm179 1mauı.....,.. Gerek tab •• 
...... eclilecek evrakı matbaa .., d ..... lllllDUDlderinin " .... 1 . p T T M .. d .. ı ·· .. d 
.. fUtaameJi ıörmek " olmm•k ilti,.enlerin ber iÜD lzmir hu- zm 1 r • • • u ur uğun en: 
~ weh•eebe müdüriyeti Y&ridat kalemine " pey airmek is- ı - Bir aiuatos 937 tarihinde mer'iJet nıevldine siren 3222 sayılı 
~enl.mn de ihale sünfiadea eYYel YeJa ihale cünü olan 16/8/ telsiz kanununun muvakkat mwlded mucihince, bu kanunun mer'i-
• 7 Pnarteai aünü ıaat 10 dan 12 ye kadar depozito makbazla- yete ainfıii tarihte mevcut bihimum telsiz teai..tı .., m..z1. sahip-

..,.. birlikte en ıon teklif mektuplaruwı Yillyet daimi enc:üme- leri bir ay içinde rubaatname almaia mechurdur •• 
~'ftilte t...di etmeleri ilin olumır. 2665 (1439) 2 - Umumi telsiz telefon~ ahnap mahaua aha tesisat.., .......... __________________ cihazı sahiplerinin ruhsatname almak için en yabı P. T. T. meıke-

zine miiracaat ederek senelik üCreti tediye etmeleri lizım •e lcifidir
Bu kanun mer'i:rete ainfiii tarihten enel aluumt olup 937 mali eene
sinde cari olan ücretler mezkür sene için almacak ücretten mahsup 

En Parlak 

Kudreti 

~~iınon Elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
U 1 kullanan biç batka pil kutlanmaz. 

lllam deposu : Sulu han civarında 28 - 9 Hllınil U& 
itli. 

edilir 
. .. 

3 - Bu kanun hükümlerine göre esuen ruhsat verilmesi ciiz oJım. 
yan kimaelerden verici veya hem verici ve hem ahcı telsiz tesiaatı 
vücuda getirenler hakkında bir seneden üç seneye kadar hapis cezan 
hükmolunur •• Ve tesisat zapt ve müsadere edilir •• Ruhsat alması ciiz 
olan kimseler tarafından ruhsat afmmakaızın l(erİci veya hem verici 
ve hem alıcı tesisat vücuda getirilirae bir aydan alb aya kadar hapis 
veya 100 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur •• Ruh
sat almaksızın yalnız alıcı teaiaat veya cilıazt vücuda getirenler veya 
kullananlar hakkında 25 liradan 250 liraya kadar ağır para cezaaı hük
molunur .• 

Seferberliğe bazırbk veya seferberlik zamanında veyahut hazarda 
örfi idare mmtablariyle her nevi askeri memnu mmtakalarda birinci 
fıkrada yazılı fiili ifleyenler hakkında bet seneden on seneye kadar 
aiır hapis ve ikinci fıkrada yazılı fili ifliyenler hakkında bir seneden 
üç seneye kadar ajır bapU ve üçüncü fıkrada yazılı fiili ifliyenler bak
kmda ise bir aydan altı aya kadar hapis cezası verilir •• 

1-3-4-5-6-7-8-10-11-12 (1427) 2648 

Kulağınıza küpe 

~N MÜOıti~ 
\slill~PTAN 
~ONRA •·· 

olsun! 

Kullanmakla kabildir ! 

NEYROZiN 
......................................................................... , .. ..:.······ 
: Bir bam•ecle Dede ve cripi ceçirir. Har•retl ailr atl.1 : 
5 da,1r1r. Bq, dit. sinir, mahal, •dale ajnlan ancak . ! 
: NEVROZIN alm•k aaretile çarçabuk defedilebilir. E 
• • 
~....................... Kat'i Tesir ....................... : 

lcabmcla pde 3 kap· ab•abilir. 

Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK ecz•neıi labontuarlannda hazırl•nan Ja· 

vantin saç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup aaçl•ra tabii renklerini bah9eder. 

•Juvantin saç boyalarını kumral ve aiyab olarak iki tabii renlr 
Ozerine tertip edilmittir. Gayet tabii ve aabit oluak temi• edi
fen renk yıkanmak, terlemek batta deaiıe girmek ıureti1le de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtnyat matazalarında arayınız. 

Telefon 3882 

ZAAYET 

ICANSIZLllC 

VEREM 

ISTIDADI 

ROMATiZMA 

VE 
ADEMi 

• 
FEVKALADE 

EYi TESiRi 

VARDIR 

M.Depo S.Ferit Şifa eczanesi 
lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
.TY!ezarhkbqında müceddeden inta olunan vakıflar gazinosu 

ihale tarihinden itibaren 31/S/940 tarihine kadar kiraya veril· 
mek üzere müzayedeye çıkanlmıtbr. lhaleai 18/8/937 Ç&rf&m
ab günü aaat 15 dedir. Yıllık bedeli muhammeni 1020 liradll'. 
Taliplerin vakiflar idaresine miiracaatleri. 

3 7 13 2660 (1440) 
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Beynelmilel mıntakada vahim hidiseler oldu 

Sovyet soloshanesi basıldı 
Ja on 
ltalya 

asker eri 
ve Fransa 

o so o 
i ede va 

a 
• 
ım 

ki ves ·kaları aldılar 
idiseler baş göşterdi 

l 't 

JAPON ORDUSU BAŞKUMA.NDANI 

Konsoloslar heyetinden özür 
dileyerek beynelmilel köprüden 

geçmiyeceklerini bildirdi 

--'---~~--"'-

CİNİN 
' 

KARARI COK 
' 

KAT'İDİR 
..................................................... _ 

Japon istilasına mukavemet • • 
ıcın 
' sürekli bir harbı göze aldılar 

150 bi~ askerle hareket ediyorlar: 
1 fi M 

1 

~ 

Şanghay, 2 (ö.R) -Temmuzun iki bütün ecnebi konsoloslar bu te- için kafi değildir. Fransa Uzak ~""ark
otuzuncu günü Tiençinde çok va- şebbüse şiddetle muhalefet etmişler- taki siyasetini tayin ve tasrih etme
him hadiseler oldu. Bu hadiselere ait dir. Fransız hi.icum arabaları köprü- lidir. Hüktımetimiz Japonlardan z.ı
tafsilat ilk önce gizli tutulmuştur. nün iki yanına yerl~miş bulunu- ruri teminatı elde etmelidir. 
Şimdi öğrenildiğine göre, üç japon yordu. AMr.:RtKANIN ASYA FiLOSU 
tayyaresi Sovyetler konsoloshanesi-
ne bombalar atmışlardır. Konsolos- JAPON ORDU KUMANDAN- Moskova, 2 (Ö.R) -Tas ajansı 
hane hasara uğramıştır. Ayni za- Llôl öZOR DlLEMiŞTlR... bildiriyor: Uzakşarkta covyet sula-
manda japon askerleri beynelmilel Roma, 2 ( ö.R) - lstefani ajan- nna dostane bir ziyaret yapmış obn 
kavaidi çiğneyerek Sovyetler konso- sının son dakikada verdiği bir habe- Birleşik Amerikanın I sya filoşu 
loshanesine girmişler, memurları ha- re göre şimali Çinde harekatta bu- dün Viladivostok limanından aynl-
relc.ette bulunamıyacak bir hale koy- lunan Japon kuvvetleri baş kuman- mıştır. j 
duktan sonra bütün vesikaları ve danı general Katsukit Tiençindeki 

1 

DONKO MUHAREBELER. 
evrakı alıp gibnişlerdir. konsoloslar lieyetine son hadiseler L d 2 (o·· R) ş h d 

·· b · l ·· 1 · - b"]d" on ra, . - ang ay an 
SOVYE1LER ELÇtSINiN mkn~s: e~~ e .teessuJ erını k ı ıre- l bildiriliyor: 29 uncu Cn ordusuna Japon askCTleri Tiyençin üzerine yürüyüşlerinde şenlik 11apıyorlar a-
PROTESTOSU. dre 

1 
ovzur k emış t~e. ~pbon u1m~1n-1 mensun kuvvetler şi~alden gelen ÇiNiN KARARI. sinde şimali Çindeki askeri vaziyet Harbiye nezareti makamatıben1 vtl" 

an ıgının uvve erını eyne mı e jk tl I b. l k ·· t ı·ı · y . t 
1 

(AA) c· f" . hakkında izahat veren harbiye nazı- him hadiselere kar•ı hazır u u 
ı H d ha k.. "d · k f'k . d f uvve er e ır eşere mus ev ı erın a• Y 

a ise ya ncılar mehafilinde opru en geçırme ı rm en sar ı- ·ı · h k · · d d l d h .. yıng on, 1-I I · . - .. ın ~e ~rı rı Japon tayyare kuvvetlerinin •im- maktadırlar. A-

h J k ı So ·- · · b ' ld" . . 1 en are etını ur urmuş ar ır. arıcıye nazırı u u zıyaret etmıcıtır. d. kd h . . ak "' Ş h 1 (AA) Ro'"yter ,...-ayret e arşı anmıştır. vyetler nazar ettıgını ı ırmıştır. Hopeide askeri harekat sahasında S f' .. A .:-: ıye ar mu asemata ıştır etme- ang ay, . -
konsolosunun daveti üzerine konso- b e ır, mulakattan sonra gazetecılere d"kl .. be fak k A ç· . b'td· . AMERiKA iLE JAPONYA vaziyet ir ağustostan beri aynidir. ç· h ··kA . . J ') h. ı erını yan, at mer ezı ın ıansı ı ırıyor: 1 :; .. 
loslar heyeti bir toplantı yapmı!!lar- MONASEB,...:f:LERı· Ca K Şek ın u umetının aponya ı e ır h'•kA k ti . . • d' k Y " . ahf 11 • ale oOe !'.:. • n ay in merk""z ordusuna h b · .. I k Çah H . u umet uvve ennın §lm ıye a- arı resmı m e er şım et 
sa. d~ hiç bir kar~r itti?az ~ilmt t;· NE ALEMDE?.. mensup kuvvetler 23 üncü Cin or- ar 1 ı tfo~ed a aJra . rr: ve o'kı dar cenubi Hopeide 130 bin kişiyi ru yürüyen Çin merkezi hükiif11ik' 
mıştır. Sovyet Cumhurıyetlerı ttı- dusunun mu' t ı·f k tl · - eya et erm C: akpon ıs 1 ~ınaldm~ - buldugv unu ehemmiyetle kaydet- kıtaatının T aintien Lulihoya erişt t'" 
h d h 1! _ı· • T k 1 ·1·- · t \Vf • 2 (Ö R) A "k •1 e ı uvve erı yanın- veme etmeae arar verrnıcı o ugu ·k as .. a ı aaıseyı o yo e çı ıgı vası a- "aşıngton, • - merı a da harba · ... r "' - t . 1 d' b o • f ~ - mi~tir. !erini ve bu suretle geniş mı y 
siyle Japon hükumeti nezdinde şid- hükumetinin salahiyettar bir ~hsi- 1 ırc .. e mı" er ır. nu eyan etmış ır. r * «,.. _,..,,.-
detle protesto etmiş ve bu kabil taş- yeti bitaraflık kanunu hakkında JAPO. 'LAR NE DİYOR? Nankin, 1 (A.A) - Röyter ajan- 1 
kınlık1arın vahim avakibi olabilece- şunları söylemiştir: «Birleşik Ame- Tokyo, 2 ( ö .R) _ Asahi gaze- sı bÇi!dirhiy~r: . . l"' . 
g .. ini bildirmiştir. tesı·ne •o • lA c· d O h"kA ın arıcıyesının sa ahıyettar rne-gore şıma ı ın e yem u u- b l · 

met' t k'l k d:- 1 I k muru şu beyanatta u unmuştur · 
, 4 ı eş ı ma sa ıy e yapı an as e- J k 1 · ç· · 

ri ha l At . h ·"kCı t t 11 ··ı apon uvvet erı ın topraklarını re ta a, yem u me e~e' 'u . l d k · l • 
edı'n 'h t ·ı l t• s~ d.k. ışga e er en Japon arın oanstan ce nı. aye vcrı ece.{ ır. ım ı ı b 1 · ,. b' · 
vaziyet cçcn hü!dimetin bi; muh- <ı 1Sl-:t1?"1csı mi anLu~ızk ı~ şey~ir .. Ba.rış 
ta · t" ı d ·ı . 1. anca' p.pon ar ıu ucıao kadısesın-

rıye ı o.mnm~sın ~n ı erı re ıyor- d 1 · 1 - k · 
d · A , ... h · , A .11 fh h. en evve ış~a etme te oldukları 

u. s t:erı are. Atın ı .::: sn • ası ı- ·ı k ·ıd ·kl · 
tam bulmuştu~. cimale doğru çeki- T.evzı. cr~ .. 

1
çe ~ ~ eÇr~ ~~ Pe~in v.e 

len Nankin orClu:m yeni bir hare!~e- ıençın .. 0 ges_ı~. eakdı~ ı aresı tek-
t · . b. "'dd "'k"' rar teessus ettıgı t ırde mümkün 

1 

e gırışmezse ır mu et su unet l 
d d k

. o ur. 
evam e ece tır. 1 

Hankodan alınan haberlere göre, . 1:0~Y~·. 1 (~.A~ - Tien~inden 
~"'!'.:~ Çinli tacirler j ::ı.ponlarla ticari müna- bıldırıl~ıgıne gor: Japon ke§ıf tay

ı::c!:>ctlerde hulunmamağa karar ver- ynrelerı 20 asken trenin Pekin -
m:~Ierd;r. Cinin her t.ırafında ı'a"lon Tankeu hattının cenubunda kain bir 

Bir Japon bataryası 
ÇfN TESEBBOSLERt ALA- rika Cümhuriyetleri tarafından bita-
KA iLE T AKtP EDJYOR. raflık kanununun tatbiki Birleşik 

N k
. . ... Amerika Cümhuriyetleriai Japonya 

an ın sıyası ve askeri mehafili ç· ·1 h h ı· k ak hl" 
h h be 1 · T k h'.kA . ve ın ı e arp a ıne so m te ı-u a r erı ve o yo u umetı . . . .. .. 
nezdinde yapılan teşebbiisleri büyük k:~_ı~ı ?1:-::dı?"or. K:mu.nun duc:un
alaka ile karşılamıştır. Moskova ve ıdugu gıbı bu mesel de ıcap eden ı~a
Tokyo arasında vahim bir gerginlik rarı almak hususunda reisiciimhur 
mevcut olduğu kaydediliyor. Roosevelti serbest bırakmak lazım-

dır. Bay Roosevelt kendi namına 
FRANSADAN SONRA lT AL- olarak bir tavassut teklifinde bulu-
Y ANIN PROTESTOSU. nursa belki muvaffak olabilir.» 

~ - . 't ,_ . k l v 

mamulatına karc:; ı boyl;otaj yapıl- noLt: aya ~ogr~ gı!rne te o dugunu 
ması tavsiye ctliliyor ve S trenın °Fıençın - Pekin hattın-

. . • dan yukarı doğru gitmekte olduğu-
J APONY ADA SPEKÜLASYON nu görmüşlerdir. Japon tayyareleri 

Tokyo, 2 (A.A) - Asahi gazete- Çinlilerin at:şin.~ .. maruz kal~rak Çin askerleri "'yürüyüş halinde ·bdıı' 
sine göre, hükumet bir kaç güne ka- trenJerden do~~unu b~mbardıman ·Çinliler hilh~ssa Hung Hay de- muharebe tehlikelerini tekrar

1 
1 

0\jfl 
dar speküla:.yonu şiddetli bir kon- etmışler ve Paaıtımg Fu ıstasyonunu miryolu boyunca ve bu hattın cenu- ettiklerini bildiriyorlar. Japan ar şrB."' 
trol altına almak ve hayat pahalılı •akmışlard~r. Bu tayyareler iki hat bunda hazırlıklar yapmaktadırlar. Tiençinin doğu merkez garlar },81~ 
ğiy)e mücadele etmek üzere bir ka oyunca hır çok yardımcı tayyare Nazır vekayiin neticesini tayin et- sında Çinlilerle meskun ka 8·ş1et' 
rarnamc neş~edecektir. neydanları ve .~~nghay demiryolu mek mümkün olmadığını fakat Çin- mahalleleri bombardıman eÇi~ıfjJ\it1 

K ·ı 20 k d dd loyunda da muhım hareket üsleri lilerin hattı hareketlerinin ihtilafı dir. Bir Çin harbinde 2000 ~~ 
bı.lh ararnamde ıle a ark ~a k( nevcut olduğunu görmüşlerdir. vahim bir .ı:ıekle sokacagwını ilave et- öldügwü bildirilmekte ise de bu 1 

assa ma en er, yeyece , ıçece , T k ~ · • 
yün, hububat ve odun istihdaf edil- •• o ·yo, 1 (A.A) - Ayan medi- miştir. mübalağalı görünmektedi~: ••••• •··~·. 

. ••••••••:·····~;··~~··••••••••••••••·~··•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . ıerJıt 
mektedır. eynelmılel kopruden geçmelerıne Tiençin, 1 (A.A) - Çin kıtaları-ıkollannı bombardıman etrnı~ 0tıı' 

Assahi gazetesi şimali Çi'1dek" nani olunduğu için Fransız imtiyaz nın Tangku ile Tiençin arasında Japonlar, Fransız im~iyaZ İ~rıııfl 
vaziyet dolayısiyle bu tedbirin el- nıntakasiy)e Fransız tersanesi ara- Mukden ekspresini yoldan çıkarmış kasiyle 7 kilometre ilerıde. b~e1efot1 
zem olduğu kanaatindedir. ındaki muvasalayı keStiklerini bil- oldukları japon erkanı harbiyesi ta-I Fransız tersanesi arasın~akı dir· 

Dün borsada fiatler mahsüs dere- lirmektedirler. rafından bildiri1mektedir. 6 kişi öl- tellerini ve yolları kesrnışler ~I 
: ede düşmüştür. Çinin boykotajı do· Konsoloslarla Tiençindeki ecnebi müş ve 60 kişi yara~anmıştır. Bun- MOHIM HAREKE'J1.f.R 
1ayısiyle yalnız ihracat malları değil, 'ataları kumandanlarının Fransız lar meyanında .ecnehıler .. de vardı_r.. y APACAKLAR?. . .. 'fi· 

Roma, 2 (Ö.R) - Çindekı' vazı'- •, "t•• h t h 'l"'t d k t R l l t FRANSADAKl ENDlŞEtER .. u un es anı ve a vı a a ıyme - 'nakamlarından beynelmilel köprü- esmen verı en rna uma a gore, Ş h t (A A) - Pekın . •ıtt 
yet her bakımdan yeni endişeler do- ~eh düşmüşlerdir. .. h . . . ltalya konsolosu Çin milislerine ta- ang ay, • k ıttiıh1 

ğurmaktan hali değildir. Dün ltal- Paris, 2 (Ö.R) - Pöti Jurnal ga- Bu hal şiddetli bir kontrol tesis nun mu afazasını ve ecnebı ımtıyaz arruz etmek üzere şark istasyonuna ençin cenubu garbisinde ":Jacıığı atı' 
yan hükumeti, Tiençinde ltalyan zetesi Fransa ile Japonya arasında ")dileceği hakkında dolaşan haber- mıntakalarının himayesini istemiş hareket eden japon kıtalannın ltal- bazı askeri hareketler yap · ı,ıı~~o 
· t• J k d · ::ıldukları tas 'h dil kt di 1 ] k d ç· ahfeUerı ı.iJ .. ım ıyaz ı mınta asın an Japon as- baş gösteren son hadise münasebe- 'ere atfedilmektedir. rı e me e r. yan imtiyaz mıntakasından geçme- aşıma ta ı~. ın m erek ı..ı 
kerlerinin geçmiş bulunmasını pro- tiyle şu satırları yazıyor: Çin işlerinin süratle halledileceği Japon kıtalannın kumandanı ge- lerini protesto etmiştir. çare olmadıgını beyan ed saJc1ııfl1l\' 
testo etmiştir. Sonra günün en bü- «Japonlar Fransaya tatmin edici '1akkında borsada başlangıçta izhar neral Katsuki Fransız konsolosuna Ecnebi imtiyaz mıntakalarında ye- yük hazırlıklar yapıldığını 
yük hadisesi japon kuvvetlerinin teminat verdiler. Kargaşalıklar hu dilen nikbinane ümitler kaybol- muhasamata başlandığı takdirde yecek azalmaktadır. Hububat fiat· maktadırlar. 05ta 1'C" 
beynelmilel köprüden gecmeğe te- kabil vaziyetlerde daima olan şey- nuştur. beynelmilel köprüye dokunulmıya- leri iki misline çıkmıştır. Resmi mahfeller bu hus 
§ehbüs etmi olmalarıdır. Tiençinde- lerdir, diyorlar. Bu teminat bizim Tiençin, t (A.A) - Japonlar cağını evvelden vadetmişti. Japon topçu kuvvetleri Çin keşif tum davranmaktadırlar. 


