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imtiyaz ıahibi: ŞEV KET BiLGiN 

Ba§mubarrir ve umumt neşriyat mUcfürU: 

HAKKI OCAKOcLU 
1 ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MUDDETt Türkiye için Hariç ıçın 

Senelik • • • • • • • 1300 2800 
Altı aylık . • • • • • 700 1300 1 

T E L E F O N : 2697 

Fiati (5) kuruıtur 

Fuarı 12 günde 

221,381 
kişi gezdi 

Cumhuriyetin Ve Cmn1~uriyct Eserininin Bek"isi, Sabahlan Çıkar Siyati Gazetedir 
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............ ~ Şanghayda yeni hadiseler ~ ........... : 
; .......................................•........•........• : : Hariciye Vekili Cenevreye gidiyor • • • • • 

Venediğe de ağrıyarak iki gün kalacak, 
ricaliyle temaslarda bulunacak 

Italyan 10111 il !mi !rtD! 
• 

1m1m1 ...................... w 

incir piyasasına 
... -. 

Devletin müdahalesi 

Yeni 
en 

gelen bombardıman tayyarelerimiz Dünyanın' 
korkunc ve son sistem hava silahlarıdır 

' 

Bir çok mermiler isabet etti Japonyanın 
tazminat vermekten imtinaı Londrada 

hoşnutsuzluk uyandırdı 

bir zaruret halindedir Yüks k alahiyetli 

Hava 
Rekolte noksanlığına rağmen in

cir satışları çok gayri miisait şartlar 
altında cereyan eylemektedir. Da
hrı piyasanın açıldığı gün fiat tes
bitinde rastlanan zorluklar bu yıl 

:mahsulün talisizliğini ortaya koy- Mu·· dafaa 
mu tu. O günden bugüne kadar 
liatlerde hayli tenezzüller vukua 
ge1miş, lzmirde ehemmiyetli stoklar h t • 
birikmiş, yarın için de endişeler baş- eye ı 
göstermiştir. Bunun sebepleri asa- ~ 
ğı yukan malumdur: ~ k 1 

Her sene mahsulün mühimce bir uru uyor 
kısmı alivre olarak satılır ve piyasa 
nçıtıncn İ~racatçıiar satışlarım ka- lstnnbul, ı (Yeni Ac:ır muhab rin
~atmak için acele etmek mecburiye- den) _ Hariciye vekıli Dr. Tc\ fık Ru -
tınde ~alırlardı. tii Arns M. Cemiyeti içtimalnrına iştirak 

.Bu sene . maalesef ehemmiyetli için yarındnn sonra Ccnevreyc gidccek-
mıktar.~a alı~r~ • satışlar ~apılam~- tir. Vekilin, Cenevreye giderken vc-J Haıiciye Vekilimiz ltalya haric'ye nazırı ile bir arada .. 
mış, boyle hır ıstıcale de luzum go- nedığe uğrayarak iki gun kalacagı \ e d n) - B. M. Mecli ındc knbul c:d 
rülmemiştir. Italyan ricaliyle temnslarda buluna a- h \. ,. n l komutanlığı k2nununun t. ~ 

Aydın incir müstahsilleri ' koope- ğı söylenmektedir. bıkı ç n hazırlıkl r b"tırılm t.r B~ 1 re 
Tatifini.n g;çirdiği istihale dolayısiy- Harici~e Vekilimiz Mılletler Cemiye- te kıt•t n b. ına c n r.llık•an korg ı 
le faalıyetı çok geç kalmıştır. He- tinin bu içtimaında mühi:n hır nutuk nernllı terli eden Huse~ ın Hu nu Kıl- dı n 
men hemen yeni kooperatifler pi- s· yliyecektir. Vekıl nutkunda, Habe-1 kı m gct ecegı bıldırılm ktecl"r. 
Y?.sanm. ?çılma.~ına tekaddüm eden şistan Isp nya. Uza rk , Akdenız K b ı n bu , l 
g~nl~. ıçınde fulen te§ekkül eyliye- hadiseleri uzer n B. ikan antanti)Jlc J.lhiy~tli 
bılmıştır. küçük nntantın dü üncclcr nı jz h cd - l onu t kil dılccektir. 
· Bundan başka. dış piyasalarda cektir. I tnnbul, 1 (Yeni A ır uhnbirin- TaYl• r lcrı teslı ı ı n hr m":z.c g~ 
alman kararlar, ıhracatçıları olduk- Vekil, dun~ a sulhunun muhafazası den) - Hukümelimızcc Amerılo an {ah- tırcn Am nkah pılot ılc Amcnkah mti-.. h. t dd"" 1 k 1 .J ç:' mu jm ere . ut ere sev ey emiş- için bazı tekliflerde bulunr.caktır. .nkalanna ıs:marlannn ve ın . tı hıtam taha ı ta~ Y• rclenm zden 
t!r ... A kanra. ıle .~eva~ eden tica- lstanbul, ı (Yeni Asır muhabirin- bularak parça halinde vapurla bugün bahsetmckt dır. 
rı muza ere erın auratlc ınkisaf ede- •••••••••••••• • •••••••••• ••••• •• • • •• ••••• • •• • • • •••• ••••• • • •• •••• •• ••• • ••' •••••••••• •• •••••••••• ••••• •••••••••• •• • •••• •••• ••• •• •• ••••• 
memesi büyük bir istihlak :ı; P .. . l azarı 

d
uzcrme Y~b~ı ?n muameleleri dur
urmuş gı ıdır. 

f" ransa ve merkez'" A ·1 ~ . .. ı vrupa ı e 
aı: hcar.~ ~üna~bctlerimiz de ma-

ef rnusaıt hır safha arzeylemi-
i:r. Binaenaleyh mahdut alıcılar 

r~ .. ısında incir satışlarının gayri 
~~b~J şarlar altında cereyan eyledi
gını kabul eylemek zarureti vardır. 

Şu hale göre vaziyeti ehemmiyet
le yeniden mütalaa eylemek icap 
ecler. Gayri tabii §Srtlann tahak- 1 

kukunda devletin müdahalesi mut-! 
lak surette lazımdır. Devletçi biri 
hükümet için bu, ihmal kabul et· 
mez bir '\azifedir. 

Jncir mahsulü, üzüm, tütün, za
hire ve saire gibidir. Bütün mahsul
ler için, müsait olmıyan piyasaların 
yarın inkitaf ar:zeylemesi ihtimalle
ri va~dır.. .~kin incir satışlarının 
hususıyetı böyle bir intizara müsait 
bulunmıyor~ Zira bu mahsulün be-
hemehal yıl başından evvel ihraç 
edilmesi )Bzımdır. Yıl başından 
sonraya kalacak mahsul için, satış
larında zorluk değil, hatta imkansız
hk iddiası ileri sürülebilir. 

Ozümcülere, tütiincülere acele 
etmeyiniz .diyebiliriz. Fakat in
circilere bunu söyliyemeyiz. iş 
işten geçtikten sonra da alınacak 

Iran askeri heyeti 
Dün Ankaraya hareket etti 

hararetle teşyi olundu 
ve 

llttı.tLt ta?-

tedbirler faydasız olur. Kıymetli mİ•alirlerimiz dün Ba•mahane İ•la•yonunda uğurlanırlarken .. 
Birkaç gün evvel bir incir müstah- Pazar günündenberi Iz.mirin kıymet- Heyeti te kıl eden General Rıza Ku- Jtas)ond, h, zır bulunuyordu. Te~i me

silinin gazetemizde çıkan bir mek- tar misafirled bulunan dost ve mütte- lu Kerim Kııvanlu ve sayın arkadaşları. rasiminde \' lımız. beledıy reısi Dr. B. 
tubunda dikkate şayan ameli çare- fik, Iran asked heyeti dün sabahki eks- snat yediye on kala otomobillcrle Bas- Behçet Uz, mustahkcm me\ki komuta-

- SONU 1K1NCI SAHiFEDE _ presle Ankarııya gitmek üzere şehrimiz- mahanc istasyonun, gelmişlerdir. Iran nı General Rn im Akto u askeri ve 
HAKKI OCAKOOLU den ayrılmışlardır. konsolosu ve konsolosluk erkanı da ~ SONU DöRDONCO SAYFADA 

·······································-·················------··················-···-···················· ·····~································································· 

Küçük 
Antant 
Konferansı bitti .. 

H 

Uc Devlet 
t 

Arasında tam bir 
anlaşma var 

Bilkr<: , 1 (ÖR) - Yugoslavya baş
vekil ve harıcJye nazırı B. Stoyadıno
vıç ve Çckoslo\'nkl n harıc ye mızın B. 
Kroftn Bclgrnd \ 'C Praga mutevcccihen 
Siruıyndan ayrılmı:ı:lnrdır. Hnrekctle
nndc>n evvel ıkı naz.ır Romanya haric -
ye nnzırı B. Antonesko tarnfından şc-

SONU DöRDONCO SAYFADA 

. 



incir Pf !!'sasına 1 
Devletin miJ.tlahaleai I 
bir zaruret halindedir f 

KOŞEMDEN ) 
• BAŞT ARAFI BIRllla SAlllFEDE -

ler ileri sürülmekte idi. 1 
Bilhaeea bunlar arannd- inhisar

lar idaresinin ~ talebi çok 

"Hülya... Olsun o 
hülyaya da bin canla 

inandım,, 
T.F. J•ie&edir'. tnhiwlu- idare8i ida- •• 

sal quntakalannda beş kurup incir Fukara, ölüm döteıiinde de hulfa 'b.r-

mübayaa edecek oluraa iyi incirlerin Uz... ve · c· p· asası maktan vazıeçemez. Auaill dilber bir 
<laha yük.ek fiatlerle ihracı mümkün um ID ır ıy meliike görüp haliae tab\ine bakma-
olacaktır. fltiluat auntakalanndaki dan aiufuna almü ıiatermit· • • 
<levlet mübayaata lzmir piyasasımn Yalan değil, nUmuneleri pek çok ••• 

:~;:c~ba~:.arz ...!:la~ Sabşlar son gu··nlerde hararetlendı· =:. :.~ ':11"~~ 
ruma .....ı..ı....,. iıaUn lıahşeyli- Fuar IUk .. daha aşağw değil ha!- cloliıc+ 
yecektir. Nerede kaldı ki. böyle bir 1 1 d k nı wnar, bu; reagini bile bilmedili ,._ 

hareketin fiatleri bir miktar yükselt- zı·ya•0tçı'lerı' ngı· ı·z pı·yasaların a ı·ste arth zil kutluJan. hulya kura• ...... ,. 
meei dahi ihtimal dahilinde göriil- • ~ kan sarfetmeğe başlat. Sana bet mi IA-
meğe müsaittir. Denebilir ki iahi- um, beş yil& verir, Ayşesine saat mil&-

sarlar idareei ne içia piyaamn m.. artıyor inhisarlar hurda İncir mübayaaS1D8 başlıyacak zım. otomobil alır ..• Yedi batın~ 
tümde bir kunıt fark veaeaek müba- .a.. yedi batm yukan hmma. luaumna Jil· 
yaat yapsın> Ecnebiler sıhhat Şehrimize gelen haberlere göre. Ber- mtttar. tirilen incir aatıtlan 22142 c;u~aldır. Dün aerlilder~.-vunar da sawnar, cAclalbalt-

Ticari bir zihniyetle bu euale düz- • • b . l linde Türkiye • Almanya ti.caret ve klea· Son iki gün içiade borsada üzüm ve teecil ettirilen aatıı tutarı 21 7 4 çawaldw. la mal tükenmez, Allah vermeden sak-
güa ve mantıki IJU ceTap verilemez. nıüzuını efenı yor ar ring anlaşması için evvelce başlanan mü- incw •b11an sözleri çelecek kadar La- Süzme incirler 10 - ıs kuru~ e11em ... lasuı?!• eler- gider. 
'.Ama ihracat i,leriain bugüa aldığı f h . t • t . L _. d zakerel!re yarandan itibaren devam edi- raretlidir. Dün akpma kadar 20120 leT 8 • U ltU111ttan. paçallar 1·9 ktlnlt" •·······• 

• uara araç en zı7are ça aK.tm evam u:-ı.: ..l- ··-' ~ııL:....ı_ L._L ı 
tekil ve elmwu,et göz önüne p- - ~--'!-- O" de•__ :...1 R lecektir. Yakında bir netice alınması çuval üzüm satılmıştır. Oün~ üzüm•· tan •tılmalttadar. incir pİyasaanın da- - ._ umuaa _.. AUA111L •• 

• • • • • ev ~-· •• ,._.-o _.AP'Jl'.,.ıe a· w · kamı _,_,_-..:ıı__ cr-L...L 
tırilirae, anhıaarlana bır kuruı fazla _.___ ... __ L!_ t . t '--f" . 1 • muhtemel görü1melttedir. tqaaaa tutan 4702 çuaJdır. Oı:üm fi. ha bir miktar yiibel•eei mu\•»elr aö· ası. yaıu aç~-~ 

• • • • U--8 uu uras .... esı ge mıı. ransea- . 1 in "kt 1 L L-- ı.-..x.ı fiat verııı bar fedakirhk ta aa,,lmaz. _ _. t h d k 
1 

Pıyuada g rek üzüm ve gerek incir atleri f<iyledir: rülmektedir. inhisarlar idaresinin önU.- ey t gUnıüa. a.una e~. SU)'& blıa-
• 7oman memunan ara n an arşı ana- d b dıra nefi b d-L -•·-Zira bugün bütün memleketler ._ ,_ diJ . 1_ 1 1 k .. t il ..... mahsullerinin ~etleri dün de miiMit 7 numara f J - 13.SO kul'Uf, 8 numa- müzddti hafta içiade h•rda iacic müba- ıra an ıs ir ör ııs ~..,_.,le 

• . raK. a.en enne a.o ayı gos er mıli' • .c. el r B -"-'-ıhracata pnm ~ memlekc- Gel--• d -r•·rkf de d şekilde inkişaf etmiştir. Her iki mahsul ra 13. 75 • 14.25 kuru,, 9 numara 15.25- yaa•ına başhyacağı L~ verilmektedir. oywıaıı. u &bm.uuar, ~çalap la 
d- • --'--'L!l-_L. • _L • aueır araan a ıu er .. ar ır. - . -::.&....-.. f-....ıı T~'-'•if _ _ı,ı b" d"'-'-.. - örd" •• :& J... ~.._, te OYIZ ...--nnrg IÇlll enemmayct- Şimd" kadar fuan . et • . ha- ıçın ·~ 11Dadar. eu· ı:uiıea fiat- 1S.7S ltunq. 1 O numara 17.SO • 18.50, Yunanistanda geçen hafta yağan yağ- ll' aşçı Wi.A.allt g u m-. uemen a-. 

li fedMirLldar ,.......,,... e,.lemekte- ..:..- ~-• . ; 0 ~:...ıı!_ ler de gittikçe inkitaf :roluna ·girmekte- 11 numara Z 1 - 22 kuruı. murlardan üzüm mahaWünWı fazlaca u- elini ceket ceplerine !IOkup, camekla• 
'.J• f__ T.'-1- _L ____ fİat L!--- bü-" ·- g~enn sayısı ..... us. d" 1 k da -..l-.:.... -.ll-- 1.---...:l--
olrll!CI'". .__., OIUllllll 1J1ZCC Oiakü nkamlar hariç olmak. üz.ere fua. ır. Ditkat edilecek olur-. üzüm pİJ'&aa· rar gördüğü anlaıılmııtar. SU taniye ar asın ant oı:uuam. cuca ~. 
yük bir ~ da ta7Nllmun et- n ziyaret edellltt ız OB I kipdir. Salı incir mahMllümüz:e iyi fiatler teklif amda geçen aenenia ortalama fiatine na- üzüm rekoltesinin on sekiz tona indiği lengerlere, tepsilere balnnaAa ko)'Uhır 
miyor. . han 

98
7.J kiti . aret e ... edeıı fngiliz: paz:ari,.le baza anlatmalar zar- dört kurut bir fiat farka olduğu anlaıılmaktadar. incir mahsulü.. geçen ve dalar, şimdi o, hayalen içeri Iİı'Dailı 

Piy==ma tutulma•, hani biraz ~lr-' ZIJ'" _L· -'-aml~ yap.dağı öirenilmittir. Ozüm mahwli anı..ı.r. senenin aJ'Qidir. Fakat daneler tabii ıae- bir masanın başına kunılmuılur', came-
!!L lt:I • ı_L.....a. ~-LL _._ um n __ ar. geçea senaıo.ı rıuı;. ana . . d t--=• L.!l_..J__ :,:-1::a.:ı LH..t..nuı_ L•- ta---L L. 

yua.K""e81 meat.,.....,.e müumwuc-~ oluna. lü.edilecek de· ıçın e ... ;.iz piyualannda iıltek art- Dün ak,ama kadar borsaya te.cil et• beplerden ufak kalm11tar. &anwua glLM......_ ... UWAJUWU uu- YU& ıu-

~~~= -~-~i~1ş_f _~ 
,..-~:- • . ra hepei de. 917 fuannaa geçen FJllua 

ten ~.refah ee~IJ e ı e biz- ailibede çolt mütekimil oldaiu baaa- çalı etler, itte onlardan kocaman bir ta. 
met~- tiadedider Şüphe edieme ki ba ._ M ı h fi 1 d bağı önüne alınıJ, hak şifa getire onu 

ka==,:::1~ce. ... :::!rfer~&~ .. °"·il~-~ emur ar İ racatçı ·rma ar atam ::.y;~:a~:;;.~0m~ereT.: 
tç~~:ü':i:.:= :S~"'i~~2 bir ahenk içinde çalışacaklar :i.~E~.;.t;~: 
:~!;j::'t. w& a"i:!"'",.,::; ~eb ~..o~:zı~?.iu.:=· b•t• ) • ) k ::a~:d:kl:~~ır, il:.lh:::e~:!7:! = 
ki. ,.... inhisarlar idaıai ppacağt ::. ..... en muv 0 ugunu 1 e Kursu ı ıren erın imtihanı bugün yapı aca sında sildiği hakikate dönüşu bir oıur. 
büyük 1ıtoldann bir la1m1nı yine dq l~tuat Veltideti. bu malısut yılmda lyet Yerilmiıtir. Bu kura. Alman atan- dün lktuat Vekaletinden celmiotir. Ala- Ne yapsın. aç tavuk kendini arpa 8Qe 

piyasalara .atmak Ye bi~ bamuu da H ık behemehal üzüm ve palamut mahllllle-1 dardizuJ'on mütahUSISI Prof. Or. Be- ucak ceYaplar factısat Vekil etine gönde- barında sanırmış ... 

işin içindre •ynlabilir. Ozüm re- edilmesini temin için alikadarlara emir Dr. Bade denltte bizzat girerek talebe- thracata kontrol için. nizamname mu- Fakat ... 
suma yaptumak suretiyle zaral'llZ a rimizin kontrol edilmek suretiyle ilaraç /denin nezareti albnda devam etmiftir. rilecektir. . . . . . . .. . ... 

kolteei :nn bü-=:L- bic tehlike meY- Op • ı • -· 8 _, ·· .. __ L ___ ı ·· ·· L 1 _, aJ So ·L· L ~f :-=-..J , _1 ,_ f 1. . . ed ._ Fulcaralık yalnız böyle cebinden ve 
-r- 7~ - ~~ eretı ge ıyor vennqtu. U J'U uzum llllUlllUIUDUn ~OQ· ene Ç lfllUŞbl". n ıa.t na ta ~e, CIUUICe aa ıyete geçınea IC&p en a.0- • !1-•.ll--

CUt balulUIMldı.ima aore ınar ....... trol ifleri. ihracab sekteye uğratmayacak kursa de'QD\ eden talebeler üzüm ihraç RÜ970D aeçilmiftir. Bu komiqoaa Tica- mıdeden o\sa numarası UUUt:ll fulap 
aında inlü.rlann faaliyetini genİf- Fuarda terruiller vet"ecck olan t.ıaa- tekilde y...,.lacak .. e dq piyasalara iyi müeae.deJinde atajlannı ilerlebnİfler· t ret Odua adına B. Sülqmaaovi;. B. ~ faka~ ~dan. akıldan da oldU-
letmesi kdaklrtam incir müstah- bul H "- . al_& la b .. h rt .. ünJ• - • _ı__..ı·ı -'-ti" d " K taJ-L-1 . - la • d KA T B 1 ·rı · T-·~ .. -'- gu ıçın adedmı hemen cenabı mevll bl· . • : . aıa. opereti aan.ıu.a.ar: n ugun aaat •D anmq uz: enma: &eYa.euı ece.; r. ır. ura cue ennın epsa e en az azım aner ve . mu ı ıuat ıttır---. . 

1 ailleranı kurum ve memleketın te- on döı-tte Ankaza vapuriyle şehrimize Kontrol i,ini idare edecek mem.dar. lise mezunudurlar. Kendilerine l ZO -1 SO edecektir. Borsada da iki aza seçile· lır .. .. 
Cliye müvazeneaine yan:Lm eyleme geleceklerdir. B. Lütfullahm idaretıinde ihrACatça firmalarla tam bir ahenk için- lira ara1111da maaş verilecektir. 1 cektir. Kontrol komisyonu, çıkacak . Harbı umu~.ide .~e~ vagon ticare
ncticelı:rini ~. Böyle ha- memleketimizin tanuıınq artistlerinde~ de çahpcaldardar. Kursa devam eden talebeler bugün • müşküller lıakkmda vaktinde kararlar tı hulyasına dllimllitu. Yırtık yorganı
?'1~ bir_ netice ~ lereddit deiil kuvvetli bir grubun fz..-nirde vereceği Ozum ve palamut maddelerimizi. ih- Ticaret Odası salonunda bir heyet hu-1 alacak ve kontrol memurfannın yuifefe· nın altından k~umuş dizlerini göğe dl· 
ıstical p.teamel: rap eder. temsillerin büyük al~ka uyandıracağı racında kontrol edecek memurlar için zurunda imtihan ediJecdderdir. fmtihan- ı rioi daha büyük bir koJaylalda yapmala- ken fukaralar bale: 

HAICICI OCAKOCLU şüphesizdir. iki e.y önce açılan kunta del'alere niba- da ltun talebelerine eol'ulacak waUe\' nnı temin edecektir. - Ah bir vagoncuk ta bana çarpaal 
ı-e • •• • • • ••• •• • •• •• •• ••••••• •• •• •• •• •• • •• •• • •• • • ••• •••• •• ••••• ••••••••••••••••••• • ••• •• •••••• •• •••• •••• ••••• • •• • • ••••• •• • • • • •• •••••• ••• Hulyasına dalıyordlL 

Paraşu .. t Havacılık haftası Bı·r ı·şçı· 1 Ziraat - Baytar kadroları Zamanın hulya modası, kadınlann hı-
valet modası kadar değişiyor. Şu birka9 

Kalesin:. bu sa- :.::a:.\::.:E..ı3:~..:: Kuyuyu t:mizlerken Yeni teşkilitta terfi eden~;;,:~;:: 
balı •tlamalara ~:.b:::::;;::~ü::=: ip koptu zı·raatçıların adları m!s~~~rutbr::i=v~t=la~ 

J..IW.I ııın ~ cel•derine ia&izar edil- Dün aabah saat on birde Işıklar kö· rilen milll mÜ11ıe$illik, bir ümit ve hul-
~l""GCak rnektedir. IU ,.ünde müeaaif bir kaza olmuttur. tbra- ya mevzuu olmamasına rağmen. olma-

• A k ı laim oğlu Şerif Ahmet imıinde bir eıme- Z..raat ve baytar müdürlükleri kadro- ve B. Şemsi 45 ter lira maatla aÜntab yacak teYlere beyhude gönül vereale-
Ba ..wa allt :wlıh le Alibra Türk- t OŞU arı le. bir • ltuyuMmun dibini temidemek lan dün Ziraat Vekaletinden vila,.ete mütab••ıtaima ta,.U. eclilmqlenlir. rin hayalinde enginler açıy«. 

kUfU ma..Ubhri fı Setıet .-r11M " :..J L-~-----L v __ _.ı__td 
p>itteh- B. Amllia • defa l'u- Sonbahar at ltOfUlan hımdıklarına ıazere ....-e ~--~ qagıya ..uu - ıelmiftir. Bu iki daire yeni tetkili.ta ııö- B. CeW Orbay 3S lira meewl• biriDci Dün böylelerinden birisi, bir apiı, bir 
arcWd ...,..at 1rıı,e • ılM adapcaktar. devam edilmektedir. 8a yıl koıular ;ok mlfbr. .Şerif Ahmet tam ku:runua orta· re vazife ıönneie batllJ'acaldardll'. lll"'f ziraat muallimi olmuttar. Müuclele yukarı gezinip: 
P.,...nt kuleli bu Rrede adamalana hararetli olacahv. Bir çolt tlUUllmll •na cddiii arada ip kopcnut ve amele Baytar müdüsü 8. Adil bir derece ter· t;tilni.i:reai p~·m lllUfl ZO lira,.a ç.- - Ben rriebua olacaiun! ~--. 
açalmq olrakhr. harrulu tchrimize getirilmeğe bqlaa- bu Mut neticesinde fena halde yaralan- fi etmiftir. Ziraat müdürü 8. Nadir tim· bnlllUJbr. Bumawa mücadele -.,.o- Hem işçi mebusu ... Bak o uman, neler 

---• mqtır. K°""ar 12. 19 n 26 e,.lwde- IDJlbr. di:re kadar ücıetle i.tilıdam edilmekte na müdürii 8. Nihat fCıLw ..... 80 yaparım. neler! ... D~u. 
Belediye ra.i dir. y.,..ı. inldadı aıhQ otomobiliyle ikea b. defa Gcreti maqa talaYil eda- lira olmuttur. ~ {'.el;ıe IDUfl Dinledim. Bu fukarayı hiç~ 

tzmint setirilerdt memleket hutaneei.,. miftir. Kendili 70 lira maa.t alllCllikbr. JO lira:ra. mücadele teılı..:.Weni e.htiFa- den dinledim. içimden de ancak: 
ma6a1ta4a EhlıA de teclaYi albaa afUMNfbi'. Yar .. ağu- Zeytincilik itleriai idare eden 8. Fenulı rm 111Uf1 ZO lira:ra ~. - s.na ve 8ellin gibilere AIWı akJI. 

Belediye ftiİIİ Dr. 8. Behçet Uz:. dün dır. lar versin diyebildim. 
---m TOKDIL 

mezhalıaya ciderek. J'eftİ çaltflllAJ'& bat- H R t • • 1 • :·:...:::,: =::,:;~ ayvan sergisi Dün akşam umen enısçi erı Suç sabit olmadı 
Clikte ettirmiştir. Mezbaha 'bundan sonra açıldı lzmirpalasta 
;!:~~~.~~;~~;:. Ye kasap· Fuar münuebeti,le La eene erken ha- 1 f Bugün öğle Üzeri geliyorlar beraet ettiler 

manan viJlyet ehU Lavvaa sergisi diin Veri en ziya et Bil' çocuk meselesi dolay~e, altın 
~daki ,.~ .pavyonlarda meruimle Trakya umumi müfettişlili istastistik Romanyıuua maruf tenİ8çileri,te, Ra- Bepelmiel teni. mllÇlanna iz.inle diş Recep, Cemil ve Nlyazi adinda Uç 
.Pnufbl'. Bir çolt ziraalçiler llÇml tö- mUdu-ıı .- .__.. •-'•L •-:•: 8 N .. _.:.. -'-!L.' L_ d -•---L ~ bir alib Yardir. Müeebeke••, phsm birleterek: B. Azizin refikesnu 

aı /ı I ,J_ • ı eainde b L f ~ .... ...,...uşavuua. veıuu . a- mea _._ ~ wımrı-a ,.er...... . • 
.ırıe tepıerac tenıaıl er ~--. . "™: . z:-"udu. Seçil- ZllD taraf ..... dün T-:-~•H sa- olaa Tüak milli ekiN elemaala L....!:- Kuppbdaki teaia kortlarmda ppala- dolandırdıktan ve kendisinden numa-

·ı ""'lae,.eti. eers1Te ....- eden ha,.vaa- gece W&ll&.,.._ n. .._. .... cakbr. Tenil kordan bamlablmıltbr. ralan ubıtaca tesbit edilen on beş lira-
rJerl ecelı lan maapne etmit Ye ....... Yet"lllİt- lonlarında Izmir matbuat erklnı şerefine saat ikide Ankara vapuriyle ıehrimiz:e T enİ8çİI« npurda alM.dar memurlar nm alındığı ve taharri memurlan tara-

<) E,.lil bm.hq baJ'Uml Pi' tir. Mi-beke :rarm ,.....aacak, del'eee bir ziyafet verilmiştir. Ziyafet Trakyanm geleceklerdir. tarafından karttlanacaklardır. fından cürmU meşhut olarak yakalan-
dun~ mekteplere c= alaa LaFYualann ~ tembit celi- muhtelif .sahalannda büyük işler başa- dıklannı yamuş ve sorgu bAktmJiğince 
miotir. 9 E,.liil SÜllÜ mekteplerde taa- lea ikramiyeler veril~. ran Gemal Khun Dirildn yüksek 1ıiz- .. kendilerinin gayri mevkuf olarak mu-
ailler we .. - meweler verileceklir. Tem- .. .. ·ı·.ı· metleri ile ve bu işlere taalluk eden hu- 0'""el Yiusul Rı·za AN' A ve hakemelerinin devamına karar verilcli-
ailler milli ye Yatanİ meYZUfan caalao- tr.ICUlf oerı UI SUSJar etrafında mübahase(er}e geçmiş- ~ n ğini bildirmi§tik. Dün bu bldisenin U-

dıracak .... ilde o&.cakt1r. Munzma umamiyeden mut alan tır. ı•LK liye ceza mahkemesinde dunqmasana 
• memudarm. dün eylül .,.. pefin maaslan Ziyafet geç vakte kadar devam etmiş- okulu direktörliiğ D.nden : devam eclilmiş ve bir cet.ede dava ne-

Fuarda bir ya- Yerilmittir. tir. ticeleıuniştir. 
Sabit olmayan suçlarından dolayı, maz-

r alama hadisesi (Merhum Nasih yeti- iti=:.~~~ için taleLe kaydına bir EyliildeD nunlann beraatinemkarar verilmiştir. 
Sılilaça Mustafanan kanleı« Refikle ga- Trakyada güllükler 

zoz fabribae aalu"bi Çeşmeli Hasan ara- k • h 1 •• ) Müracaat saatleri: Her gÜn sabah dokuzdan on yediye 
smda dün gece .-ıat 23 sulannda fuarda erın ru una mev ut kadardır. Trakya, l (Hususi) - lspartadan 

çocuk oyuncaklan :reriode bir hiç yü- Ba -'-la ,..__ K-tellı" cadd-ı".• No. 76. :~ıkba .. ~il çubuğu getirilerek üretil· 
Jl'a& ~deposu yangınmda feci bir surette öl ~ - Telefon: 2914 """"5ej'"anmıştır. 

kündea çıka. kavga neticesinde Relik r.:- . N ih r ........ -:a güll" ülder vUcuda ıısetirildiğin' -
biçağm çelerek Çepndi Haaanı kafa- ~ enıftem aa Yetikerin iltirahati ruhu için 3/9/937 Not: ~~ • 
.. ndaa aiarc4l ,......_...._ yanla dedaal Cuma siai Hiw c:amiinde cuma nemenndan aoara meY- Uzak semtlerden çoenklan meldeLe götürüp setir· de gUlyajı ve gU1 st.WU istibuline de ça-

lit -'---•---:::..-~-- ........_ ...t.U. .--:a-: nca· lqılacaktır 
otomolaille mr 'el-"' Lutamr · .,. blda- ~-wmw;q.....u _,........ mek için humai otobüsleri Yardir. Isparta ~ 650 fidan ...,. 
111aut. ~, , • .,.... AJsw• k.ako- • ı ıs 

MUHLiS RtZA OV AU MmURE YETIKF.ll ..-.-~ ~ cemile mu-
,w~ .. -.~-.-. 

9 Eylıilde 
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N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE L00E 

G. m. 1>. H. 

Fratelli Sperco 
Vapuru Acntası 

Olivier Ve Şü. 
LIM1TET 

Vapur acentası 
ROYALE NEERLANDASl AIS B(RiNCl KORDON REES 

KUMPANY 

1 
HERMES v ...... 31/8/937 te ıe- BINASI TEL 2443 

Diş Hekimi 

~ulla~ Naci 
lip Bmg•. Varaa .. Ka.tenıce u.n..ları Lllermaa U.ea Ltd. 

. . . yük .t.cak~ LONDRA HATl1 HORTAnıılU 
CAIRO motörü 6 e~cle heldenayor. ~MEROPE vap~ru S/ 9/937 de not- BORODINO vapuru 28 ağustosa ka- V"-7 

12 eylüle hdar Rotterdam, Hamburg terdam .. Amaterdam ve Hamhura li- dar Londra ve Hull için yük alacaktu. llldt' M 111iiad ..,.. 

BAYBUBG 

ve Bremen limanlan için yük alacaktır. manlarına hareket edecektir. ADJUT ANT vapuru ?8 ağustosta ge-
ANKARA mot&ü 21 eyliilde bekle- HERMES Vapuru 20/9/937 de Ro~"' lip 17 eyliile kadar Londfa için yük ala- sokak 36 numarda kabul eclei'. 

dar Ronesdam Ham tesdMlı .. Ametcrcl.ı ,,. Hamb.rs 1i- caktır. ~ t ız 
niyor. 28 e,J'l.ile ka• • ~- .. -.ı.n için ylk .a.c.lts. MAL~lAN vapun& 10 eylfıWe • 
burır ve Bre•• ı-anlen İçİll yuk ala- SVENSKA OIUENT UNIEN gelip 1 7 eylUle kadar Londra ve Hull tsi'lefn sonra 3,30 - 6 
~aktır. CDYNIA motörü 2/9/ 937 de Rot· için yük alacaktır. Randhü için teWon ediniz. 

AMEJUC.AN EXPORFf UNE.S terdaaa • 11 .._. ... o..m.. .. Gdynia- MARONIAN vapura qhil ~~ TELEFON: 29ıM 
The Espon Steenn •;p Cocponalioa s.lllk -.ı:• o..· rk limaalaıma hueket da Loadn. Hail ve AaYentea ıelip yük -----------
c EXPRESSıt ....,... Z qlilde bek-~ motörü 17 /9/937 de ~ HATl1 rin onumda Leith Ye Nevautel için yük 

'r...... Daima Radyolin ......... 
• 
! Çünki o sizin hem dişlerinizi hastalıklardan hem • • 
! paranızı yabancılara gitmekten kurtarmışhr 
• ......................................................................................... 

RADYOLiN 
Müstesna bir formülle ve 

hamt itina ile yapıldığı ve re
kabet kabul etmes b~ fiatltr 
sablclıla için ytlfttfla ~I 
rıwnulAtmm hikimiyetini orı

laduı kaldınmp.r. Kennd .. 
labuntll*........,.. .... Mv 
ltok bulunılwn ...... r'·a ela 
mutemadi,en tae llmr ._ 

)eniyor. New Y odc ~ ~ .ı.cakts. Rotterdam .. Hamburs - Dantzic .. Cdy- . OPORTO vapuru ağust~ so~unda al~CHE LEY ANTE .. UN&'. 
' c EXMOUllf• .....,..,. 21 ~de Dİa - NorTeç .. e.lbk 'H Danimark li-~ ve Svameadan gelıp yük ÇI• MlLOS vapuru qlal iptidumda Ham- .,._ 
beldeai7or. New Y ork İÇİD J'Ük .ı.c.km. mardanna laanbt edecektir. ~TO vapuru Karadeniz ve l bura. Bremea Ye Anventen gelip yük 

urak ~· çabnlar. 
RadyoUn lmll-maz; ..... 

cEXIRIA- npan& 28 qltle doiru eıRKALAND motörii 2/l~/937 de tanbuldan udetinde P:lfaat. Liverpoc:i ç.ltaracaktır. 
hekleDİJ'ow. New York içia P" .ı.cak- ~otterdam0 __ ,_-_~:;f .. Daha~~~: ..e ClusOY için yük alacaktır. NOT : Vlrat tarilıleri, Ya-

ma· ~ ~ Brillol, Leidl,,. Ne..sutele hlılb. !-!-1 • la • tır. ARMASI eektir 3 JOHANNE IUI • d parlann ......,.., Ye nay • uc• 
PiRE AKT . atioa SERViCE MARITlME ROUMAIN doiru en.tol için v~k:ı:akt-·~rtum • retlerİDİll detifik~klerindea me• 

The &port Stee-thir Corpor SUÇE.AVA yapunı 10/9/937 de M.1- AR8IAN PRlNCE yaparu birinci tet- ıuliyet kabal edilmez. 
SERi SEFERLER ta .. Manilpp hareket edecektir. 

cFXCHORDAıt • ..,.... 10 eıfeLle ZECLUCA POLSKA S. A. 
Piredea 8ollOa Ye New York İCİll hare- LEVAN': motörü 8(9( 937 de Aa-
ket ecleceklir. yen - DaDtzia ye Cdyıua lamanlanaa ha-

cEXCALIBUlb yapana 24 eıftlde reket edecektir. 
p· edea 8oelıolt ye New Y ork icia hare- ..... ·· .. 
L ar .ı_ , • flhdaki hareket tarihleriyle navlun-
,_et eaıue ı. ıw. --1! 

cEXETER> yapuna 8 biriaci tetrincle lardald delifilderden acenta mc:1UUyet 

Piredea &o.ton Ye New Y ork İCİll "-• bbul etmez. V" .-.ıı __ 

t;et edecektir. Daha fazla ta&illt için ikinci nuKUUD-

SEYAHAT MODDETI da FRATBLLI SPERCO .apur acenta-
Pire_ 8ollOa 16 güa blma milracaat edilmesi rica olunur. 
Pire_ N-w Yol'k 18 ııüa 'l"BLEFON: 4142/4221/2663 
SFRVICE MARCl1ME ROUMAIN 

BUCARESf 
cDUROSTOlh Vapuru 27 qlilde 

bekleniJ"or. Ka.tence. SuJina. Calatz Ye 

~atz aktarmaa 1UNA limanlan için 
yük al11N1ktır. 

STE ROY ALE HONCROISE 
DANUBE MAR111ME 

cDUNA.ıt npuna 6 qlUlde bekleni-
yor, Belcnd. NoYiead. Comamo, Buda
peşte, Bratillan. Viyana ve Linz İçİD 
yiık alacakm. 

csz.ECE'.Dıt npuru 16 eylUlde belde
niyor, Belgrad. No.iead, Comamo, Bu
dapefte. BratWava. V~ana ve Unz içia 
yük alacaktır. 

Mtmleltd haslantsl dış tabthl 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hutalanm her pn aabah 

aaat dokudan başhyarak 
Beyler - Ntman zade S. 21 
nomarah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
JOHNSON W ARREN UNES L TD. 

UVERl>ooL Anven .. yük alacaktır. 
«AVIEMOR& vapuru 26 eylUlde DE.N NORSKE MIDDELHAVSLINJE 

bekleaiJ"or, U.erpool ye Anven liman- OSLO 
)annclaa yük çabnıcak ye 8urpz. Var- cBAALBEK:t motöni 23 eylUlde bek-
na, Kıs.e.c .. Suliu. Calatz ve lbrail leniyor, Oieppe, Dünkerlc ve Norveç 
limanlan için Jiik alacakw. için yuk aiawbr. 

ARME'Jt1EN"[ Df.PPE cBOSPHORU.S. motörü 24 birinci 
ANVERS fetrinde beki ·sor. Piene. ~ Y4 

cL YS. :npun 29 qlalde heldeaiyor. Norveç 1--'-" için yük al.cakm. 

DAIMON 
vantilatorları 

Ea IOD icat edile. .. yulilatorlai , ... bopca 11cak

lanadaa kartanr. lılau Yatilatodan iç pil ile ÇÜfl' kırk 
iki uat de9ım eder. S..tta ucak bir lm1111 arfiyab •arclır. 

CEP V ANTILA TORLARI : Kliclk bir pil ile çah11r mi· 
temadiye• yedi saat de•- eder. Billıa11a bayaalana el 
çantalaruacla ve ceplerde tqmabiJir. Gayet flkbr taYıiye 

ed~:;osu Sula ban avın No. 9 - 28 H6n6 Ôz Ôdemifli 

lzmir Sahil Sıhhiye merkezi baş 
tabibliğinden: 

Kqif bedeli 1653 lira 35 kurut olan lzmir Sahil Sahhle ·i:: 
kezi binasında yapılacak kalorifer tesisa~ı. attırmalSve .. sm···d-
k 'h · d ıtıbaren gun u 

anununa teyfikan 29/8/937 tan ın kı·ı . ketif planlan ile 
detle münakasaya konulmuttur. iste 1 erm b'l ıbhiye merke
f~nni fartnameyi görmek üzere ~uaportta sa 1

• s üzde 7.5 te
zıne miiracaatleri. Eksiltmeye itbrak edeceklerı? Y yabrmalarL 

· k · · ezne11ne Qlınat Parası olan 124 lirayı mer ezımız Y .. .. t ıs de da· 
~iinakaaa günü olan 15 Eylw 937 çar~~ gunu saa dair eh· 
ı~emizde toplanacak komisyonda bu ıtı Y= 
1•Yetname ve diier Ye1Ailde birlikte hazır -•&! (IUIJ 

29-2-8--f 0 ~ 

TURAI 
TURA Fabrikaları mamullbdar. Ayna zamanda Turan 
tuvalet aabunlanna, bat Hbunu ve kremi ilo ıBzellik krem
lerini kuU.amaa. Her yerde ,.tılmaktadar .. Y abu topt.11 aa· 
hılar için bmirde Gazi Bulvanacla 2S numarada umum acea· 
telifl Nef'i Akyuala ve J. C. Hemıiye mOracaat ediniz. 

Pe ... K•L ••• Telefon .... 

:·················· .. ·•··· ... ·· ..................................... .. 
Taze Temis Ucu~ Jliç 

Hamdi Nüzhet Çabçar 

Sıhhat • 
eczanesı 

: Başdurak Büyük Salepçiofla hanı • 
i Karcısında i • y • 
• • • • • • ....................................................................... 

• 

Istanbul SıhhiMüesseselerArbrma 
• 

ve Eksiltme komisyonundan: 
Eksiltmeye konulan it: Heybeli ada Sanatoryumunun Ara 

P&9Yonu intaab. 
Ketif bedeli: 81.913 lira 81 kunlt. 
MuYakkat 1raranti: 6143 lira 54 kunq. 
He:rbeliada Sanatoryumuna yapbrılacak olan Ara payYonu 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. 
1 - Eksiltme: 13/9/937 pazartesi aünü saat 15 de Caialoi

lunda lstanbul ıdılıat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında 
kurulan komisyonda yapılacaktır. 

2 - Mukavele, Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni tartları, 
proje ve kefif hülisası ile buna müteferri diğer evrak 410 kurut 
bedel mukabilinde komisyondan alınabilir. 

3 - istekliler cari ıeneye ait Ticaret Odası veıikasiyle bu ite 
benzer 50000 liral ak it yaptığına dair nafıa vekaletinden almıt 
olduğu müteahhitlik vesikasiyle muYakkat garanti makbuz Ye

ya banka mektubu ile birlikte ihale saatinden bir Mat evvel tek· 
liflerini haYi mektuplarım komisyona Yenneleri. 5543 

z9 a 7 ıa ~ ,,..,,, 

dlflerinJd femH..... ...... 
mak .. lhellelUamelde as. 
manmız, verdflinb ,_. da 
kendJ cebiniF.de blmıt olUl' 

Daima RADYOLiN 

\ , 

~ 

Saç Eksiri 
Saçlarsa d6kilmesine ve kepeldenmesine mani otur. Komojen 

saçların k6kle!!ni kuv~~~eadirir Ye baJer. Komojen ~ 
gıdau~r. Tabu l'tllklerını boz.maz, lltif bir rayibua vardar. 
Komoıen Kauuk ıaç eksiri mar11f eczuelcrle ıtri7at majuala
n.da .._w. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cine ka_. perakende auretile rekabet kabul et· 
mea fiatler dahiliade aablmalıtadır. 

Adrea : Keataae pazan Bardakçılar ıolralı numara 12 
F. PERPINY AN 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
C!-L!L!_!_ • - a-• • tab 'li • • ~ ftll'll ~•11• -ını ıı IÇia talaıili em..ı b-

-•• teYflraa •vzeclil-if olan Kartıyakada Doaanmacı ..... 
halleeincle hreete tokaimda kiia 63 ıayalı dükkan larilai illa. 
elan ltibarm 21 da IDiclclede tabbia çakarılanttar. Bu bre ~ 
-- takdir olma 300.!ft la~ üzeriaclen ..... k, ~ ...... 
lllek n tatlf tardaima öinınmek iatiyenlerin deftenlarbk falt. 
ailit bh i• aelmelel'i. 26-2-9 2975 (llM) • BRISTOL 

Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

rJa"NS&tii 2 

Bu her iki otelin müsteciri Türlriyenin en eski otelcisi BA 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ea 
halkına kendisini aevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki ralaab ba 
urlar. 

Birçok lıutuai~etlerine İli•eten fiatler miitlait ucuzdur. 
lıtant. .. wa INitün Ese" bmirliler ba atellerde lnalaearlar. 
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.Y ang~ikyang Sahillerinde Şiddetli Muharebeler 

i 
f Cin Tayyarecilerinin faaliyetleri 

' ... ~ 

Japon askerlerini is yan etmeğe davet eden beyannameler attılar 

'!loJ...'()h s m.:ı 
JCccı:C l 
~~·,,4 j 

ı 

Şanghayda Avrupa ıermayeıinin toplu bulunduğu beynelmilel mıntakanın panoramik man:uuaıı. 
Tokyo, 1 (Ö.R) - Dünkü gü- tayyareleri Japon kıtaatının üzerin- VUSUNG MUHAREBELERi nin raatgeldikleri ciddi mukavemete garp sahilinde Lotiende, Şanghayın da asker çıkarmıtlardır. Şimali Çin· 

nün en mühim hadisesi Yang-Çe de uçarak Japonca yazılmış komü- Şanghay, (P.S) - iyi malumat rağmen ilerliyerek Lotieni İ§gal et- akıbetini tayin edecek kat'i bir mu- deki harekata gelince Japonlar KB· 
nehri zerinde kain Pao-Şang mevki- niat beyannameleri atmışlardır. Bu alan Çin mahafilinde söylendiğine tiklerini bildirdikleri halde Çinliler harcbc olmaktadır. Şayed Japonlar laganı alchklarmı iddia etmekte i~ 
inin Japonlar tarafından zaptıdır. beyannameler askerleri isyan ede- göre Şanghaydan Vusunga kadar Japonların Lotienden kanlı zayiat- Yangçe-Pu ile Vuıunga arasında ka- ler de Çinliler Çahann payıtahtına 
Japon bahriye nezareti tarafından rek zabitlerini öldürmeğe davet et- uzanan cephe üzerinde mevkilerini la kovulduklarına iddia ediyorlar. radan iltisaklarını temin ederlerse hakim olmakta devam ettiklerini, bu 
ne§rcclilen bir tebliğ bu rnuvaffakı- mektcdir. iki Japon deniz tayyaresi kuvvetle tahkim eden Çinliler Yang- Voosung civarına çıkanlan Japon Şanghaydaki bütün Çin ordusu çev- mıntakada çok kanlı muharebeler ol· 
yeti teyit eylemektedir. düşürülmüştür. Bazı haberlere gö- çe sahiline çıkarılan Japon askerleri· kuvvetlerinin hedefleri Yangçenin rilmiş bulunacaktır. Şimdilik Çin- duğunu, ilkin vahim olan vaziyet1c-

Şanghay, 1 (ö.R) - Yang-Çe- re Japonyada bazı köylü ayaklan- nin Yangçe uu·nun şarkındaki Ja- prlandaki kuvvetlerle birlqmektir. tiler büyük bir mukavemet gösteri- rini düzelttiklerini, Kalaganın ken-
Kiang nehri sahillerinde şimdi ,id- malan olmuştur. Fakat bu haber- pon kuvvetleriyle birle§mesini men Salahiyettar bir Japon askerinin yorlar. Japonlar bu mukavemeti di ellerinde bulunduğunu bildiriyor-
detli muharebeler olmaktadır. Çin ler teeyyüt etmcmiftjr. etmektedirler. Japonlar askerleri- :söylediğine göre elyevm Yangçenin eanmak için daha gerilerde Şapuya lar . ............................................................ ........ ~ •....................... ................................................................................................... ..........................................•.........•.....................• 

Londra Mısır düğüne hazırlanıyor görüşmeleri ... 
-----------------------Fransa /tal yanın vaziyetinden duy- Kralın nişanlısı Bne Safinaz Türk 
duğu endişeleri anlatıyor ~ kanından sevimli bir "Çalı kuşu,, dur 

Akdeniz · 
Devletlerinin istira-

~ 

kiyle bir kon ferans 
akdı düşünülüyor 

Paria, 1 (Ö. R) - Fransanın Londra 
maslahatgüzarı B. Kambon dün Forayn 
Ofise giderek hariciye nazırı B. Edenle 
mü.ı.akerell"rde bulunmu.ş~r. iki diplo
mat umumi vaziyet ve ezcümle Akdeniz
dc-ki eon hadiselerle Uzak Şark ı.·:ıziyeti 
hakkında görüşmfo~lcrdir. 

B. Kambon Santnnderin ispanyol nas
yonalistleri tarafından zaptını müteakip 
BB. Mussolini ve Franko arasında teati 
edilen telgrafların Pariste hu ule getirdi
ği heyecanı D. Edene iz.ah etmiş ve Ak
denizde vul~u bulan on deni.z hndisele-

r'.nin Frnnsı~. ~nh~i \'e. siyasi ~ahafılle- ı Cebcl:tttartktan bir manzara 
rınde pek kotu bır tc~"ır yaptıgını anlat- !erini Fnır.aanın şimali Afrika ile müna- nizde ticari s(!l'TÜ ııderin hi~a.}'csini te
mıştır. 1 knlatını tehlıkeye düsürdüğünü r,öz min ctmf'k için Akdenize sahildnr de~-

Bununla beraber, iki devlet adamı, sn- önünde ft!tarnk Fransanın bu meseleye letler anısında bir konferansın toplan
dece hii.diseleri müşahede etmekle iktifa en ye.kından alakadar olduğunu temin masına gittikçe .daha ~iyade...jhtima ve• 
etmemişler. ayni zamnnda bu gıbi vnk'n- eylemcktedirlcr. Pnris hükumeti bu va- rilmektedir. 
]arın tekerrütürne miıni olmak için alın- zivctc niha.\'et , erilmek üzere süratle 

J Venedik, l (Ö. H )- ingiliz C:~s-
rnası icap eden tedbirleri de gözden ge- müessir tedbirlerin alınması hususunda 

çirmişlerdir. Bu m l>.satla edemi müdn· mar etmektedir. 
hale komitesinin İçtim n davet edilme- Paris, 1 (ö. R) - Akdeniz hadiscle
ainin ihtimali oldusu gibi dıi:';er taraftan ri karşısında Fransız maslahatgüzarı ta
Akdeniz devletlt-ri arasında bir konfe- re(ından B. Eden nezdinde yapılan te· 

~cbbi.ıs neticesinde ademi müdahale ko-

seks> ve cl.:.ondon') kruvazörleri bugün 

bura}"il ı.•aıınışlar ve şchii mutat şekilde 
selfımlamışlnrdır. Bunu müteakip lngiliz 

harp gemileri San Marko koyunda dentir 
atmıtlardır. lngiliz harp gemilerinin ku-

mitcsının eylul hatlarında toplanması manda heyetleri- ile tehir otoriteleri ara· 
beklenmektedir. Diğer taraftan Akde- aında :nezaket ziyaretleri yapılacaktır • 

• 

Uindon News ya7.1yor: 
Şark filemi mes'ut ve muhteşem bir 

izdivaç haberini öğrenmekle sevinç için
dedir. Büyük Mısırın kudretli kralı 
Majeste Faruk, lskenderiyedeki muhte· 
lit mahkeme azasından Yusuf bey Zül
fikarın kerimeleri olan, güzelliğiyle ma
ruf Bn. Safinaz ZUlfikarla evlenecektir. 
Bu husustaki formalite tamamlanmıştır. 
Ağustosun 22 nci günü bu mesut hadi
senin töreni Montaza Palace'ta yapılmış
tır. 

Mısır kralının evleneceği bu güzel ve 
muhteşem kız, Londrada intişar eden 
haftalık •The Illustrated London Ni
yus> mecmuasının \'erdiği bir habere gö
re Türktür ve eskiden Mısırda yerleşen 
bir 'Türk ailesinin en güzel kızıdır. Bn. 
Safinnz, Türk olan sabık Mısır başve
killerind<.>n Mehmet Sait pnşanın hafidi
dir. Yine bu mecmuanın bildirdiğine 
göre Safinnz tSaf güb demektir. Bu 
mesut izdivaç hnheri Mısırın her yerin
de meserretle karşıl~ıştır~ 

• ... 
Paris Soir gazetesi de şunları yazıyor: 
O, 'bugtln on aftı yaşındadır. ~tlrın, 

Mısı, kraliçesi olacak... Bugünkü adı 
Safinaz Zt.ilfikar ... Yarın, Feride adını 
taşıyacak... Fakat memleketinde ona 
yakınları cÇah Kuşu> diyorlar. 

Kral :Faruk, geçen cumartesi akşamı 
ona sol'du: 

- Zcv~em olur musunuz? 
V c bu andan itibaren de genç kız bir 

peri masalı hayatı yaşamağa ba§ladı. 

Kral Faruk ve ni§anlısı Bn. Safinaz 

' Genç sevdalılar daha şimdiden :rüya-1 kmacağı tahmin edilmektedir. 
lar görür, hulyalara d:ılarlarken, onln- Maamnfih gençler şimdiki halde se
nn hesabımı sarayın eskileri ve dinin v~mclcrinde devam ederlerken ihtiyar
büyilkleri ciddi bir kapguya düşmüş gö- ların da önlerinde daha epi düşünme va
rünmcktedirler. Bu kaygu, kralın nişan- kitleri var. Çünkü diiğünün gelecek se• 
lanmas~ haberinin ortayrt çıkardı~ı nn: neden evvel olmıyacağı J!1Uhnkkaktırı 
z.ik bir mesele içindir. Merasim palmiyelerle dolu ve cennet gi-

Gcnç kraliçe, evlendikten sonra zev- bi güzel bahçesinde •Çnlı Kuşu> ile kral 
cinin yanında halka yiizii açık mı ve- Fnl'llğun kız knrdeşlerinin oynadıkları 
ya peçeli mi göriinccek? ve oynaştıkları ynzlık saraydn ynpıln-

Eğer yüzü nçık olarak halk kar:tısımı cak. lslum fıdeti üzere nikahta kraliçc
çıkacak olursa o zaman kral :Fuadın ye kralın paşalık rütbesi verdiği babaS1 
bağlı kaldığı eski anane)"i tanımıyacak, Yusuf Zillfikar vekalet edecek. Nikahı 
bozacak demektir. Falqıt müstakbel kra- da Caıniilezher üniversitesi rektörü kı
liçcnin, kraliçe Nazlının tuttuğu yoldan yacak ... 
yürilyeceği ve tamamen kapalı bir ha- Kral Faruk, düğüne intizaren nişan• 
yat yafamakla beraber saray dışında lısına kadınlara mahsus olan nişanın en 
zevci ile beraber halka görünmektfn sa- yüksek rütbesini vermiştir. 
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Türkiyeye giriş çıkış 

Ecnebilere ait kanun 
dün meriyete girdi 

Ecnebılerin Türkiye;, c gıı s, çıkıs ve ı kum olanlar, yanlarında Türk iyeye sc
ıkamctleri hakkındaki 3177 numaralı yahatl rmc fa gi n yetecek para bulun
knnun dun mcrı;, l<' gırmı tir Bu hu- ınıyanl r, ınunbı.nm pasaportla bılc ı 

· ı T k c se\ ah t edemttlcr. Ancak susta Dahılı) c Vek.ılctıncc hazır: anan ur 1\ l . ' . 

J-:atay Yeni Fransız delegesinin beyanatından: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hatay rejimi güzel bir 
nizamn, me n 'e' ınüdıirlu •un" gel- ynnlnrıncla par, bulunınıyanlar, Turkı-

• 
1

) ede kcndılcrini maddeten himaye ede- "' F ~ k J l 
m·;:;;kı)e)C g J11ck ıstClCll cncbıl ı cck )akın akrıb,Jarı \'C)3 tanıdıkları ~ eni re iim, ransız - ı ür aost ugV u 
hamıl oldukları pasaportu, bulundukla- bulun?uğun~ isbat et~ek sur~tile seya· 'J 
rı memleketteki Türk konsolosluğuna hatlerıne musmıd edilır. Turkiyede~ sı- k s dı l 
imza ettireceklerdır. Vize harcı beş Ji- nır dışı edılcnleıl Tı.irki.}c cümhurıye- ı·cı·n verı·mıı• 'r ür ı·ye urı·ye ost u 
radır. Transıt olarak üçüneu bir mem- ticln emniyetini 'e~ a umumi nizamını t , ı ~ • • 
lekete geç~k olanlar için 15 günliık bozan 'e.} a boznı. k .isteyenlere 'c bo- l b l dı k 

eserdir 
~ ............................. . 

Atatürk 
---.,..---

Dün Boğazda bir 
gezinti yaptı transit vızeleri ıkı liradır. Azami altı zanlara yardım etmek maksadi.} le gel- gv u ı·cı·n -'e Lay Ja ı ı·r TO ,·fa e ece tı·r 

aya kadar ınua:yycn bir muddet Z<ırfın- aıkıeu sez.nenle fahişelerle kndınları , a~ Tı aj 
da Tiırkı.} eye mut~ad~ıt sel ahatlcr) np- 1 fuh a evkederck eç.inmet,ı meslek edi- lstanbul, 1 (Yeni Asır muhabirinden) 
mak iste.} en ecncbı tuccarlarn kola, lık- ncnler Turkı1: C' kabul edılmezfor Kahire, 1 (A.A) - Anadolu hitamma kadar fevkalade komi- olacaktır. Arazisinin zenginliii, 

J " ı - Ataturk, dün gece yeni Acar mot3-lar yapılm1ştır. Iki a.} lık se.}' hat vize- T·•rkı~ (;' e g ı n ecnebı·ıer en ~akın a1· ansmın hususi muhabiri bildiri- ser mtimeaili olarak sancaktaki transit ticaretinin ve bilhassa lı-
.. " " " d riyle Marmarada bir ge:ı.inti yapm11lar-

leri 6 lıra, 4 a,lık. s .} a~at vi.zeleri 8 lira polis karakoluna ınüraeaatlc hü·d.} etle- yor: yeni vazifeyi eruhte edeceğim. kenderun Türk liman ve ıerbeat dır. Büyük önder, saat yirmi ikiye doi-
6 aylık seyahat vızelerı 10 lıradır. rinı bıldırmcgc m cburdurlar. Burada Yeni Hatay Franıız dele- Ondan sonhara Mb~lletler cemiyetin- mıntakaıiyle Türkiye cenup vili- ru Bü.> ukada.> ı şereflendirmi Jer ve bu-

Ec.nebilerin ticaret ve,a :z.ı.}aret ıntl- k dıl rıne b.r ı· b yann,..,..... doldurtu- gesi ve halen Mısırda Fransız den münte P ır Fransız buluna- yelleri lıkenderun ve Sancağın ik-
en '"" radaki halk tarafından hararetle k11111· 

nasebeti.} le Türkt.} c;, e mU\ asalatların- 1 . Turistl terilen kolaylık aza- maslahatgüzara B. Rogcr Garreau caktır. bsadiyat ve ticaretinin inkitaf ve !anmışlardır. 
da tıbi o1acaklaı ı po1ıs kontrolunu ko- urdi B 1 15 kurus mukabılindc 31 ağustosta hkcnderiyeden yeni Sancak muht~lif muahede ve refahında büyük amil olacaktır. ---m,---
.layla.c;t.ırmak maksadi;, it' kcndılerine üc- ındı r.k dul n kr . t k bır bevanna- vazifesine hareket etmittir. anlaşmalarla lehıne olarak Türk • Sancak, Fransız • Türk dostlu-

} k I 1 . tc arı c ı ece n uş ere " I k d · d d" A d 1 _A F k ~ · · t "' "' ' 1' b' 'k' ' ' ı • ı • retsiz o ara pasaporl kontrol ış erı ve- d ld 1 Türk' ·ed 15 giınden • en erıye e un na o u l"L· ramız a• erı garantıs• • tına•- gunun vcrım ı ır tetn ı meaaı•ı ngı iZ 
me 0 unır ar ı.} e • M uh b' • f d Yak d k" bik rılecektır. Bu fı ler m:ıhallınde doldu- fazla kalacak 0 a !ar 2 a.} Jık W) a b r 1ansının. dıs1ır m a f~rı bt~r~. ~nl • ır.ek ~ a m

1 
ev u ta_t_ . ._

1 
e
1 
~ olacağı sribi Suriye • Türkiye ara-

rulursa ecnebi! r kola.}ca c;,ahat ede- b dan yem e ege fere ıne ır og e çec yenı an atma san~ ı ann amdaki dostluğun bir rabıta hal- .,... 
bilirler. Huduttan girince polıs memur- scnelık ıkmnet l zkeresi alırlar. Ecn ı- ziyafeti verilmit, yemekte isken- kollektif menafiini göz önüne ala- k v f d lı t ik' · h 

. k d ler Turkıyede k nunla Ttlrk vatafıd, s- d • f B k d' kt" .. s ak d l • .. 1 b" &il • ay a efr 1 meıaı sa ·- Harp gemı·ıerı· ları, yalnız hududn giriş tarıhını ay e- larına tahsis <.'dıl n iş ve ınesleklcrd<.'n erıye ş an aıı ıre oru uat r mey ana ge mıt guze ır 
11 

olmalıdır 
decekler ve ccncbılerin seyahnt mua- Onat ile M&&ır gazetecilerinden eaerdir. Bu hususta Sandler ve H"IA •

1 
• b I l 

1 . . l ga~ ri ni seı b t. :Yttpabılırll'r. b 1 b ı s. D N (T 1 f k' . h fi u asa a ınan netıce u unan Bugu'" n lstanbu a mele crını bu kadar kolay bır ınunıne c " azı arı u unmuştur. • • e gra ta ı aynı ar er .. l ' • h I h ' . 
ile tamaınlı~acaklardır. Diplo:mı(jk p. Ecn bıler knnıın dahılinde ve mutc- Bay Roger Garreau beyanatın- yazılmıştır) delegeleriyle eseri en guze çarcı a ve er keıın ha- ı · 
aaportla se;,ahat edenler içm husu i ko- knbilı.}d sartıyl Turki~cn n kmdıleıi- da ezcümle demittir ki: meydana getiren tarafeyn murah- kiki menafii ve arzularını tatmin ge ıyo-r 
]aylıklar "ardır. ne memnu olmı)' 1 ve bcledıy<' tcskılfıtı « - Sancak meselesi beynelmi- 'bularını bir kere daha takdir ve edicidir. Halkın olgunluk ve dira- ıstanbul, ı (Yeni Asır muhabirinden) 

Kollektif pa aportlarla g<.'lcnlcr icin bulun n her ~ rinde gal rı menkul sa- lel anlaşma ile halolunmut ve ıan- aaygı sunarım. yeti alakadarların yardımı ite - İngılterenin beş parçadan murekkep 
de 'ıze mecburi,cti "ardır. Ancak bun- hıbı olurlar. A kcıi mıntakalar har cin- cağın itiıi Milletler Cemiyeti ne- Sancak devleti mesut yqıyarak müımir ve güzel bir eser meyda- harp gemılcri yann (bugun) Jimanı.mın 
lardan .}alnız 50 kuru vize harcı alınır. d ccn bıler·n ı 1 radlo cihazlarını zaretine ba ~lanmıştır. 1939 da aralarındaki ahenk Ye tesanüt ile na getireceğimiz ümüdiyle yeni dostça bır ziyarette bulunacaktır Vali. 
Mu terk pasaportlarla se;,ahatlerd ko- '1 rı n u ıkundür. Ecnebılcrin Suriyedeki Fransız manda11nın bütün yakın tark için bir model vazifeme gidiyorum.» amiral şerefine bır :zi)afet verecektir 
}aylık fazladır. Bunların pa aportları. rda bu cıhnzları kulla- nı ıııııııı ı ı111111nı1111111111111ıın111111111111111 ı11111••••••••••••••••••••11••••••••••••••••••nıı1111111u11111111111111111ıı1111••••••••••••••••11•11•••••••••••••••••••11 

ka~~:~cıl ir\::ı! rİ.}~rilt;·~ ı 7ı~J~ d - • - sulh davasında Kırklarelinde 
ımi bulaşık ha talıklarla malul olanlar m-
bır cilrüm dolayısi.} le ağır ceza~ a malı- nu mıntakalarındn se) abat edemezler. 

ispanya ic harbinde , 

Cümhuriyetçilerin 
bir muvaffakıyeti 

Pari.-; l (Ö.R) - Jspnn) ada hu kum t 

km v tl r ın birç k nıU\ af fakı;, et e
ri bıldir lmektedir. Sarago n 25 kıl 
m tre mali garbı 'ne 'aran huku t 

kuvvetleri bu şehre doğru ıl rı harek t
lerine devam etmektedirler. Bu kuvvet
ler dı er bir koldan Ten elm l O kilo
m tre cenubuna vanmşlaı dır. Hareka
tın devamı içın Baı elondan takvi.r(' 
kuvveti ri istcnmı tir. 

Londrn 1 (Ö.R) - Dail; Hcralcl ga
z te i I pnn) n s hıl \ c hudut!, rınm kon
trolü h kkında t knık komite u raf ndan 
hazırlan n r por hakkında bazı malı'.'ı
mat vennektcdiı. Bu habCJ e göre bu 
re ı li \ c ıkada I pa.n.} a sah llerındc de
nız d \'l'İ.} lerının bulunma ı ale:y hmd 
fikır .} u tulmekt f, kat k, ra hudutla
rının kontı-oliın<" el , m olunma ı t. ' -
s .} c cdılm kt diı. Rapor şimdi alUka-

fınd 

tin 

muş v Arnm utluk kralı t ıafınd n ka
bul cclılını tır Bu hadis Ama,·utlu
gun Fı-anko hükti 1etini t dık ettıgını 

Sen Jan de Ltlzden 
r General Franko hü-

ni olm. k uzer d niz ve kara la.};, arc
Jerinin ı t rak l 1 sahilin bu kı mını 

Filistinde tethiş hare
ketleri yeniden başladı 

Kud Bırçok nokt l::ırda 

I 
Misafirleri 

Ken1aHst Türkiye 
tam bir 

ile Amerika 
uygunluk 

devleti 
vardır 

arasında 

Hariciye Vekilimizin Amerika Birleşik devletleri 

Bir nahiyede 
Atatürk büstü 

Kırkla re!~ 1 (AA) - Vıla) etimiziı 

Oskup nahiyesindeki Ataturk büstü bin· 
)erce h lkın i tıraki) le "e T rak} a umu· 

U • • d mi m fcttı ı neral Kazım Oiriwin hu 
narıcıye -nazırına ver iği cevap 2U U ıle.) pı}an bır toren}e a ıJdı 

Turk'ye h rıciye vekıli Amerikanın ) e ıyle d h m tasav\ ur hem iatbık Şa n. k Iu Bu k Şefe ve 
milıetiaz>*vret HWunına bu lHıpc.- 1:11 h • lı.ınm~Jaıı l mCAlJst l\ırkıyen n h rıcı reııme kartı du du u baglıl11ıı anlatan 
raretlı tebrikl rmı unmayı lilzumhı ad- siyasetine HaS olan prensıbı ifade e t - sozlerınden sonra general Kazım Dirik 
deyi r. nl bıldinnek ımkinını bulmaktadır. bir lı:onu ma yapmı tır. General Dırilr 
Beyanatın esası hakkında Dr. Aras 

Am rıka bırlc ık devletleri maslahalgu- pek muht lıf f ır:satlarla devlet reisi ve 
zarıı n aşa ıdakı cevap tevdı edilmişt r Türk siyasetınln mcsul bapanlan tara-
Amerıka bırleşık devletleri harıcıye ından vaki olan be;, anatın cUmhuriyet 

nazırının muhim beyanatını büyük bir hükümetinin tc:raatiyle daima teeyyüt 

Edirne konserve 
Fabrikası 

ınkılap tarıhinın sönmez "e ebedı bir 
aembolu olarak aônullerde yaoayan Ata 

turkun anıtını dı.ktıklerindcn dolayı ken· 
dılcrinı kutlulnmı tır Ataturlı: i ın aaa· 

ılgi il öğrenmiş olan hariciye vekili bu etmiş ve bu sözlerle bu icraatın da ge- Trakya, 1 {Hususi muhabirimizden) detin halkın huzur, nete ve bahtıyarlıi 
baptaki tebli atından dolayı Amerika 16 T da akl lan A .ka - Trakyada ve bilhassa Edirnede iklim olduğunu soyli,>en umumi müfettit bir 

• çen eınmuz v o merı n w k b' . . . k d b ı LJ k ı hükumetine hiır teşelı:kürlerini aunar. . . . ve topragının a ılıyetı hascbıyle her e eriniz olursa ir zo UK; a ar ı a11raa 
D k b b . t beyanatı dairellnde tecelli edegelmış ol- . b 1 • . I b tor- Aras ış u eyanatın mum az .. nevı se ze er yetışmektedır. "'7. onun ustun 

sahıbı tarafından izhar olunan arzuya duğunu hatırlatmağa musaraat eyler. Edimede mevcut olup halen . P lı d~mi~tı . 
U.} gun olarak Ekselans Hull tarafından Görüşlerdeki hu uygunluk dolayı iy- bulunan konsel'\ e fabrıkası j leıılm Bu 111.un \ e d w e lı konuşma alaka ı1e 
tetkıke mevzu olan meselenin heyeti ledir ki, Dr. Aras Amerika birleşik de\- b ]andığı takdırde sebze ziraat n l 1 nm ok alk lantnııtır Vali 
umumı;, <.' i h kkında Türkiye cümhuri- Jetleri hariciye nazırına be:y ana tının ) uk in ki fa m zh r ol ca w ı şı h 
.)CtJ hukum tin n dil u cesıni bild"r- Türkiye cilmhuriyeti hukümetinin go- dır. Haber aldığıma gore Z:iraat v~k·ı 
m ki bahti, dır. rii!;lerine uydu unu ve heyeti umumi- tı bu önemli i e el koymu tur. 

Ilk cince ur, mı bel rt nek g rcktır 
ki ulh \ e b .} nelınılcl i birlı ı dav. 
ında Amerika bu le ik d vlctlcrı h rı

cıyc n ırmca t k p edil n u ul b ~n 1-
mıl 1 h :yatın t kumülünde fo:y d ını 

hi s ttır cck rn ut bir yenilık teşkil ey
i n ktedir. 

F lh ık d 

Geldiniz ... 

••••••••••••••••••••••••••••••• i.~i=>~~~~··ı••·~~~~~~~~~~ı~ııı••ı•••'····················· 

Ingiltere 
Yeni teşebbüslere mi baş vuracaklar 

Fransa ve 

ltalya, açık müdahaleye nihayet vermezse Fransa 

ş 

ispanya hudutlarını güçlüklere açacağını 
Faris, 1 (ö.R) - I panya me elesin ilt re ıl t m mı ka,betmek imkanın- ri tarafınd n d u t 1 ru 

de yeni tc ebbiı lcre girişilmek üzere ol- d. n sakınmak ı t dığı içın I panya ile tır· 

bildirdi 

Güzel fuarımızı, şirin İzmirimizi gezdiniz, gördünüz. 
İzmirden size bir hatıra olsun diye bir şey haber verelim, 
ı ·rde üzüm incir meşhurdur, bu güzel meyvalardan 
h~J;ye götüre;eksiniz size daha makbul bir hediye haber 

dugu hissi vardır. Bu itibarla Fransa Fr. nsa ara mdakı hududu gönullul rın <Adeını mudah. le komıtc ının le 
maslahatgilzarı B. Kamboinun dün B. ve hatta belki de mühimmat ve harp cek ıçtıın. ı 10 E.} liilde ~ apılacaktı. F . 
Edene yaptığı ziyaret Londra siyasi ma- malzemesinin geçmesine açmak husu- kat bu içtımmn daha erken ' pılma ı 
bafılinin dıkkııtini cclbetmektedir. cPıı- unda kabinenin bazı nazırları tarafın- muhtemcldır. Bu c lsede ıtaı,anın Is
rıs - midi> çaz tcsınin Londra muhabirı dan yapılan teklifı Ing lız lıukümetınc panyadaki miıdah, 1 i orta, a atılacak
bu ziyaret hakkında gazetesine gönder- bildirmek h.izumunu hıssctıniştir. Fran- tır. Musta 1 olan dı er bır mesele d 

veriyoruz: 

Hükümet Caddesinde 
Eczanesi .Hilil 

HARÇiÇEGi ) adıyla bir kolonya yapar. Mark~sı eczane-
. ( B~ . (KEMAL K"MiL) AKTAŞ markasıdır. Bılmem ama 

nın sahıbı . a kullanmamış olduğunuzu iddia edebili
b.undan daha eyı k,.ol~nya i le meşhurdur. lstanbullu misa
rız. lzmir Kemal Kamıl kolhonykas Y ti' yapabiliriz Hilal eczanesi 
f. 1 • . "dd" da a uvve ı ' ır erımıze "hu ı ıam1zı y emin Fulya Son hatıra 
Gönül, Zümrüt damlası, Altınruy:ktad as ' (Hiıaı Eczanesi) 
adh a rıca esans ve losyon yapnı ır. 

diği telgrafta u malumatı vermektedir: BB M lln' F k d lngıltere dahıl ol lu •u halde bütün Ak-sa . usso ı ve ran o arasın a te- d 
cB. Kambon tarafından dun' B. Ede- · edil , af} enız de\letlcrinın ticari seyrisefamlııı aü en teıgr an Itd.}anın ademi taht lbah 1 ne yapılan ziyaret Ingiliz parlamento e ır r n ' d er denız ve hava 

müdahale. prensibim. ter. kett~gı. · hakkın- gemilerinin t rruzlarına k:ıT"<::ı hunaye 
mahfıllcrinde ve matbuatında muhtelif d k b f 1"-kk - d - 7 

a açı ır ıtira t .ıa ı cttıgın en der- için mu terek t dbirlere tevessül etme-
farnz.ıye 'c tefafrleı ~ol açmıştır. Zan-
nedıld ı ın öre Fran a B. Mussolinın 
P 1 nda ıfr f ettı ı ve San-

hal ademı mucl hale komitesınin içtima- 1 'd B 
t kl d erı ır. u meseled Ingilterenin ta-

mı J eme c ı. 

kındı ı ta" ru h rek t n ittır Bö l -
D r t r tan G n ral Fı ankoya Lon- c Fransanın t k 

dradan yapıl n ıhtarlara ragmen Ispan- Akd nızdeki ko 
ya açıklarında Ingıliz gemilerinin tchdi
dıne d \"aın edilmesi Ingıltereyi pek zi. 
.} • d kızdırd •ınd n ad mi müdah le ıniştır. Al 

l ınıt n d tlı hır protesto yap- letle ı n b t mudah 1 .} ahut hep-
mak ı ın In lızler n de Fransızlarla bir- ı ı ın mudah led n ı lla 
l meleri muhtemeldır. 
Lıbcral N v Chroniclc> gazetesi de 

Daıly Tclegraph .} ni m h ' t liılal • t .} urutmekte , e 
r d n bır makalede Fı hın nd ki .} alı t nazır -

u mu tal· lar \ rdır: Fransa adeını rın bu ı tte ıdd tl ı ar ettik-
müdahale komedyasının aldıgı şekilden lerını kaydeylemektedir. mill edileb 
IOD derece p)'l'ı memnwıdur. Fuat ın:. cTemps gazetea1nln Londra muhahl- •k•lmıvor. 
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10 l il ~mi !flD~ 
Bir çok mermiler isabet etti Japonyanın 

tazminat vermekten imtinaı Londrada 
hoşnutsuzluk uyandırdı 

Şanghny, 1 ( ö. R) - Çin ve japon 
'tayyareleri arasında yapılan bir muhare
be neticesinde İngiliz filosuna kumanda 
eden Vis amiralin bayrağını taşıyan Da· 
nai f ngiliz amiral gemisiyle cPlimut> kru· 
vazörüne ve cEkcene> ticaret gemisine 
muhtelif mermiler dütmüı. fakat ancak 
ehemmiyetsiz hasarata sebep olmuılar· 
dır. 

Yaralanan İngiliz sefirinin 11hhi vazi
yeti memnuniyet verecek halde olmakla 
beraber ziyaretler kabul etmesine henüz 
müsaade edilmemektedir. 

Tokyo, 1 (ö.R) - Hariciye nczare· 
ti namına beyanatta bulunmağa salahi
yettar bir zatın ifadesine göre İngiliz no
tasına Japonyanın vereceği cevap hak· 
kında bütün yapılan tahminler şimdilik 
nıevsimıizdir. Japon hükUmetl emrettiği 
tahkikatın neticelenmesinden evvel ce· 
vap \'ermek niyetinde değildir. 

Londra, 1 ( ö.R) - lngilterenin Nan· 
kin ıefirinin yaralanmasını mucip olan 

hadiseler hakkındaki lngiliz notasına ce• 
''ap vermekte Japon hükumetinin teah· 

hürü Londrada pek fena k~rıı1anmı§ttr. 
Bu hareket tarzı siyasi mahfillerde bir 

derece heyecan bile uyandınn~tıT. Bu 
mahfillerde hüküm süren kanaat ~udur 
ki, Japonya lngiliz notasına müsait bir 

cevap vermiyecektic'. Muhakkak olan 
bir nokta vardır: Japonya hadiseden do
layı tazminat itasını kabul etmiyecek-

tir. Japonyanın olsa olıa hu gibi hadise· 
lerin tekerrür etmiyeceği hakkında temi· 
nat ı.•ermcsi ve teessürlerini badinnesi 
beklenebilir. Tokyo hükumetinin bundan 
~aha ileri gitmeğe mütemayil olacağı 

.anılmamaktadır. 

Şanchay, t ( ö.R) - Çin otoriteleri 
tehirdeki bütün hususf otomobilleri harp 
ihtiyaçtan için müsadere etmişlerdir. 

Şanghay, l (ö. R) - Japon mahfil· 
ferinden bildirildiğine göre japon hava 
kuvvetleri Çinin bütün hava üslerini tah
rip için geniı bir faaliyete gir~mek niye· 
tindedirler. Japonlar şimdiye kadar bir 
çolı: tclıiz telgraf istasyonlarını tahrip et-

mişlerdir. Japon tayyareleri cenubi Çine 
ve bilhassa Kantona karşı hava taarruz:· 
!arına devam etmektedirler. Şnnghayda 
her iki taraf hazırlıklarına faaliyetle de· 
vam etmektedirler. Çinliler tiddetli bir 
mukabil hücumda bulunmuşlardır. Ja
ponlann umumi taarruzlarının yakın ol· 
duğu tahmin ediliyor. 

DIPLOMATIK VAZIYETTE 
DECIŞIKLIK YOK 

Paris, 1 (ö.R) - Çindcn gelen ha
berler diğer günlerinkine benzemekte· 
dir. Şimalde Japonların ileri hareketi 
Tien-Çinden Fu-Ken istikametine de
vam etmektedir. Şanghayda da Japon
lar Yang-Çe sahilinde Su-Hnngı zaptet
mı.şlerdir. 

Diplomatik bakımdan vaziyette deği
şiklik yoktur. Ingiliz hükümeU son de
rece bir sabırla Japon hUkümetinin gi
riştiği tahkikatı neticelendirerek Ingl
liz notasına cevap vermesini ve isteni
len tarziyeyi kabul edip etmediğini bil
dinncsini beklemektedir. 

Bu sırada Japon mahfilleri Çin· Sov
yet ademi tecavüz paktını protesto et
mekte ve iki komşu devletin birbiriyle 
harp etmemeğe karar vermiş olmalarını 
adeta bir cinayet şeklinde güstermektc
dir. Bu iddialara bir cevap olarak Çin 
hükümcti pnktın metnini neşretmiştir. 

Evvelki telgraflarla haber' verilen bu 
metinde itiraz edilebilecek bir nokta ol
madığındnn Japonlar paktın gizli mad
deleri olduğunu iddia ediyorlar. Halbu
ki gizli bir muahede yapmak fikrinde ol
salardı, Rusya ve Çinin ayrıca bir de 
aleni bir muahede akdine lüzum görmi
yecekleri tışikardı. Çin mahfilleri bu 
pakt Jle Sovyetledn ancak tecavüze uğ
rayan Çine sempati bildirdiklerini, yok
sa hakikatte vaziyette değişmiş bir şey 
olmndığını kaydetmektedirler. Sovyet 
Rusyn diğer taraftan Çine silah ve harp 
malzemesi vermek hakkını muhafaza et
mektedir. Nasıl ki Almanya da, Çine si
lfıh vermeği teklif ettikten sonra, şımdi 
bu silahları yalnız Japonyaya gönder
mektedir. 

Bükreş konferansı bitti 

I 

Küçük Antant devlet
leri arasında 

var 

Fuar kupası • • 
ıçın .. 

Heyecanlı maçlar göreceğiz .. 
lzmir - Ankara - lstanbul muhtelit/eri önümüzdeki 
Pazar günü 

Ankara 
{ 

maçlara başlıyorlar. ilk maç lzmir -
muhtelit/eri aı asında yapılacak· .. 

Istanbul - l::mir mtıhtclitlc-ri bir arada 
Futbol federasyonu, çok isabetli bir t telitleri, yepyeni kuvvetler halinde, ye-, her şeyden üstiin misafirlerimizi çok iyi 

kararla Anknra, lzmir ve Istanbul muh- ni kadrolariyle Izmir muhtelitinin kar- karşılamak vo ağırlamak vazifesi biz lz
tclitlerini Izmir saluısındn karşılaştırma- şısında yer alacaklardır. Bu suretle mirlilere diişıncktcdir. Şimdiye kadar 
ğa karar vermiş, keyfiyet hakkında iz- Izmir muhtelili yeni futbol mevsimine alınan neticeler şunu gösterm~tir ki, 
mir futbol ajanlığı ve F\ıar komitesi ha- girerken Ankara ve tstanbul muhtclıt- İzmir muhtcliti 1stanbulun karşısında 
berdar edilmiştir. lednden maada üçüncü umumi müfct- bütün tevillere rağmen ihmal· edilemi-

Futbol federasyonu ikinci reisi ve sa- tişlik muhtelitiyle de karşılaşmak iınka· yecek bir kuvvettir. lzmir muhteliti 

Emniyette 
---111---

1 O tane ınühim nizam-. . 
name proıesı 
hazırlanıyor 

l:mniyet genel direktö.rlüğü yeni teıı· 

kiliit kanununun iyi bir şekilcle tatbikini 
temin için on tane nizamname projesi 
hazırlamıştır. Bunlardan polis mesleğine 
giriı nizamnamesiyle mesleki ceza ni· 
zamnnmesi devlet şürasına \'erilmiı ve 
devlet şürası umumi heyetinde müzake
resine başlanmıştır .. Diğer nizamname 
projeleri bugünlerde devlet şurasına gön
derilecektir. Bunları sıra.siyle yazıyoruzı 

Dahili nizamname projesi : Karakol
ların idare şekillerini, nöbetlerde vazife 
alocnk polisleri, nöbet gekillerini, polis 
merkezlerinde tutulacak defterleri ve 
polislerin etüd şekillerini göstermekte· 
dir. 

Polis enstitüsü ve polıs mektepleri 
nizamname projesi, enstitü ve polis mck· 
ıeplerinin çalı~ma şekillerini esaslı ve 
etraflı bir şekilde tesbit etmektedir. Sicil 

ve hal tercemesi nizamname pro1csı. 
şimdiden sonra daha ~slı bir şekilde tu• 
tulacak olan polislerin sicilleriyle, terfi· 
ferin sicil ve kıdem üzerine ne şekilde 
yapılacağını geniş bir ~ekilde izah eden 
hülrumleri ihtiva etmektedir. bık Izm.ir Sanat okulu direktörü B. Dan· nını bulacaktır. kısa bir zaman içinde hazırfanml§tır. Bu 

· 'b 1 · · · I ta b la 1 Emniyet muameliıt memurlan nizam· yal bu maçların organizasyonunu ta· ılı ara maçın netıcesını s n u ma 
1 . Bu maçlar ınilnascbeliyle bir haıka c' ·nck pek te ıs· al)etlı' bı'r tahnı'ın deg-:ı·ı. name projesi, pasaport, hesap ve kita· hakkuk ettirmek Uzerc Izmire ge mıştir. ... 

müjdemiz de tne§lıur Vahabın Izıııir bet muamelelerini yapacak muamelat ev· Dün futbol ajanı B. Suat Yurdkoruyu dir. 
b ınuhtelitincle yeı· aiınası keyfiyetidir. saf ve şartlarını ve resmi elbiseli poliı ziyaret eden B. Danyal, bera erce maç- Ankaraya gelince: Ankaralı çocuklar 

h ı Dün bu hususta alakadarlarla temasa .. t d b . I . d .. ı.· . ti'b b rak memurlarının muamelat işleriyle mcş~I lar fikistürünü nzır amıştır. o e cıı crı zınır c ıyı uır m a ı -
tenlaslarln futbol g""ilmistir. Eg~ er bu sahada beklenilen l d "k" . , d olamıyacaklarını iz.ah eden hükümleri Izınir Fuarına ait -~ ~ ınış ar ır. Hu ·umet merkez.unız en 

kısmını Zcnginlestiren bu temaslar, yal- cevap gelirse, lzmir muhteliti en ku\·- b' .• r tb l . . 
1
. k l J ihtiva etmektedir. Proje muamelat me· 

~ ıze ıyı u o ve ıvı spor ge ırece o an 
nlz Izmı'rde deTıil, Türkiyenin her yerjn- vetli ;şckJiyl{! Istanbulun ve Anknranm b t k 1 g: 1. l'b' et t murlarını 16 • 20 - 25 - 30 - 35 lira asit 

o u a · ıın m n aca ı ne ıcc ga ı ıy e ı 
de büylik alakayla karşılanacaktU'. kaı:şısına çıkacak ve \imit edilen netice- mnaşlı olmak üzere beş sınıfa ayırmak· 

olsa, Izmir sporcuları ve Izmir halkı bu d E . k'I" 1 k Bu knrşılaşıru:ılar, Fuar turnovası na· leri alacaktır. k 
1 

ta ır. mnıyct teş ı atı memur annın ı· 
teması çok iyi arşı ayacaktır. r t . . . 

mı altında yapılacak ve federasyonca ' KARŞIMIZDAKi KUVVETLER ya c nıznrnname proıcsı .. 
turnova galibi olan şehre bir t:Fuan ku· Bu güzel temaslar münasebetiyle Iz. Şark ço::uklarının Izmirde yapacak· Bu proje mevcut ve mer'i nizamname· 
pası verilecektir. mil muhteliti cidden kuwetli rakipler- ları karşılaşma da çok mühimdir. Şar- 1 de bazı değişiklikler yapmakta ve mu-

Bu maçlara ait program şudur: le kar~ılaşmış olacaktır. Öteden beri Iz- kın gür~üz delikanlıları _I~nirde, Izmir 1 ame.lat ~erourlnrı iç~n nyn bir elbise 
5 Eylul pazar: Ankara muhteliti - lz- mir muhtelitinin karşısına çıkmaktan çocuklanyle yapacakları ıkı temasta ne- ~eklı tespıt ctmcktedır. 

mir muhtelit! arasında... çekinen Jstanbul muhteliti, Izmir saha- ticcden ziyade temas kıymetli olacaktır. f Polis resmi selam nizamname proje· 
8 Eylul çarşamba: Ankara muhteliti - sında Izınidn çok kuvvetli kadrosuyle Şarl~ çocuklarının Izınirin genç muhte- si Polislerin ne zamanlarda, ne şekildo 

1 k" 1 ı· b"J ~· . İstanbul ınuhtelili arasında... karşılaşacağı için bu temast~m elde cdi· lıti karşısında çok iyi bir netice almak I ve ım ere se anı ver~ ı ecegını~ ne za-
11 EylCıl cumartesi: Izmir gençler muh- lecck ndicc de çok şayanı dikkat olu- istiyccckleri \'C muvaffak olacakları mu .. man ve nerd~rde selam vermege mec· 

tclili - üçüncü mnumi müfettişlik muh- caktır. haki.aktır. 1 Lur olmıyacaklarını tespit etmektedir. 
tclitiylc... lzmir - İstanbul t"masından hangi tn· Ankara muhtt"liü yarın akşam. Istan- Cenef direktörlük bu nizamname pro· 

12 Eylül pauır: Izmir - Üçüncü mü- kımın galip çıkacağt şimdiden kestiri- bul muhwlili de salı akşamı ekspresle jdcrinden başkn öğretici ''e teknik fi. 
fettişlik muhtelitleri arasında revanş lemez. ötedenberi temiz rekabet hisle- şehrimızc gelec kler, istasyonda Fuar !imlerin k?n~rolüne dair yeni bir ni7.:ım
maçı ve Izmir - Istanbul muhtelitleri riyle birbirlerini demeyen iki schir muh- komitesi memurları, spor kurı.tmu mü- na~e proıesı d~. hazırlan?.aktadır. Bu 
arasında temsili maç... telitinin. lzmlriıı hazırladığı bu güzel messıli ve 'kulüpler murahhasları tara- proJe halen mer Jyet mevkıınde bulunan 

Gerek lstnnbul ve gerek Ankıt:rd mu1ı- ,,-~llcdcn i:ıtifodc cd~rck kah]ıl:ışırkcn, fınd:ın hnntre,t karşılanacaklardır. f nİ7.amnamede esaslı deği;ıiklikler yap• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• maktadır. 

Havada 1 Cinsi iyi7 verimi bol Iran ~skeri 
ıs,2~0 metre mahsul almak için.. h 

yuksekte - ey eti 
J .. t.ep ı~ın.takalıırında b~ğ~ı~ığın i~.yn-,uırtcsi günü Ankarada Ziraat Vek<lletin

sı. dığcr ıslihsal maddelrmuzın de ure- de bir komisyon toplanacaktır. Bu ko
Paris, l {ö.R) - Moskovadan bil· 

diriliyor: Dün sabah askeri mühendisler· 
den Kampinski ve Aleksiycf Moskova 
civarındn 1800 metre mikabı hacminde 
bir balona binerek yükselmi§ler ve 5 2 
dakika sonra 15 2 00 metre irtifaı na ka-

tilmesi için Ziraat Vektıletince mühim 
kararlar alınacağı öğrenilmiştir. Uzun 
uunandanberi Ziraat VekUletince Orta 
Anadoludn yapılmakta olnn tetkikler ne

misyona Izmirdcn ve Ankaradan bazı 

___ ...,., __ _ 
- Baı taralı birinci sahifede -
mülki erkan hazır bulunmuşlardır. 

tam bir anlaşma 
dar stratosfer içine yükselmişlerdir. Bu 

J)AŞT ARAFI BiRINCI SAHlFEDE reisi sıfatiyle üç hükümet namına be- irtifaa balon vasıl olunca iki Takip mü· 
reflerine verilen bir ziyafette hazır bu- yanntta bulunarak üç Küçük Antant şahedclerine ba§lamışlar ve balonu ya· 
lunmuşlardır. KUçUk ant<ınt grubu- devletinin dalına birbiriyle mlitesanit ol- vaı yavaıt indirmi~lerdir. Toprağa iniı 

ticelenmiştir. 

Orta Anadoluda yapıhıcak zjrai yeni
likler hakkında nlmncak faydalı karar
ları konuşmak iizcre önümüzdeki pa· 

zevat iştirak edecektir. Yarın, Ziraat 

Vckiıleti bağcılık enstitüsü şefi B. Mü
bin Onaran, Burnova mücadele istasyo-

nu müdürü B. Nihat Eğriboz, bu top

lantıda hazır bulunmak üzere Ankara

yn hareket edeceklerdir. 

Tren hareket etmezden önce Iranın 
kıymettar askeri heyetiyle teşyide ha
zır bulunan zevat arasında samimi has
bıhaller olmuş, giizel cümleler teati edil. 
miştir. 

Sayın Iran generali Izmirde bulun· 
duklan ınUddetçe, gerek Izmir halkın· 
dan, gerek yiiksek makamlarımıuian 
gördükleri hüsnU kabulden mütehassis 
olduklarım, giizel Izınir şehrinde gt:!çir
dikleri müstesna dakikaların hatırasını 

nun teşekkillünc saik olan Avrupa sul- duklarmı tesbit eylemiştir. saat 1.20 de olmuştur. Bütün suut e!lna· 
hunun ve statükosunun muhafazası için KONFERANSIN AKiSLERi sında balonun rakipleri telsiz vasıtas'iyle 
temennileri ihtiva eden nutuklar söy- Paris, 1 ( ö. H.) _ Sinaya konferamıı kara ile muhabere halinde bulunmuşlar-
lenmiştir. neticesinde neşredilen tebliğ konferans dır. 

Sınaya, 1 (Ö.R) - KüçUk Anfuntın arifesinde ortaya çıkarılmıı olan endişe - -------------• 
&imi konseyi son iki içtimaını dün yap· verici haberler hilafına olarak üç Küçük imparatorluğunun tasdiki meselesidir. 
tnl§tır. Ögleye doğru Kral Karol BB. Anla!!ma devleti arnsındıı. birliğin tam Havas ajansının Bükreı muhabiri bu 
Sto)•ndınoviç ve Kroftayı ayrı ayrı hu- olamk muhafaza edildiğini ve bu de,,·let- hususta şu mnlümatı veriyor: 

Ulan Konyalı! .. 
Ya Allah benim canımı alsın, yahut 

ben senin canını alacağım .. 
zuruna kabul etmiş ve yemeğe alıkoy- !erin Milletler cemiyetine sadık kaldık· fyi bir kaynaktan öğrenildiğine göre, 

Dün eecc Basmahanede Biç:ıkçı hn· 'ı yolar gibi didim didim parçaladı. Polis muştur. Rumen başvekili B. Tataresko !arını göstermektedir. Bu tcbliade en italyanın Bükre• sefiri Sinavaya giderek 
- "' ~ nında herkesin huzur ve. rahatını bozan geldi. Bunları susturamadı. ile hariciye nazırıB. Antonesko da ye- nıühim iki nokta hakkında bazı izahatla Yugoslavya başvekili B. Stoyadinoviçle j 

mühim bir baskın hndisesi olmuştur. - Sen ne yaptın? 111eğe kralın nezdinde kalmışlardır. vaziyetin tenvirine ihtiyaç vardır. görüımü• ve Cenevrede Küçük itilaf k' 
y Va a kahramanları Ismail ve Emin ya-Öğleden sonra Mncaristanın Bükrcş Bunlardan birincisi mÜ•terek emniyet devletlerinin Habe• ilhakının tasdiki 1e· k 

" " alanarak cünnü meşhu1 muamelesi yn-•efirl Antant devletlerinin üç hariciye meselesidir. Bu hususta Pragda çıkan hinde bir t,.•ebbüste bulunmalarını te- lrn 
~ pı ış ve derhal nöbetçi mahkemeye vc-nazırı tarafından ayrı ay11 kabul edil- er-ski Slovo> gazetesi •unları yaZJ'-'or: mine ralı•mııtır. Fakat ne .. redilcn teb· 

y<; v J " " "' rilmlşlerdir. Hadise şudur: 

- Ynpınayın, etmeyin, şimdi cüınhu
riyet devridir, cürmü meşruta (!) vardır 

miş ve Macaristamn yeniden silahlan- cGarp devletleriyle Almanya ve ita!- liüde bu noktada sarahat mevcut olma· 
., Bu iki suçlu arabacı olup, ötedenberi 

mak hakkını tasdika imkan verecek bir ya arasında yeni bir Lokarno paktı ak· malda beraber konseyin bu meselede in· Sıra suçlulara geldi. 
arabalarını Biçakçı hanına bırakmakta 

formül bulmak için kendileriyle görüt- dine Küçük Antantın taraftar olduğunu tizar vaziyetini muhafaza ve f ngiltere ve 

dedim ama dinleyen olmadı. Hatta beni 
bile kaknlndılar. Demiştir. 

f 1 imişler.. F~knt, kendilerinin bazı ı.e-müştUr. Bu ormü ün yakında tesbit ifade eden üçüncü fıkra bilhassa mühim- Fransa ile mü•teteken harekete karar 
"' bepler dolayısiyle handa bulunmalarını 

Bunların ikisi de Mdiseyi inkarla be
raber, bilakis hancının hakaretine ma· 

edilebileceği umulmaktadır. dir. Zira bu fıkrada Avrupanın diğer verdiği anla•ılmaktadır. 
y arzu etmiyen han miisteciri B. Mehmet; 

Konseyin mesaisi hakkında matbuata mıntakalan için de ayni -kilde anla•· Kürük hilaf devletlerinin Macarist:ın- H"k' f1 b 1 t kl'f 
r- v v han kapıcısına verdiği bir emirle, bu iki a un; tara ara arışına arını e ı 

tevdi edilen tebliğ billün meseleleri göz· malarla emniyetin korunması istenilmek- la olan münasebetlerine gelince !\faca· ettı'. 

:ruz kaldıklarını söylediler. 

suçlu kabul edilmemeğe başlamış ve 
den geçirdjkten sonra Küçük Antant tedir. T cbliğin çok ihtiyatlı bir lisanla ristanın yeniden silahlanma hakkının Fakat miisteki B. Mehmet: 
d ı tI · ü ili · · •- b' f"ki bundan miitccssir \'e muğbet olan suç· • ev e erı m mess erının .... m ır ı r -kaleme alınmış olmasına aynen bu mın- tanınması meselesi iyi bir yoldadır. Kü· ' 

1 lular, dün qece çok sarhoş olarak hana - Kat'iyyen barışmam. Hayatım bir iği müşahede ettiklerini kaydetmek- takaların merkezi ve ıarki Avrupa oldu- çük Antant buna Mac.aristanın tek ta· t"•hlı'kededı'r. 
ı · 1 · ı ı 1 ı 1 " Esasen yirmi gün evvel te \'C KüçUk Antantın Milletler Cemi- ğunu anlamak güç değildir. Böylece raflı bir lı:ararla teveşsül etmemesi ıar· ge ınış er ve ışiy e meşgu o aıı ıancı i e 
k ıdd 1 b. li k b d<!, ayni ~ahıslnrın tehdidine maruz kal· 

daima muhafa7.n edeceklerini beyan bu
yunnuştur. Tren samimi te§yi sözleri 
arasında hareket etmiştir. 

Iran askeri heyeti bugiın öğleye doğ· 
ru Ankaraya muvasalat edecek, orada 
da merasimle karşılanacaklardır. Sayın 
general ve arkadaşları mütenekkiren se
yahat etmektedirler. Iran heyeti Anka
radn üç gün knlarak bazı ziyaretlerde 
bulunacaklardır. Oradan S:ımsuna gi
decek olan Iran heyeti Trabzon yoluy
le memleketine dönecektir . 

o 

Turistik 
faaliyetler 

yetiyle iş birliğine devam edeceğini tas- Sinayada Çekoslovak noktai nazan ka- tiyle hunu kabule mütemayildir. KaT§ılık ço ş et i ır n.,ız miina ·aşasına aş-
:L t kt d' la ısla d dım. Dedi. ruı e me e ır. bul edilmiıtir. Çekoslovak hükUıneti olarak komşularının emniyeti hakkında m :ıı r ır. ne bir turi1.m se~ ahati yapılması düşü-

A v ka J l d'd k d Hakim düşündü: MUşterek emniyet ve Lokamo pak- merkezi ve şarki Avrupada da. garbi Macaristanın bazı teminat vermeıini is- gız vga arı; te 1 1 e a ar uzamış nülmektedir. Trakyndan başka lzmir 

Trakya, 1 (Hususi muhabirintlzden)
önümüzdeki yaz mevsiminde Türkiye 
turing ve otomobil kulübü Edirne şube
si taraf mdan dost Balkan memleketleri-

t t d"d' l 1 • l" K" - ve bunlardan E · • Suçlular tarafından gösterilen müda· ının ec ı ı mese e erme ge ınce U· Avrupa kadar olmasa bile en geniı mile- temektedir. mm. ve Istanbuldan birçok kimseler bu se-
"k A ta t k . b b b' UI I' 1 11 1 1 fon şahitlerinin celplerine ,sabıkalarının çu n n onscyı una cnzer ır te- yasta müşterek emniyetin temin edilme- Küçük ttililf devletlerinin Macarista- - an '-Ollya ı, ya A a ı canımı a - - yahate iştirak aı-..msunu göstennişlerdir 
şebbüsUn Avrupanın diğer kısımları ve sini istemektedir. Bu karat Alman pro- na karşı daha sempatik bir tavru hare· sın, yahut ben senin canını alacağım! ... sorulmasına ve hadisenin malıiyetinc ve Istanbuldan, Izınirden vt' memleket 
ezcümle şarki Avrupa içinde yapılması jelerine bilvasıta bir cevaptır. Almanya ket talundıklım anlaşılmaktadır. Bu da Demek suretiyle B. l\Iehmedi ölümle toplnnan delillere göre suçluların tev- dışından Trovayada turistleri çekmek\ 
lUzumunu kaydetmekte ve sulhun tc- yalnız garbi Avrupa için pakt yapılma· Macaristanın komıulariyle mukarenet te· tehdide kıyam etmiş... klflerine karar verildi. ınaksadiyle bir program hazırlanmıştır. 
cezzi kabul cdemiyeccği noktasında ıs- smı ve diğer mıntakalarda iki taraflı sisi arzularını kolaylaştıracaktır. Bu hadisenin dinlenen şahitleri ara· 111 Nara burnunda ınotörler ve otomobille-
rar cylemcktcdır. paktlarla iktifa edilerek kendisinin ser· Havas ajansının muhabiri tarafından sında celeplik yapan birisi aynen şu şe- B ı • k d • t rin dubalara yaklaşmasında zorluk çc-

Konsey kendi azalnriyle diğer Tuna best bırakılmasını istiyordu. Halbuki bildirildiğine göre. Mncariatanın Bükreş kilde bir ifade vermiştir: e ÇI a a V az 1 ye kiliyordu. Çanakkale bclediyesi tıh-
devletleri arnsıı'\da ekonomik iş birliği umumi bir hal \'e tesviye hususunda öte-

1
ae!iri Küçük Antant devletleri mümes• - Ben yazıhanede oturuyordwn. Bun- Brüksel, l (Ö.R) - Nazırlar mccli- tın1daki iskelesini yaplırmağa başlamış-

arzusunu izhar etmekte ve Küçük An- den beri ısrar eden Çekoslovak. hüku· ıillerine bazı tekliflerde bulunmugtur. lar zil zurna sarhoş olarak geldiler ve si, uz.un müukerderden sonra par!~- tır. Yakında bitecektir. Bundan b* 
tant devletleri nrasında en kısa vade metinin görüıılerine Sinayada Romanya 

1 
Macaristandan belki de Macar ekalliyet· yazıhaneyi basblar .. Küfürlerin bini bir mentonun içtimaa davetine karar ver- ka Trovaya kadar bütün köprüler be

~inde ekonomik bir mukavele yapıl· ve Yugoslavyanın da müzahereti temin 
1
Jeri için daha mü.ait bir rejim tatbikini para ... Bütün halk toplandı. Bunların miştir. Baıvekil B. Van Zceland Belçi· ton olarak yapılmı.,.c;tır. Sarıcalar köyün. 

masına karar verm~ bulunmaktadu'. edilmittir. ıt .. temekte ve bu del'letlerin Macariatana gUrültüsUnden Basmahane adeta yerin- lı::a Bankası meselesinde kendisine kargı den Trovaya kadar beş kilometre yolun 
Bu tebliği verdikten sonra Romanya iKiNCi MESELE karıı iyi temayüllerine bunun bir delil den oynadı. Emin, B. Mehmedin göm- yapılan hücumlara cevap vermek üzere JC)Seye kalbi için bu yıl bilçteye para 

hariciJ'e nazırı B. Antoneslto. konseyin ltalyan t.il edecoiini bildirmektedir. lejial ,.01.tı. Ve ıömleii, tavuk tUytl bir nutuk aöyliYecekti&. f konmU§tur. 



Niçin boşanırlar? Dünyayı tanıyalım 
Bir Hikimin F::~~~~ - Yamyamlar diyarında ve 
Hatıraları ; __ -;~-,~~,,",, Panter adamlar peşinde · 
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Kadında ihanet bir haa
tal ık, kanserden daha kor
kunç, oeremden daha tahrip 
edici bir hastalıktır. 

---.~.---

Bu hastalığın mikrobu
nun adı hazan " yara ,, 
hazan "süs" , hazan "gö
renek" ve ekseriya "ma
cera" adını taşır. 

.. 

l Bunlar 



~e'> --
istikbalimiz havalardadıl- Şark ruhunu arıyorlar 

.................................. 
Kanatlanmış bir gençlik yetiştirmek Fuarımızı gezen yabancılara bizim 

için hava kurumu neler yapıyor? bu geri ruhtan niçin 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

llt•r tayyarenin arkasında en az 15 
pilot huluoınası havacılığın değişmi

yen ve değişıniyecek olan bir şartıdır 

İzmir paraşüt 
kule de bitmek 

kulesi gibi Ankaradaki 
üzeredir. Bu yıl lstan-

balda da bir paraşüt kulesi yapılacak, 
gençleri paraşütçülüğe alıştırma!~ için 
azami gayret sarfolunacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
9 3 7 de Ankara, Adana, Bursa, E.dir· ı tebi faaliyetine nihayet verl"cek ve o za

rıe, lstanbul, lzmirde birer şube!Iİ açıl- man turizm brövesi almış bulunacak olan 
mı~ bulunan Türkkuşunun pek kısa 7.a- bu on sekiz genç memleketlerine döne
manda şube sayısı on bt>~c çıkarıll\cak· ceklerdir. 
tır. Şurası muhakkaktır ki memleketin Hava kurumu, bu genç pilotların bun
.ıört bir tarafından, Türkkuşu ıubesi dası sonra da \!_;uşlarına devam edebil
açılması için yapılan müracaatlar, bir iki rneleri için tedbir almaktadır. Her 
tıene içinde tamamen karşılanamıyacak ayda bir, kurumun bir tayyare filosll 
kadar çoktur ve Hava kurumu bu istek· Ankaradan kalkarak İstanbul, lzmir, 
}eri bir sını.ya koymak zorunda bulun· Bursa, Adanaya gidecek ve böylece ora· 
maktadır. larda bulunan turizm tayyarecilerinin on 

Hava kurumunun, tayyarecilerimi.ıi beşer aaat mümarese uçuıları yapmala
~oğaltmak yolundaki çalışmalarını ~y- rına imkan verilecektir. 
le anlatabiliriz : Gelecek temmuzda, turizm pilotlan 

- lnönünde motöraüz tayyarecilik tek.rar Ankaraya geldikleri zaman yük-
pl1ŞMaları. sek tayyarecilik ıehadetnamesi alm:ık 

2 - Ankaradaki motörlü tayyare için daha yüksek vasıfta tayyarelerle 
mektebi çalışmaları. uçacaklardır. Hava kurumu, bir taraftan Türkku-

3 - Paraşütçülük çalıımaları. Motörlü tayyare mektebi gelecek yaz, şu Üyelerinin atlamalara alışmaları, bir 
· Türkkuşu şubelerine yazılmış olan daha büyük bir faaliyet gösterecektir.. taraftan bütün vatandaşların paraıüt kul-
bine yakın genç arasından sağlık ve u... Bir taraftan bu sene yetişmiş olan on ae· la;mağı öğrenmeleri için bir talim mÜes· 
ıtün kabiliyet bakımlarından .. eçilmiı yüz itiz genç yüksek ehliyetname için çalı- seaeai halinde paraıüt kuleleri yaptır
elli genç lnönünde motörsüz tayyar~ler şıTlarken bir taraftan da bu sene lnönü malıtadır. 
iizerinde uçmaktadır. kampında muvaffak olacaklar arasından lzmir paraşüt kulesi bitmiştir. Anka-

Bu seneki lnönü yüksek yelken uçu- seçilecek elli kadar genç uçurulacaktır.. radaki bitmek üzeredir. Bu yıl lstanbul
JU kampı, seçim dolayısiyle geçen ııene- Böylece gelecek yaz, motörlü tayyare da da bir tane yaptırılacaktır. 
ki ile büyük farklar gösteriyor. Gl"nÇ· melıtebinde 68 genç toplanmış olacak- Paraşütçülük şubesi, Cümhuriyet bay-
ler, bu aene, oaha büyük bir kitle için- tır. ramında elli gencin grup halinde atlıya-
den ayrılmış ve yetişmiş olarak lnönü- Fakat Hava kurumu, kış devresini de bilmesi için bir tayyare filosu hazırlamak· 
Re geldikleri için daha çok muvaffak ol- boş geçirtmemek İçin, elinde bulunan tadır. Hava kurumunun bu yoldaki me· 
maktadırlar. planör muallimlerinden mühim bir kıs· saisi de çok mühim ve övünülmeğe la-

Bu •ene beş temmuzda çalışmalanna mını motörlü tayyarelerle de uçurmak yıktır. 

haşlıyan lnönü yüluek yelken uçuş kararındadır. 

kampında temmuz ve ağuatos ayları 

içinde 5 662 uçuı yapılmış ve bu müd
tlet zarfında seksen kada·r genç planör 
pilotu ıahadetnamesi almıştır. 

Gelecek yıl, planör pilotu tchadetna
mesinin mümkün olduğu kadar ~ube· 

lerde verilmesine çalııılacaktır. lnönün
de yalnız yelken uçuşları yaptırılması is
tenmektedir. Onun için önümüzdeki ça
IJfma senesinde, en aç yedi· yüz elli ki
ıinin planörcü pilotu olarak yetiştirile
bileceği tahmin edilmektedir. 

Bu artıı nisbetini gelecek yıllarda ela 
muhafaza etmek, kurum kadar, . Türk 
gençliğinin de gayesi olmalıdır. Çiinkü 
tayyaredliğe tamamen güvenebilmek 
İçin her tayynrenin arkasında en az 1 S 
pilot bulunması havacılığın değişmiy"n 
ve değişmiyecek olan bir şartıdır. 

MOTöRLO TAYYARE MEK
TEBiNDE .. 

Geçen yıl planörcü pilot şehadetna
mesi almış 70 genç arasından seçilmiş 
-clan on sekiz kişi ilk olarak, bu :;ene 
-on bq temmuzda işe başlı}an motörlü 
tayyare mektebinde derslere başll\mış· 

lardı. 16 ağustoııta bu on sekiz genç 
..artık yalnız başlarına uçuyorlardı ' e 
ağustos sonunda her birinin aşa~ı yu
kan fazla yalnız uçuşlan vardır. 

Eylul sonunda motörlü tayynre mek-

Kurumun motörlü tayyare mektebi, 
plinörcülükte fevkalade uçuculuk kudre
ti gÖ•termiı olan gençlerle itliyen yüksek 
değerde milli bir mÜeue9emizdir. Cer· 
çek, hu müesseseye girebilmek için yal· 
nız istekli olmak değil, normalin çok 
üstünde bir uçuculuk kabiliyetini de ha
iz bulunmak şarttır. Bu şart, Hava kuru
munun tayyare mektebi gibi bu mekte
bin talebelerindeki değeri hepimize açık

ça anlatrnağa yetmelidir. Bugün mo
törlü tayyare mektebi bir tanedir ve An· 
karada kurulmuştur. Fakat yakın bir İs· 
tikbalde, İstanbul ve lzmirde ikinci, 
üçüncü mektepleri açmak, Adana, Oiya· 
rıbekir, Samsun, Bursada antrenman 
(Mümarese) istasyonları kurmnk mec
buriyeti kendini gösterecektir. 

Hava kurumunun tuttuğu bu çalışma 

yolu, Türkiyeyi, binlerce tayyareciden 
meydana gelecek, ihtiyat kuvvetine ka
vuşturacaktır. O günleri dört gözle bek
liyoruz. 

PARAŞOTÇOLOK ÇALIŞMALARI 

Paraşütçülük, evvela tayyarecilik için 
bir emniyet şartı sayılmaktadır. Fakat, 
paraşütle atlamak milli müdafaa bakı
mından d a büyük bir ehemmiyeti hiı.iz· 

dir. Çünkü ancak paraşüt aayesinde 
harpte tehlikeye düşmüş bir yere hava
dan asker bırakmak, yahut düıman or-

MODELCIUK ÇALlŞMALARl 

Küçük mekteplilerin daha küçük yaı· 
ta iken modeller yaparak tayyarelerin 
naaıl u,_çtuğunu öğrenmeleri kendilerinde 
havacılığa karşı büyük bir sevgi uyan· 
dırmaktadır. 

Küçükler arasında böylece, yayıla

cak olan havacılık bilgi ve sevgisinin 
gelecekte havacılık neslini fazlalaştıra

cağı muhakkaktır. 

Bu inanla Hava kurumu modelcilik 
mütahassıaları ile Ankara ve lıtanbulda 
Kültür bakanlığının tayin ettiği ilk okul 
öğretmenleriyle ilk tedrisat müfettişleri 

için iki kurs açmıştır. Ve bu iki kurala 
altmışa yakın kimse modelcilik öğren· 

miştir. 

Bundan başka ela, lstanbulda mek· 
tep talebeleri arasından istek gösteren· 
lere mahsus olmak üzere dersler veril
mi~tir. 

YENi TESISA T 

Hava kurumu, ancak kısaca yazabildi
ğimiz bu faaliyetine, gelecek yıllarda, 

beklendiği gıbi, daha büyük bir inki~af 
verebilmek için mektepler yaptırmakta, 
tayyare meydanları hazırlamaktadır. 

lnönünde 15 O • 200 genci, muallimi e
riyle beraber alacak, yatakhane, dersha
ne, yemekhane, tamirhane, v. •· den mü-

uzaklaştığımızı anlatmalıyız .. o 

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

lngiliz 
Turistlerinin inti
balarından kendi
mizi tanıtmak icin 

' propaganda faali-
yetimizi çok arttır
mağa muhtaç oldu
ğumuzu anlıyoruz 

• 
Evkaf pavyonu ziyaretçileri. 
en çok alalıalandırmış TiirlıE 
•an,atına karşı büyük haY-: . 

.. 

ranlıklar ayandırmıştır. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: Fuardan bir görünüf 

Yazan: Adnan Bilget cının en fenasına rastlamışsınız. Eğer sız .•. Caddeler geniş '\'e güzel... Pavyon.-
Karanlıkta, arabacının Türkçeden gay- bir Türkün idare ettiği arabaya bin...ey- lar garp uslCıbunda yükselmiş ..• Fakat 

ri bozma bir li~nla söylediği sözlerden diniz, sizi aldatmaz ve iyi muamele tder- burada şarklılığa ait bir §ey yok.·· Ben 
bir münakaşaya giriştiği anlaşılıyor. Va- di .. bir şark fuarını :z..iyaret etmek Uınidiyle 
kit, gecenin saat dokuzu ... Yangın çık- Izahatımdan, fldeta ağır bir yük.ten kur- gelmiştim. Daha açık söylemek isterim. 
tığı için liman işleri umum mildilrlUğil- tulmuş gibi memnun olan lngillz seyyah- Burada prklılığa ait bir §ey yok. Hep
nün bulunduğu kısımda elektrikler sön- ları bana kendilerini tanıttılar. Biri Is- si garp mimari tarzına göre, garp usJa. 
dürülmüştü. Dört. beş ecnebi maksatla- koçyalı bir deri tüccarı, diğeri tanınmı~ biyle yapılmış .•. Yalnız. blr pavyonda'kl 
rını arabacıya anlatabilmek için olduk- bir avukat, üçUncü:rrii bir lş adamı, so- ·halılar, başka bir pavyondaki prk mi• 
ça müşkülAt çekiyorlardı. nuncusu da \'akanstan istifade ederek miri- tan.ındaki binaların fotogra:flan 

1 

Bunların, Fuarı görmek üz.ere gelen seyahat e<len bir Jngiliz gazetecisi imiş. (Evkaf pavyonu knsdediUyor) beni cezp 
Ingiliz turistleri oldukları anlaşılıyordu. lngilterenin başlıca gazetelerinden olan etU. ı 
Alakadar ~lduğumu görünce içlerinden 
biri yanıma yaklaştı: 

- Birşey sormak istiyorum, dedi. Bir 
sterlinin mukabilinde kaç Türk lirası te
darik edebilirim. 

Cevap \'erdim: 
- Tamamen bilemiyeceğim. 

ra v<'ya biraz. daha faz.la .. 
Ve sordum: 

Altı li-

- Arabacı siz.e müsait surette mua

Ye yevmiye bir milyon satan •Mances
ter Guardian, gazetesinin iç istihbarat 

memurlarından, romancı Mr. Elenor 
Flyton, ötedcnberi bu gazetede imzasını 
tanıtmış bir şahsiyetti. 

Bu kısa tanışma vesilesinden istifade 
ederek, arz.ular1 üzerine Fuan beraberce 

gez.meğc karar \'erdik. Cumartesi gece
si Fuar oldukça kalabalıktı. Gazetesin-

Muhatabımın açtığı konuşma kapıS>. 

aramızda oldukçn uzun bir mUnakaşa-

ya yol açtı. Gazeteci arkadaşa şunu an ... 
]atmak istedim ki, Türkiye, henüz birçoli 

yerlerde sanıldığı gibi bir şark memle· 
keti değildir. Her işimiz kendi zevkimiz

le, garp tekniği örnek tutularak ele alın· 
mıştır. Biz §Üpheli bir loyınet için, diln• 
yada pek az insanlara alaka veren bir 

mele etmedi galiba? de neşriyat yapması pek muhtemel olan kıymet için var1ığımızı böyle gayri mü-
Muhatabım geniş bir nef es almıştı. bu şahsiyetle gezdiğimiz gece, Fuarın sait bir yola vakfedcmezdik. Memleke• 

Anlattı: kalabalık olmasından ne kadar sevindi- timizde yapılan lnkıHipların hedefleri• 
- Basmahanede arabaya bindik. Kor- ğimi bittabi tarif cdemiyeceğim. Ken- ni anlatmak istedim. On beş sene evvel· 

dona kadar geldik. Yc:ınımızda Türk pa- dilerine vaz.üemden bahsetmemiştim. ki Türkiye ile bugünkü Ti.irkiye arasın
rası yoktu. Kalacağımız oteli arabacıya Beni belki de bir tercüman, para kopar- daki farkları anlattım. 
göstererek· bir gün beklemesini rica et-

mak isteyen biri sanıyorlardı. Jngiltereli gazeteci büyük bir dikkat· 
tik. Kabul etmedi. Yanımızda lngiliz pa-
rası vardı. Bir stC'Tlin uzattık. Bize üç Fuarda iki saat kadar kalarak hemen le dinliyordu: 
Türk lirası \'erdi. her pavyonu ayrı ayrı gez.dik. Ingiliz - Evet, dedi. Bunları biliyorum, bun· 

- Muamele yanlıştır. dedim. Arabacı turistleri Fuarda birçok köşelerde uzun l:ırı biliyorum. Ortada yaratıcı bir kud• 
para deği~iremez. Kanun müsait de- uz.un duraklamakla, bilhassa turistlerin rctin derin lzler bıraktığını farked.i3iİ 
ğildir. Bununla beraber değiştirdiğine alakalarını çeken harabe fotograflariy- nım. Şüphe edilemez. ki memleketinız. .. 
göre mukabilini Yermesi ltwmdır. Size le, kabartma resimlerle alakadar olmak- de büyük işler başarılıyor. Bence sizin. 
daha üç lira vermelidir. la beraber, onların vaziyetlerinde aradı- bıl§hca noksanınız. bunları ya pek az., ya .. 

Bu sırada diğer turistler ve arabacı ğını bulamıyan bir hal sezdim ve sor- but ta pek geç duyurmanızdır. 
da yanımıza gelmişti. Arabacı:cBu adam dum: 

da nereden çıktı> der gibi beni süzdük- _ Intibalnrmızı öğrenmek isterdim, 

ten sonra söyledi: dedim. Galiba bUyük bir noksan gördü-

Ingiltereli arkada~ bu deia çantasın• 
dan çıkardığı bir mecmuayı bana göster .. 
eli: 

- «bey> neden işimi bozuyorsun, yo- .. 
nuz.. - Bakınız, dedi. Bu bir Ingil~ mec-

luna gitsene .. Yoksa başının belaya gir- - Hayır, dediler. Çok güzel, hakika- muasıdır. Yaz mevsimi gelince bany~ 
mesini mi istiyorsun? -ıı~ 1 · ...ı:1-:e b ' • ten 6'"'e tertip ~~ ır aergı. •• . ve plaJ· ıu-hirlerinin reklAıılları bunun 
Yakında polis memuru bulunmadılı Bana 1.... ..ı~·l d dah imi ..-

' araa~ arın an a aam aahüelerinl kaplıyor. Italyada Fran• 
gibi, karanlıkta arabasının numarasını görünen Ingiltereli gazeteci, samimiye- ' 
bile tesbit edemiyordum. Derhal mUda- tinden şüphe etmeme imkAn olmıyan bir sada, hpanyada, Çekoslovakyada, Yu. 
hale ettim: ekilde anlabnağa başladı: goslavyada, hatta Yunanistandaki pJAJ 

- Bunlar bizim misafirimizdir, de- ş _ •Ben> dedi. Hislerimi daha açık ve banyo şehirleri hakkında büyük rek
dim: Sen para değiştiremezsin. Değiş- söyliyeceğim için, bir Türk hassasiye- limlar yapılıyor. Biz bunları öğreniy<>4 
tirdığine göre haklarına el uzatamauın. tiyle gUcerunemenlzi rica ederim. Fakat ruz. Fakat Türkiyec:?e bir pllıj şehri, bir 
Ya paralarını tamam ver, yahut ta §İm· her hangi bir enternasyonal fuarı dola- banyo şehri mevcut olduğunu henilz bil. 

di polise müracaat eder, seni yakalatı- §ırsaın burada gördüklerimi göreceğime miyoruz. Ben bilmiyorum, hiçbir yerde 

rım. emindim. Burada büyük bir noksan var. okumadım, görmedim. 
Münakaşa epiyce uzadıktan • sonra M ml k .. :_:_:_ ruh k ' e e euuu.u• u yo ... Memleketiniz hakkında söylediklerl-

arabacı ~aha ~~ lirayı ve~e~e razı ol- Söz.lerinden fazla bir §ey anlıyama- nizi daha evvelden bana söylemi§ olsa· 
du. Bu ış te böylece halledildi. mıştım. Ricamı tekrarladım, izahat ver- lardı, belki de benim gibi birçok klmse-

TURISTLERJN ·HUVIYETLERI di: l . 
ın il" ah1 f b" in 'bal · er gelir, :z..iyaret ederdi. Bunları bilen 

g ız seyy arının ena ır ti a - Fuaruın. bir garp sergisinden fark-
hAdise yerinden ayrılmalarını istemiyor- çok u . · · •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dum. Kendilerine: : Hava Güveni i. 

- Mazur görünüz, dedim. Siz araba- • 
~ ...................... ... 
rekkep 

0

yedi büyük bina bitmek üzere
dir .. 

lnönünde bir tayyare meydanı mey

dana getirilmio. uçuı yerine gidilmek 
için yollar hazırlanmııtır. 

Ergazide büyük bir tayyare hangarı 
ve meydanı yapılıyor. Tüklıuşunun or
man çiftliği karşısındaki tesisatına bir 
hangar daha eklenmi~tir. · 

Ankara motörlü tayyare mektebine 
gelecek talebenin yetiştirilmesi için ku
rum binasının arkasında büyük bir mek
tep yaptırılmaktadır. 

Bizi bu gioene ka
VUfturacak olan 
silah tay yaredir 
lark banaau ıüvene ka...,tu· 
~. olan ban ailibı •TAYYA-

• • • • • • • • 

RE», sade devletin ve devlet mü
dafaa bütçesinin menuu olarak 
blmımut, belki de daha fazla ola- • 
rak ballon yani 9"1İ1İne n yurd
d&f t~rbiyeeine emanet ediJmiıtir. 

TORK HA VA KURUMU 
Kara ...e denia müdafaamız ka-

dar, bava müdafaamızı da u za
manda, güven altma almak uru- • 
retini Atatürk bise milli düetur 
olarak •errnİftİr. 

TORK HAVA KURUMU 
TUrk havasının korunmuı için 

ismet lnönünün milletten istediii 
fedakarlık, asli ağır değildir. Ha
v1U1U2 ıüven altma rirdiii gün, 
bu memleketi kaplıyaCak olan hu
zur ve aüİıUııuri bu kadar ucuza 
temin edilebilmaine tqekkür d· 

Bütün bu tesisattan ancak gelecek yıl 
hakkiyle istifade edilebileecğine göre, 
istikbalin ne kadar veıimli olacağını şim
diden kestirmek hiç te güç değildir. Ku
rum, milletten gördüğü yardım derece

sinde, tek kuruşu kıskanarak harcamak 1 
suretiyle durmadan çalışmaktadır. Da
ha iyi, daha üstün \'C daha çabuk olma
sı istendiği zaman, yardımı arttırmak 1 
şarttır. Ve bugı.inkü çalışma tarzı, mil
letin yapmakta olduğu yardımın nereye 
gittijini görmesine hizmet ettiği için, ge-

lecek •enelti yardımların daha büyük j melİJİz. 
olacaiı kanaati bıvvetle be.Jenmektediı TURK HA VA KURUMU • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• .... 
lngili% ıuetecisiyle ve arkadaşlariyle 

ertesi pazar günü de buluştuk. Beraber .. 
ce Inciraltında bariyo almaja gittik. Tah-

talar iizer!nd~, bi: sandalye bulamadan 
soyunup banyo aldıktan sonra oturdu
ğumuz gazino onları tatmin etmedi. 

Bana söylemediler ama bu mfmayı 
daimt surette gözlerinde oiur gibi olu· 

yordum. Ben, onları sırf memnun ede
bilmek için refakat ettiğim lnciraltı ge

zintisinden dönüşte otobüs biletçisinin 
nezaketsiz muamelesini de gizlcmeğe 
çalışarak uğurladım. 

On1ar mem1eketimizden ayrılmış bu
lunuyorlar. Ama, içimde bir şüphe var. 

Çok korkuyorum ki kendilerini arzula
dığımız bir intibala uğurlayarnndık. 

ADNAN BlLGET 

ilan 
Orta tahıil dereceainde ve 

çağında yazıhane itlerini gör
mek için bir baya ihtiyaç var
dır. Talip olanlar Keresteci
ler içinde 32 No. lu ticaretha
neye müracaat etsinler. 
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YENtASIR 

incir fiatlerin 
· stikrar mev 

satışları geçen 

e kuvveti . 
u t . oz··m 
ın eş e ikisidir 

1 h. b ın gün MERCiMEK ı dug-;undan satıslnr sükunetle devam et-zmir ticaret ve zo. ıre orsasın - . 
] 1 · h · t nın ı"cmali Piyasada oldukça mal var ine de •İm- mekte ve fintler<lc kuvvetli bir istikrar delık satış iste erı mu tevıya ı .. 

neticesinden son hafta. içinde borsada dilik kuvvetli ve istekli müşteri yoktur.. görülmektedir. 
aşoğıda isimleri yazılı eşyanın karşılorın- Ufak tefek 'işler zahireci esnaf tarafın- iki senenin piyasa durumu arasında 
da işaretli mikdarı hizalarında gösteril- dan yapılmakta ise de mikdar piyasa aşağı yukarı kayde şayan bir fevkalade-
miş olan fiatlerle satıldığı anlaşılmıştır. teşkil edecek raddeye baliğ olmamakta· lik yok gibidir. 
Eşya isimled S:ıtı~ Haftnlık fiat dır. Maamafih altı kuruş şimdilik sağ- ÇEKiRDEKSiZ OZOM 

Mikdarı Az Çok lam fint olarak kabul olunuyor. Son hafta içinde borsada aatJan üzüm 
Çuval KUŞ YEMl mikdar ve fiatlerini gündelik borsa lİs· 

Dünyayı 

tanıyalım 
--BA.ŞTARAFI BEŞiNCi SAHIFEDE

yareti yapmak ta öyle zannedildiği 
gibi pek kolay değildir. 

Bir kere Londra hayvanat bahçe
si, tıpkı Lnndra tiyatro ve sinemala
n gibi pa.:arları kapalıdır. 

işte kapalı olduğu pazar günleri 
hayvanat bahçesini ve hayvanları zi· 
yaret edenler ancak hayvanat alim
leri, hayvanat bahçesine paraca bü

yük yardımda bulunmuş olanlar, 
hayvan doktorları, hayvan hastane· 
!erinde çalışanlar, böyle hastane 
açanlar, himayei hayvanat cemiyeti 
azaları. hayvan muhipleri cemiyeti 
idare heyeti fızaları ve bunların tav
siyeleri ile hususi emir almış kimse
lerdir. Bunların haricinde bahçeye 
pazarları kimseyi sokmazlar. 

- Bitmedi -

---.""-----
Yangında kast yok 
Halkapınarda meyan kökü fabrika· 

Muhtelif huğda)' 3730 5.25 6. 7,Ş Piyasada az mal vardır. Bununla be- telerinden alarak aynen apğıya derce-
- sİnda çıkan yangının tahkikatına dün de 

Muhtelif arpa 315 3.625 3.75 raber alıcı da yoktur. Anco.k zahireciler diyoruz : 
devam edilmi~tir. Yangında kast eseri 

Muhtelif bakla 601 4.25 4.25 tarafından çeııit için mal satın alınmak- Tarihi Çuval Az Çok 
Kumdo.n 148 6.37S 7.75 f tndır. 2) / 8/937 2018 l 1.00 22.00 olmadığı, ocakta yakılan pirinaların eaç· 
Muhtelif nohut 505 4.375 5.50 ÇAVDAR 26 < 1253 11.50 19.00 tığı kıvılcımlarla meydan geldiği anla· 
Susam 30 17.00 17.001 Piyasadakuvveüiıılıcıgörüldüğühal-127 < 1638 11,00 22,25 şılmı~hr. 
Mercimek 35 6.00 6.00 de mal a~dır. Fiatler buğday fiatlerini 28 < 1521 11.50 21.00 ......................................... . 
Kuş yemi 5 9.00 9.00 1 La.kip etmektedir. 31 « 4096 11.25 21.50 IZMIR iKiNCi iCRA MEMUR-

PAMUK Yeldin 10526 LUC";UNDAN : Çavdar · 374 4.00 4.00 
Muhtelif pamuk { B) 466 32 41.50 Nevi üzerinden borsada cereyan eden Bu euret1c piyMa açılış tarihi olan bmir Ticaret mahkemeainin 15 
Yapağı (K) 23512 52.00 61.00\haftalık pamuk sn~ı.şların\ l)şağıda ayrı 20/ 8/ 937 den .31 / 6/937 ııkınmıqa ka· /2/937 tarih ve937/101 numaralı 
T . badem içi(K) 2380 75.25 78.00l ayrı ,gösteriyoruz : dar borsada.muamele görmüt olat\ -çekir- ilamiyle Ziraat Bankası lzmir ŞU· 
Muhtelif incir 12076 5.00 15.00 1 Nevi Satı~ ~ekli Balya Az Çok deksiz üzüm mikdarının 15430 çuv&.la besine masraf hariç (41977) lira 

.Ç'.c.kir. Üzüm 10526 11.00 22.25 IPıese hazır mal 4 40.00 40.00 baliğ olmuıt hul.~n-~aktadır. • borçlu Bucada Kangöldeki bağın· *** !Prese 1 vadeli 300 40.00 41.50 1936 mnhsulunun geçen cnenın hu d M f M-L k 
40 00 40 00 ·h k d k" tı •- ~ • 41209 a usta a 1U1mut namına çı a-BUt.DA y Prese 2 hazır mal 160 . . tarı e a ar ı sa it YeA.unu ıse • • •• •1 ı 4 32 00 32 00 ruval olarak toplanml"tl. rılan ıcra ~'mrı gosterı en adreste 1e~İ itibariyle buğday satışlarının son Prel!e 3 hazır mn · · ... u Y d -

hnftaya ait muamelatı şöyledir !Yekun 468 Şu hale göre iki senenin ayni tarih· bul~nma lli(I .. ve ~ere~e. gittiği de 

N · ç 1_ G w t h fta ı ·rı'n lerı"ndeki satı•lar da bu sene .. leyhı"ne ola- belh olmadıgı mubatırın bu hu-evı uval Az ÇoJL eçen sene agus osun son a s ı,. • w u 

Yumupk mallar 905 5.25 6.50 de ise borsada 42.5 - 43.75 kuruştan rak 25779 çuval bir noksanlık mevcut- susta icra emrine vaki meşruha-
S ıı 240 b 1 k d l" 1 k tur. tından anlaşılmış olmakla İfbu ert ma ar 1055 5.50 6. 75 aya p:ımu va c ı o ara rnun· 
Knnııık mallar 1612 5.5625 6.3125 mele görmüştü. Çekirdeksiz üzüm piyasıısı son haft ilan icra emri makamına kaim ol-
Eldirek mallar 158 5.625 6. 18 Geçen hafta pamuk piyasasında gö- içinde fiat noktasından oldukça tebed- mak üzere tarihi ilandan 10 gün 
Yekun 4730 rülrnüş olan durgunluk bu hafta kısmen düller göstermiş 25, 27, 28 ve 3 l tnrih- icinde borcu ödemeniz ve yine bu 

Bundan bir hafta evvdki snnş yeku· :ztı.il olmuş ve muameleye başlnnmış ise !erinde ayrı ayrı vaziyetler nrzeylemİ§ müddet zarfında bir itirazınız 
nu yine muhte1if nevilcrde 2494 çuval de iştahlı işler olmamıştır. Alakadarları ve netice itibariy]e 2 5 / 8/ 9 3 7 ye nis- vana bildirmeniz ve kazanç, gelir 
olarak top}anmı idiyse de fiatfcr Hn tarafından söylendiğine gÖre, hnzır mal- betle 3 f / 8/ 937 Je fiatler, 7, 6 Ve 9 nU• Ve sair hak Ve alacak Ve malınızı 
haftayn nisbetle dnha kuvvetli görül- lar iQin bugünkü fiat 39 kuruş olup teş- maralı mallarda 0.5 • O. 75 kuruı arasın yu-karıda gösterilen müddet İçin· 

·· t"" rini ... ~ ... ı v • d l'l · · d A0,25 da kuvvetli bir tereffü göstermi .. tir. muşu. .... r~ e sanı va e ı er ıçın e .,, w d l d • · b'Jd' • k • 
Son hafta içinde dahilden lzmirc faz· kuruşa alıcı vardır. , 31 / 8/ 937 tarihli çekirdeksiz üzüm e cra aıresıne 1 ırmenız a 61 

la denecek mikdarda buğday gönderil· Akala nc.vine gelince bu pamuklar için borsa fiatleri ounlardır : hiilde ce7.ayi müstelzim bulundu-
Jniş ve piyasa.da hissedilec~k 1'.adar şiş~ satıcıların 42 kurus talebine karşı alıcı· No. A:r. Çok ğu ilan olunur. 

kinlik husule getirilmiş olmasından isler· lar 41 kuruş verdiklerinden muamele ol· 7 IJ. 13.50 •• , ............ ~.~-~ ......... ~~~~}) ... .. 
de durgunluk ve fiatlerde de \enczzül mamaktadır. 8 l 3. 75 14.25 
meyilleri hissedi]m~ştir. Yumuşak mallar 1 feyeti umumiye noktasındlln pamuk 9 15.25 15.75 
geçen haftaki fiatlerini muahfaza etmiş piyasası durgun olmakla beraber bir 1 O 17.50 18.50 
gibi iseler de sertlerde bCJ para kada~ taraftan bu hal mevsime ele atfedilmek· 11 21 .00 22. 

ZMtR BiRiNCi iCRA MEMUR
LUôUNDAN: 

Güzelyalı caddesinde 1119 sa
yılı evde iken halen nerede bulun· 

!jahife 1 -

SACLIK·50CUKLUK·EKDHDni' 
DEnEl\TİR 

KELyjNATOR iki defa daha az lflediii 
baldo arnı randöman elde edil n re&ine sofuk hava do!aplan 

18 Ay Veresiye !jatış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER batiz bir tenezzül kaydedilmiş ve alıcılar tedir 12 

çok nazlı hareket etmişlerdir, Dahilden YAPACI 
yırpılan irsalat tanzim edildiği takdirde Son haf la içinde ynpağı piyasasında 

19 36 senesi ağustosunun 31 inci ı;ü· duğf bilinemiyen Bayan Nebiye IZMlR - Saman iskelesi (Büyük Kardiçah Han) 
nü İse borsaC!a a§ağıda işaretli üzüm tara ına: AYDINDA : Mehmet Gürer - öDEMlŞTE : H. Avni Güler 

Mal yoktur 

fiııtlerin bugünkü §eklini muhafaza ede· biraz hareket görülmüştür. Fiatler de 
bileceği, aks.i hnlcle önümüzdeki haf ta ~ıdciy~ nisbetle tebeddül hasıl olmamış
içinde fiatlcrin biraz dah g~rilcmeai ih- tır. Mallar kalitelerine 'l{e temizlilderine 
timalinclen kuv~·etle bahsedilmektedir, göre 52 • 61 kuru!J ıırasında satılmakta• 

fiatleri tespit edilmi~ti. Emlak ve Eytam Bankası 1zmir MUC";LADA : Ahmet Sabri Acarsov •. 
No. Az Çok şubesine borcunuz olan 2546 lira ~~"'!""~~~~--~------------~--~~---., 

7 'J.00 9.50 23 kuruştan do1ayı bankaya ipo- Ü-demı·ş 
8 9.75 10.50 tekli Güzelyalı tramvay 'Vaddesin· belediyesinden : 

ARPA dır. Piyasada alıcı var ise de s toklar giin· 

Yukarıda mikdıu ve fiati işar,etli arpa- den gÜne azalmaktadır. Bu münasebetle 
9 12.00 12.50 dç 1119 sayılı evinize ehli vukuf-

1 O 14.00 14.50 ça 37 /3567 dosyamızda T.L. 3000 
Urayımız tarafmd n yaptırılacak 10. 20.000 metre murabbaı 

kaldırım açık eksiltmeye konmuttur. 
nın nevi beyazdır. . (iatleule tercffü haaıl olma~ı ihtimali var· 

Çakır tnallar Üzerine bu hafta borsa· dır. 
da muamele yapıldığına d

0

air hol"8a neı:ıri· . TATU BADEM fÇI 

11 18.00 18.SO üç bin kıymet takdir edildiği icra 
12 Mal yoktur ve iflas kanununun 103 üncü mad-
fki senenin ayni tarihlerinde tespit desine tevfikan ilanen ihbar ve 

olunur. mamom marn maoma am 
Ektıiltme ~9-937 pazartesi günü saat 14 te yapılacağı ilan olunur. 

2966 (1602) 
yatında bir İşaret görülememittir. 

Geçen hafta 3,25 kuruıa alıcı bulan 
Çakır mallar İçin bu hafta 3.3 75 kuruı 
teklif edilmio ise de bu fiate satıcı çık· 
mamışbr. Beyaz arpa fiatleri ele ayni va
'Ziyeti göstermf ve bu münasebetle kuv· 

Ba:.ı.ı ihracat firmaları tarafından gÖs· cdilmiıı olan işbu fiatlerin karşıla~hnl~ tel;Jliğ olunur. 702 

:;:~:n g~:ğ~::t~::§ı~~:~;f:~:; 0~~~~: ::·~ö~~::~~ii ı:::ı:ı~k::::~:~ ;jd~e7e ................ ~~ ......... !.~?.~~.~... LJ~~~o':~N~I tCRA MEM.UR-ı "'r77JGtr~-7J..L7.ZH717...7...7..~7i/7.7-"i 
tadıı:. Fiat fazlalığı lZMlR BELEDiYESiNDEN : Mehmet Tevfiğin Emlak ve Ey- . oz e 1m1 

Geçen hafta 74 • 75 kuruş arasında No. Az Çok Belediye Hava gazı fabrika11 tam Bankası,:ndan ödünç.aldığı pa- . 
dola~n Eiatler bu hafta 75 ~ 78 kuruşa 7 4.00 4.00 için tekte hin jeneratörlü ve kavi raya mukabıl bankaya ıpotek ey-

vetli muamel~ler olmamı~tır. kadar ilerlemiş ve daha da ilerliyeceği 8 3.7S 4.00 gazla ilaveli teshin cihazını havi lediği b.mirde Karfıyakada Alay . 
MITAT OREL Bugün için Ç kır mallara 3.75 beyaz• 

lara ise 4. 125 kuru~ ~t tnlep dilmek
tedir. 

tahmin edilmekte bulunmu~tur. 9 3.25 3.25 "t"e 24 saatte asgari yedi bin beş bey mahallesinin eski aralık, yeni 
Esasen bu sene iıı.tihsalatınm . azlığı da 10 3.50 4.00 yüz metre mikap gaz i6tihsal ede- Milliyet sokağında yeni 19,7 Ü9, 

Adres - Beyler Numan zade 
sokağı Ahenk matbaası yanın· 
da. Numara: 23 

f~t yüksdmesine amil ol rak. ,gö~eril· 11 ,.00 3.50 bilecek ka'biliyette altt takuli ver- 19/A No. da 19 taj numaralı ka-
BAKLA rnelttedir. Fiatlerin gösterdiği bu vaziyet bu Be· tik 1 kamaralı bir hava gazı istih- pıdan binaya girilince küçük bir 

Borsil nC;Şriy•tından altlrak yukarıya Piyasada kuvvetli ve istekli alıcı var· sene sah§ noktasından görülmekte olan sal ocağının malzeme ve montajı salon, solda sokağa bakar bir oda 
işarctleı;lijimi;ı: {>Ol çuval haftalık bakla :sa -da mal azdır. Mevrudat hemen mü'- noksanlığı telafi edici bir m hiyctte ola· kapalı zarfla eksiltmeye konul- kar41d:ı avluya bakar diğer bir Muayene ~atleri : 10-12, 
satışıf!ın 26Ş _çuv lı hazır ve 336 çuval sıüt fiatlerle .satılmaktadır. rak göriilmck

0

te olup gün geçip yeni si- rnuştur. oda ve bu odanın solunda yemek 15,30 - 17. Telefon: 3434 
v.adeü olarak lıer iki ~~amel~ 4.25 ku- İNCiR Sartn•men"ın fenn·ı kı'smında ya- odası, yemek odasının arkasında Ç:/'J./.JfZ/:Z:ZZXZZZZZ-/7-7..zzz;r.L:rLZZJ 

d parişler almdıltçp. ııat~ mikdarının fazla- .,. 
ru~ üzerin en cereyan etmiştir. , Bıı sene m1Jhs11l iRcirlerin İzmir bor· l ıımaaı ile berabet fiatlerin de biraz da· :iılı olduğu veçhile ocağın müteah- aralık, aralığın solunda hela, ara· ile olup müŞteriden yalnız yüzde 

Geçen haftaki nevriyatımızda d~ ar- sasında satılmağa başladığı 20/8/937 bide ait makine alat ve malzeme- lıg .. ın arkasında. mutbah, mutba- iki buçuk dellô.liye ma6rafı alınır. ha kuvvetlenmesi ihtimali mevcut gö-
zey lediğimiz ~ibi ihracatçılar istihlak pi- tarihinden 31/6/93 7 ak§amına kadar rülmektedir. siyle montajının bedeli muham- hın arkasında kapısı bahçeye açı- ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
.yasaları fiatlerini clvcri~li görmcdiltlcrin- borsada satılan incir mikdarının 19966 meni yetmit bin l>ef yüz liradır. lır ahır ve ahıra muttaııl bir ha- alakadarların ve irtifak hakkı 6a. 

. ·ı 1 
' ' Piyasa açılaşından aon tarihe kadar h' l 

de.., fiat vermek hususu.nc;la ihtiyatla, ha- çuval olduğu borsa neşriyatından anlaşıl· Şartnameıi 176 kurut bedel mu- vuz, evin üıt katında küçük bir ıp erinin gayri menkul üzerinde-, · • üzüm kurumu ve inhisar idaresi ho.rsada 
reket etme'kte olduklarından satıcılar telı::- mıştır. k" d k . .. .. ..b d b 1 kaliilinde Hava gazı müdürlüğün· ıofa, cephede biri büyük ve biri ki haklarını hususiyle faı'z ve maı-. · l 1 . .. .. 

18 1 936 
çe ır e tız uzum mu ayaatın a u un• f d 

lif edilen dört kuru~ fiat e ma satma- Geçen esne mahsulunun 31 , l P.laktadırlar. den alınır. Tafradan iatiyenler ay- küçük oda, avlu tara ın a yine rafa dair olan iddialarını itbu ilan 
maktadırlar. . akşamına lcadarki satış mecmuu da . dil''- .. .. . rıca posta ücretini de gönderme· biri büyük ve biri küçük iki oda tarihinden itibaren yirmi gün 

' · 5 k 60 20364 I 1 l Şım llL uzum pıyıuasınd yazılma• l'd' l b b' .. k Son hafta içinde 4.12 uruştan çuva o arak. hesap anmıştır. ~ d w b" a ır er. Eksiltme birinci teşrinin ve u ınanın sagını ve ar asını içinde ev.rakı müsbiteleriyle bir-
ton kadar muamele yapılc1ığına göre fi- Borsa giindelik ne§riyatına göre haf- ga eger ır şey yoktur. 19 uncu salı günü saat 16 dadır. muhit bir bahçe, bahçede bir tu- l'kt · 

UMUMi v AZIYET 1 c mcmurıyetimize bildirmele-
atlerin bu vnziyette istikrar göstereceği ta içinde borsada satılan incirler nevi iştirak İçin dört bin yedi yüz yet· lumba suyu ve bir su kuyusu, müs- ri İcap eder. 
ümit olunuyor. üzerinden mikdar ve fiatleri şu ııurette fııbu son haftaya takaddüm eden mit bet liralık muvakkat teminat mir ve gayri müsmir ağaçlar var- Ak . h 

KUMDARI hesap olunabilir : günlerde Pİ)'asada mü~ede 1:dilmekte makbuzu veya banka teminat dır. 2000 lira kıymetinde olan bu sı. alde hakları tapu sicilin-
i :lali hazır muamele vaziyeti ve İş ka· Nevi Çuval Az Çok olan durgunluk tedricen zail olmağa mektubu ile iki bin dört yüz dok· çvin mülkiyeti açık arttırma su- cc malum olmadıkça paylatma· 

biliyeti noktasından kumdan piyasasına Süzme 1365 ->. 75 15.00 ba~lamış ise de piyasa durumu halen san sayılı kanunun tarifi daireıin· retiyle ve 844 numaralı Emlak d~m ha~i~ kalırlar. l /10/937 tari-
normal gözüyle bakılmaktadır. Piyasaya E.lleme 8229 7 .5 O 12.00 geçen ve daha evvelki senelerin şu sıra- de hazırlanmıf teklifler ihale gü- ve Eytam bankası kanunu muci- hın den ıh haren şartname her kese 
arz.edilen mallar kalitesine göre 6 • 8 Paçal 2470 6.00 9.00 larındaki halini bulamamıııtır. nü olan 19/10/937 s~lı günü ıaal hince bir defaya mahsus olmnk açıktır.. Talip olanların yü .. de 
kuru:ı arasında fiatlerle İştahlıca müba- Naturel 12 5.00 6.00 Ozüm ve incir ihracatının kermi pey· 15 şe kadar Bçlediye encümen re- 4artiyle ll /10/937 pazartesi günü yedi buçult teminat akçesi v ya 
yaa edilmektedir. Yekun 12076 da eylemesi üzerine diğer t§lerin de can· isliğine verilir. saat 15 te icra dairemiz İçinde ya- milli bir bnnka itibar mektubu ve 

NOHUT Geçen senenin bu haftasındaki satııt· !anacağı ümidi izhar edilmektedir. 2, 7, 10, 15 3068 (1659) pılmak Üzere 30 gün müddetle sa- 37 /2034 dosya numarasiyle iz ıir 
Nohut piyasasında oldukça hararet lar ise aşağıda nevi ve fiatleri itibari}·le Şimdilik umumi piyasa vaziyetinin Kahramanlarda Şemsiye soka- tılığa konuldu. ikinci icra memurluğuna mürcca-

k d . normale yakın bulnduğu söylenmekte- .. d 178/29 l · k B tt · • d 1 m~hut ise de satıcıların istediği ve ıs- gösterilme te ır. gın a sayı ı evın en azı u ar ırma netıceaın c satış be- at eri ilan olunur. 829. 
ıar r.yledifü 5. 75 kuruşa mukabil alıcı- Nevi Çuval Az Çok dir. ABDl SOKULLU müteahhide 'it olmak üzere yık1l· ı deli her ne olursa olsun borcun EMLAK VE EYTAM BANKA. 
lnr 5.375 \ erdiklerinden sıra mnllar üze- Muhtelif turfanda 135 9.00 9.00 _ ması işi bat k~tiplikteki keşif ve !ödenmesi tarihi 2280 numnralı im- SINDAN : 
rinc geniş mikynsta muamele olmamak- Süzme 1895 9.50 14.00 Tirede bir yaralama '~.r~ame veçhıle 17/9/937 cuma nunun mer'iyete girdiği tarihten 37/2034 icra dosya numarasiy. 
t~dır. İri be.:, az ve pi:ıken mallar kalite· Elleme 10844 7.2S 11.00 ~un.u saat ~n altı~a açık. artırm~ sonray~ müsadif olmanı hasebiyle le satılan, yukarıda evsafı yazılı 
fiıne göre eh·erişli fiatler bulmaktadırlar. Paçal 2495 .00 8. 75 Tirenin Turgutlu köyünde fsmail oğ- ıle ıhale e.da1ece~!ır. Ketıf bede~ı I kıymetıne .. ba~ılm~ynra~ en çok gayri menkulün alıcısı ister e, 

SUSAM Naturel ı 5.50 5.05 lu Ahmet silahla oynarken ateş aldırmış. otuz altı lıra on uç kuruştur. htı· I arttıranın uzerıne ıhalesı yapıla- Bankamızca bu gayri menkule ko-
Piyasada m:tl yoktur. Arzedilen mal- Yekun IŞ371 çıkan ~~r!un arkadatı Salih oğlu Musta· rak için Üç lir~hk ?,luvakkat.~emi-lcaktır. Satı, 844 numnralı Emlak nulacak kıyme!in yüzde ellisine 

lar da hemen nıübayaa edilmektedir. Fi- lncir piyasası umumi noktadan geçen fayı gogıund~n yaralamı§tır. Yaralı hn • nat makb~.zu ıle soy.le~en gun ve ive ~yta~ Bankası kanunu hüküm- kadar umumi şartlarımız dahilin-
atler .bugün için 17 lcuruşta sıığlam ola- haftaki vaziyeti olduğu gibi saklamıştır. tanede tedavı altına alınmıştır. Ahmet 

1
saatte encumene gelınır. lerıne gore yapılacağından ikinci de ikraz yapılabilir. 

tak görülüyor. lııler nrtılt macerayı tabiisine sdrmiı ol· yakalanmııtır. 2, 7, 10, 14 3067 (1662) arttırma yoktur. Sataı OCfİn nara 3035 (1655) 
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Manivel, Bussi ve maskeli zat mih- ebediyen birbirinize bağlandınız .. Diyor• 
rabın önünde duruyor, evlenme 3.yinini du .. 
yapacak papaslar mihrabın merdiven- KROASLA KöPE(;lN TANIŞMASI 
lerinde bekliyorlardı. Şövalye de Pardayan Diviniyer ote-

Genç nişanlıların etrafını çeviren çen- !ine girdikten ıonra Kroasla karıılaımıı
ber gittikçe darlU§ıyordu. Şarl delirmiş tı. Pardayan önce büyük bir hayret için· 
gibi sık sık nefes alı~·or, korkunç sil- de kaldı. Hayretini kahkaha ile ifade 
kfuıetin arasında yalnız bu nefesin sesi elti. Çünkü Kroaı büyük bir •aat 
duyuluyordu. mücadele halinde idi. 

Hemen kılıncını çekti. Son nefesini Şövalye kendisine hitap elti : 
ya~ıyormuş gibi gözlerini Viyolettanın - Burada ne yapıyorsun? 
gJzlerine dikti: - Ne mi yapıyorum} Muharebe edi-

- llaydi beraber blelin1 sevgilim! Di· yorum. ispatı ıizin üatünüzün ba~ınızın 

ye mırtldandı. kan İçinde oluşudur. Eğer hen olmasay· 
Hemen ıleri atıldı. Viyolettanın eli dım, pek kalabalık olan düşmanlar 

kend:Sini bıraktnadı. O, bütün ümitsiz- zin çoktan i,inizi bitİrf:'Ceklerdi. 

liklere rağmen ileri atılmak, çenberi ya- Pardayan kendi kendine söylendi 
rarak kaçmak düşüncesinde idi. - Mutlaka herif korkudan aklını ka-

Bu ıırada yirmi el birden Şarl '\'C on 
e1 de Viyolettanın üzerine indi. 

Delikanlı. etlerinin parçalandığını zan· 
nctmi~ti.. \'iyolcttanın feryadı kilisede 
çınladı. 

Şarl kılınciyle müthiş darbeler indi
riyor ve : 

- Beni bekle ruhum 1. Şimdi geliyo
rum! diye bağırıyordu. 

Kılıncı kırıldı. Elinde kalan parça ile 
darbelerine devam eyliyor, etrafından 

kanlaı fışkırıyor. bir çok kimseler yer· 
!ere yuvarlanıyordu. -

Kılıncın eon parçasını Şarlın elinden 
çekip aldılar.. Uzaktan Viyolettanın 
feryadı i,itiliyordu. 

Delikanlı Üstü başı kan İçinde tırnak
lari> le boğarzla~ıyordu. ~iha,ret bu 
m\.ıcadele de çok devam edemedi. Sari 
du.leri Üstüne çOk.tü. On kişi üzerine 

çullandı. Uini, ayaklarını bağladılar .. 
kapalı bir arabanın içine attılar. Araba 
hcmrn hareket etti. • 

Şarl kendıoinden geçmi1ti. Do~ru Bas
til hapi:;bancsine götürüldü. 

Sen Pol kilisesinde timdi çok korkunç 
'VC i.dcta rÜ)'D}'a bcnzİyen bir hidise CC· 

çırdı. 

Kroas delı değildi. Daha doğrusu şim
di değildi. Şüphesiz deliliğe doğru biraz 
temayül ·vardı. Küçük bir korku onun 
gözlerinin önüne bir c;ok hayaller geti
riyor, deh etli bir mücadele başlıyordu. 

Burada İ!le mobilyefcrde başka kimse 
)·oktu. F'akat KroR~ ~ Pardayanı görünce 
aklını ba•ına topladı .• Zavallı adam bu 
odada tıpkı ~1on Marter yamaçlarınd3. 

Sen Rok manastırında olduğu gibi bir 
sürü düşnıanl.ı mücadele ettiğine 
di. 

Şövalye kendisini teselli etti. 

Fakat sokakta gürültüler artıyordu .. 
P•nccreden dışarı baktılar. iki bölük 
asker getirilmiş sokağa dizilmiı;ıti. Halk 
bunları alkı~lıyor, bağırışıyordu : 

- '\"aş.asın l-lanri. gebersin dinsizleri 
Meol. l\les. [•J 

Pardayan pencer~yi kapıyarak bu 
heriflerin ne için f\.fese gitmek istedikle~ 
rini anlamak düıüncesine kapıldı. 

Şövalye arka .. nda Kroa!la birlikte 
büyük salona geçtiler. Kroasın dı§arı· 

daki gürültülerden çeneBi zangır, zangır 

\ ' I titriyordu. ıe}·a:.,, ediyordu, Jyo etta, Dangolemin 
kolları arasından alınarak mihrabın di· Pardayan ıordu ! 

bine cötürülmü~tli. 

Burada üç ki. iden biri maskeli idi ..• 
Genç kıL }"anına gelince ma~kesini c;ı· 

kardı. Bu l\.forcver idi. \'iyolctta etrafı· 
na korkunç nazarlar fırlatıılc.en !\1orcver 
kendi. inin rlind~n tutarak dedi ki :. 

-- Çok te~e-kkür ederim . evgillm 1. •• 
'lam zamanında geldiniz benim ~evgili 

ni .. anlıml.. f·:vl~nmemiz için her şe)~ ha

xndır. Şurada duran papas bizi cbf'di
)"en birbirimize bağlıyacakl1r. 

- !':eye bö)'le çenen birbirine çarpı· 
yor} Yoksa aç mısın"? 

- Hem açım, hem ıusuz .. 

- Öyle ise haydi muıhaha git te gü-
zelce karnını doyur. Orada Ömründe ye· 
yemediğin yemekleri bulacaksın .• 

Bu esnada mutbah tarafından otelci 
Hoket göründü .. F.linde bir merhem ku
tusuyle bir takım !larg:ılar vardı. Hok.et 
bunların hepsini masanın üzerine koy· 

du. Kroas doğru mutbaha koşarak ye
\1iyoletta ~~kın askın bakınarak sor- mekleri muayeneye koyuldu. Tam ye· 

du : mek yeycceği sırada birden bire hay-

- Bızi mi birJc tirecek !. Siz! Siz kinı kırmağa ba~Jadı : 

oluyorsunuı- Benim ni::tanlım ba,ka~ı .. 

dırl.. Onu ne yaptınız .. Bana onu eöy
leyiniı: 1 •• 

- \'iyoletta !.. Deli mi oluyonun } 
Bana hak!... Beni tanımıyor musun? Ben 

aenin nişanlın de~il miyim? .. Beni ~even 
Rn değil mİ!Iİn ! 

- Düşman var' Düşman varL. 
,\deta sokaktakiler bu ses karı,.ında 

abloka)"ı )'armak için İçeridekilerin bir 

hücum yapacaklarına kani oldular. 
Kroas eline geçirdiği 1'_oca bir bıçaGı 

alarak geri döndü : 

- Gidi !İLİ •efiller! Tam yemek ye-
Oh ı Ç ld .. ı.• \.·ece~in1 eırada haf.. Ben size şimdi gös-- ... ı ıracagım .• 1'.ırmızı mas- -1 

keli çin~cnc gibi çıldıracağım.. Rica teririm. Dedi. 

ederim 1 Benim sevgilim Şarldır. Şarl.. Müthiı bir küfür savurarak elindeki 
Şarl L Sevgilim gel beni kurtar! .. Oh 1.. bıçağı iki tarafa •allıyordu. 

Onu öld~rduleT.. Çünkü cevap vermi 
yor Şarll .. Şarll .. Reraber ölelim. 

.lavaltı kız nışanhıının elinden aldığı 
hançeri kendi inl öldürmek mak·sadiylc 
}·ukarıya kaldırdı. Fakat derhal kolu ya-
kal.ı.nnu~. elinden silit.hı alınmıştı. Di:t 
1.İ.stüne çcikLı.i. ~1orever de yanı ba•ına 
oturdu. 

Jıtt" bu dakıka papa~ onlara do~ru 
döndü . .r\teıler saçan iki siyah gözünü 
pnpas cenç kıza dikmiş merasimi takdis 
İçin bir şeyler okuyordu. Viyolctta onu 
bir kerre daha görmüıtü. Nerede ? Di
ye düşündü. Bu merhametsiz hayali ka· 

fasının içinde canlandırmağa ui':raqıyor· 
du .. 

Sc11İ de kendisl için yahancı dei?ildi .. 
Derhal Metr Klodu bulmu$ olduğu 

sahne gözünün önünde canlandı . Belgo· 
derin kendi:1ini aıtede esrarengiz bir eve 
götürdüğünü. başına bir çuval geçirildi· 
$:ini. ha.} ıldı~ını, gözünü açtağı zaman 
karşısınd.ı b ba dedıği r,Jetr Klodu gör
düğünü hatırlucfı. f~te o zaman bunlarııı. 
ba~ında bir de kadın vardı. O kadının 
çehresı kafa ında yrr almı,tı. 

İ te hu papas. o kndındı. l\1orever ile 
\'iyoleıtanın e\. lenmc n1erasiınini tak· 
di!t eden 1· illi t \ idi 

Kroas mutbahta tencereleri yere yu· 
\.arlıyor müthi1 bir gürültü koparıyordu. 

Ru gürultüden dı~rıdakiler siliı.hlarını 
doldurdular. 

Kroasın gördUt..U düşman bir köpek· 
t<n ibaretti. O da Pipo 1.. 

Pipo. K.roasın yemekleri karıştırdığını 
görünçe, onu bir hırsız eanmı-:. üzerine 
!ialdırmı~. bacağından ısırmıştı. 

Neden sonra herif kar ısında hiç kin1: 
&eyi göremeyınce adamların kaçtığına. 

yalnız köpeklerini bıraktıklarına kani 
olmuş, kahramanlıKını büyük salonun 
penceresinden anlatırken köpeğe de ya
rım bir tavuk uzatmı,h- Bu hi.dise barış· 
malarına sebep oldu. Artık Pipo kuyru
ğunu sallıyor ve kendisine ayrılan hisse
)İ ycyordu • Kroas ta nefis şaraplarla 

mutbahta n1ükemmel bir yemek yedi. 

[•] Katoliklerin hususi bir ayı.1i. 

-BtTMEDt.-

U O p - UUSlC 0 
Kulak, Boğaz, Burun hastalık

ları mütehaasısı 

Doktor Operatör 

Sami Kula~çı 
\ 

Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Salihli Kurşunlu Banyoları 

Şifa hassaları muhitimizd~ tecrübe ile ııabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyettedlr 

Hoır 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 batına otelde kar· 
yo'a 100· 75 diğer kısımlarda gene insan başına yataksız 
1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müsteciri : KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALCJ 

• • Fuarda en cazıp pavyonun 

''22 
'' Numaralı «9 Eylul Baharat deposu» yle «Filbatrn Türk ça· 

maşır çividi fabrikasına ait pavyon olduğu binlerce ziyaretçi 
tarafından tasdik, takdir edilmiş ve alkı4lanmı4tır. 

22 NUMARALI PAVYONDA, maruf baharatçı 9 Eyliil kar· 
deıler kıymetli bütün çe4itleriyle hediyeli kartlarla satış yap. 
maktadır. 

22 NUMARALI PAVYONDA, Türkiye ve Avrupada şöhret 
kazanan «Hasan» ecza deposunun bütün müstahzeratı, ıtriyatı, 
gloten ekmeği ve makarnaları, zeytinyağı ve sairesini de bula· 
caksınız. 

22 NUMARALI PAVYONDA, «Filbatrn «Türk çamaşır c;i· 
vidi » fabrikasının 9 Eylul gecesi için tertip ettiği hediyeli kart· 
!arını çabuk isteyiniz. Çividin sarılı olan kağıdından 10 tane ge· 
tirmek kafidir. Tecrübe için ıivit ve kitapları meccanen halka 
verilmektedir. 

Gerek kitaplar ve gerek hediye kartlarını fabrikanın lzmir 
ve havalisi umum acentesi olan Balcılar Caddesinde 9 Eylul Ba· 
harat deposuna müracaat etmek kafidir. Telefon 3882~.;d;,;i,;,r . ._ __ 

tZMIR iKiNCi iCRA MEMUR
LU<:'>UNDAN : 

Hatice Müzeyyenin Emlak ve 
Eytam bankasından ödünç aldığı 
paraya mukabil Bankaya İpotek 
eylediği lzmirde eski Süleymaniye 
yeni üçüncü, Karataş mahallesinin 
eski Budala bai!ları, yeni İplikçi 
Hacı Hasan sokağında 25,25/1 
No. 1ı ev iki katlı kargir ve her 
katı müstakildir. Alt katı Muhar
rem sokağından açılır, ikinci bir 
kapısı daha mevcut olup numara
sı 37 dir. Bu kıstın kapıdan giri· 
lince zemini plaklı geni• bir sa· 
lon, solda iki oda ve bir mutbah 
ve mutbahın içinde hela ve salo· 
nun nihayetinde küçük bir sandık 
odasından ibarettir. Ost kat dahi 
ayni fekildedir, bu evin avlusu 
yoktur. Yalnız üst katın mutbah 
üstünde zemini plakalı taraçası 
vardır. 2000 lira kıymetinde olan 
bu gayri menkulün mülkiyeti açık 
arttırma suretiyle ve 844 numaralı 
Emlak ve Eytam Bankası kantı
nu mucibince bir defaya mahsus 
olmak şartiyle arttırması 11 /10/ 
937 pazartesi günü saat 16 da ic· 
ra dairemiz içinde yapılmak üze· 
re bir ay müddetle satılığa konul
du. 

J. KALOMENI 

Gazi Bulvarı • Borsa sarayı 
karşısında : Telefon No. 3402 

IZMIR 
Her cin~ 

müteharrik 
el ve elektrikle 
YAZI ve HESAP 

makineleri mükemmel ve temi· 
nallı olarak tamir edilir. 

Devair için 
kaydedilir. 

daimi abonman 

DAHIUYE MOT AHASSISI 
DOKTOR 

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

Bu arttırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka· 
nunun mer'iyete girdiği tarihten 
sonraya müsadif olması hasebiyle 
kıymetine balcılmıyarak en çok 
arttıranın üzerine ihalesi yapıla· 
caktır. Satıt 844 numaralı Emlak 
ve Eytam Bankası kanunu hüküm· hinden itibaren tartname her ke
lerine göre yapılacağından ikinci se açıktır. Talip olanların yÜzde 
arttırma yoktur. Satış peşin para yedi buçuk teminat akçası veya 
ile olup müşteriden yalnız yüzde milli bir banka itibar mektubu ve 
iki buçuk dellaliye masrafı alınır. 37 /2080 dosya numarasiyle İzmir 

ipotek sahibi alacaklılarla di- ikinci icra memurluğuna müraca
ğer alakadarların ve irtifak hakkı atleri ilan olunur. 821.. 
sahiplerinin gayri menkul üzerin- EM LAK VE EYTAM BANKA-
deki haklarını hususiyle faiz ve SINDAN : 
masrafa dair olan iddialarını iş· 37 /2080 icra dosya numarasiy. 
bu ilan tarihinden itibaren yirmi le satılan, yukarıda evsafı yazılı 
gün içinde evrakı müsbiteleriyle gayri menkulün alıcısı isterse, 
birlikte memuriyetimize bildirme- Bankamızca bu gayri menkule ko

Genç kız rnuthış bir korku içinde tir 
tir titriyordu. J\yai(a kalkmak i•tedi. Bu
na muvaffak olamıyarak tekrar diz üstıi 
(Öktü. tJini ~1oreverin t-linden c;;ekti. .• 
Fakat dınin can'1L bir halde oldui;unu 
hissetti. S~ini çıkaramadı. Kendinden 
gt-çcrek dıiıup bayıldı. Buna rağn1en 

papas kollarını u.ı::atarak merasimi ta• 
Evi: Göztepe 

si 992. 

tramvay cadde- leri icap eder. nulacak kıymetin yüzde ellisine 
Telefon: 3668 Aksi halde hakları tapu sicilin- kadar umumi şartlarımız dahilin· 

~- Haydi .• Büyük tanrı namına 
1-26 (481) ce malum olmadıkça paylatma· de ikraz yapılabilir. 

ıiz •--------llİllC!:İllll. dan haric kalırlar. 1/10/937 tari· · · 3034 

mıamlıyordu : 

(1~)- . 

karı fazla yalnız uc;ufl&Yı " .......... ukeT bırakmak. yahut düıman or .. ı ne. , "-• .. ~-··-·· • 

• 

Kulağınızda 

~N MÜOHl$ 
\sTiRAPTAN 
~ON~A ·· · 

küpe olsun! 

Kullanmakla kabildir! 

NEVROZiN 
·············································································=······ : Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'atloı : 
E düşürür. Baş, di~, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak E 
E NEVROZIN almak suretile çarçabuk defedilebilir. E 
ı:....................... Kat'i Tesir ........................ : 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sabık T evfilcpaf,;.1 Oteli 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
/zmirin en havadar yerinde ve denize karıı fevkalade lıitiJ man· 

uıralı cok temiz ve emniyetli yegıine oteldir. 

il Daimi encümeninden: 
(543) lira (61) kuruf açın tutarlı ödemitte Gölcük otelinin 

onarılma i'i bir hafta müddetle açık eksiltmeye konulduğundan 
isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacalcları 
teminat ve müteahhitlik belgeleriyle birlikte 6 eylul 937 pazar· 
tesi günü saat 11 de ti Daimi encümenine ba~ vurmaları .. 

3059 ( 1656 ) 

Tiirkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı· en 

şifalı maden suyudu 

• • 
Jyı ve 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON : 2067 

•• 
Talebe yurdu müdürlüğünden: 
TURK MAARlF CEMiYETi KIZ VE ERKEK T AELEBE 

Yurdlarına talebe kaydına ba,lantnıfttr. 
KIZ TALEBE YURDU - KIZ lisesine ve KIZ san' at enstitüsü· 

ne devam edecek kız talebeler : 
ERKEK TALEBE YURDU • Erkek Lisesine, Tecim lisesini', 

Orta ve San'at okullarına devam edecek erkek talebeler için açıl· 
mışlır. Şartlar çok ehven ve müsaittir. 

Müracaat yeri • KARANTiNA • KöPRODE TALEBE YURDU 
TELEFON : 2920 

2 - 4 3049 (1657) 


