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1 DEVAM MUDDETl Türkiye için Hanç ıçın 

1 

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

T E L E F O N : 2697 

• Fuarı 17 günde 

306,171 
kişi gezdi 

bastı 
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lzmirde Sergi 
---·---

YAZAN: llABJB ED1B TÖREHAN 

Türkkuşu 
göğüsleri 

lzmireayakbasanBaşba- @ @IJ @fi eı 1 er 
kanın ilk sor~usu bu oldu 

ismet lnönü 
Ma.'ısul, toprak, sulama, yol, sıh
hat, göçmen işleri üzerinde dik

katle durdular, izahat aldılar, 
direktifler verdiler 

filosunun 
heyecanla 

uçuşları 
kabarttı 

Planörün 
kanatlarında 

Bir hareket~izlik görüldü Üç 
paraşüt kahramanı birbirini 

takiben 2000 metreden 
boıluğa atıldılar 

Kızılçulludaki köy muallim mektebi 
binasında uzun boylu tetkikler yaptılar 

- . ·--·------
Gelecek sene şehrimizde iki 

model orta mektep yapılacaktır 

Kızıl~ullada eski Amerikan mektebi binuı §imdi köy muallim mektebi olmUffUT' 

Uç gündenberi ıehrimizde bulunan tür direktörlüifuıden, mektep mildürle
Killtür Bakanı Bay Saffet Arıkan, pa- rinden ve tedriaat müfetti§lerinden ma· 
zar günü ve dün §ehrimizdeki kültür lömat alml§tır. 
müesseselerini ziyaret ebniş; orta ve ilk Kültür Bali:anunız pazar sabahı, refa.
tedrisat i§leriyle alikadar olarak kül- _SONU 7 lNct S:AHIFEDE-

ı:::ı:e:ı • 

Almanya ile ticaret anlafmaaı 

Cumartesi günü Ber
linde imza ·edildi 

Kurdoğlu Faik 

Anlaşmanın imzası 

lzmir borsasında çok 
iyi teair uyandırdı. · 
Hararetli 

leler 
muame

oldu 
---·•---

Şehrimize gelen malumata göre. Tur· 
kiye • Almanya ticaret ve klearing anlat- • 
rnası, cumartesi günü Berlinde imza edil· 
rniıtir. Muahedenin teferrüatı hakkın

da henüz tafsilat mevcut değil ise de 
müzakerelerin cereyan tarzına nazaran 
iki devlet ithalat ve ihracat hususunun 
tahdidini kabul eylemiıler ve bu tekilde 
ithalat ve ihracat arasında tevazün te
mini esasına müstenit bir anlatma elde 
etmiflerdir. 

- SONU IKJNC& SAHlFEDE -

---------------------------------------..----
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~Şayanı hayret hakaretler yapıldı s : ~~~~--''"'-~~~~~~~~~~~~~.::...._ . 
,i Gazeteci arkadaşlar teessürlerini Büyük ~ 
! Başvekile telgrafla bildirdiler i 

ASIR SALI 1937 
U C-!.::=::: • 

A 

B. Abidin Ozmen'in beyanatı B~gün 
&.tnlsilin.iaio t.....si ~ ....... p~ o halk ki, ba inluliplar ... 

h•lqncla daima büyük sevinçlerin, daha tamnda fikir itçilerine &a)'SI ve leYgi Bu gece 
doirP bir tabirle bü,-ük ümitlerin ka~- eösterilcliiini dUJl!Ulia al1111Dfbr· 
ınajld... bmirliler, laer def.lııi ay.el· Hidİılenİll feci.ati göze batacdı ma-

icraatımız, hükümetin ic
raatını tatbikten ibarettir 

Baroda değerli 
bir konferans 

verilecek 
tem ....,. ~ Batvekilia pis;: radikal, ~e idi. Mİİallallran güzel fuanma- .L. • 

çôlı verimli kararlari71• ~ an propaaanda vazifesini yapmak için Kızılay gecesı Birinci umumi müfettiş lzmir fua
rını cok beğendiğini söyledi 

Üniversite sal>ak doçenti ve Sümu
bank hukuk müpviri doktor Münip 
Hayri Orküplü bugün saat 16.30 da ha• 
ro salonunda bir konferans verecektit. 

al.-ı.,lard1r. Bdim için ismet lnöni- oraya kOf&D arkadaflannua saygı göre- , . . . .. . ·· L_____ ......... !1-....- t-!...... eı· __ u.....! ___. L-L--•e u~--•--dır. Ve Kızılay Cemıyetının fuar munasebetı-
nun ~~ ....,......_..g lf-~~e~ a•au""9""" il · ·~· K l · b 
1 • bi bir -•-•.e.d L!- • __ L- L_.___.. bil bile :... :..a d e tertıp ettıgı ızt ay gecesı u gece 

' Konferanam mevzuu aile hukukunun en en ç am1111 _ e _. .., .. _ uu ~ e , ._eye .-eye yap - ı . . ., .. 
--L:.. • • ta • fuar gnzınosunda buswı eglenceler ıçın-
...._...,etini pmL ......... d k . Şch . . l 

Biliriz, biJ'ik bir emmıiyetle biliriz ki, bmir ve ı.tanbul matbuatını temail e geçec~ ·tar. rm tanınmı~ sıma an 

BaşvekUimizin refakatlerinde pazar gil- kilde olmalıdır. Meseli sıhhat müzesi, 
nü (zmir vapurile şehrimize gelen birin- paraşüt kulesi, gazino her zaman için cazip mevzulanndan, mulcayeseli mev• 

zuata ve mahkeme içtihatlarına göre. ni• 
pnlanmadır. t _ _...... in!.!-"-!!_ ·--L !!'-- __ it!_ ed _ ..... __ ..ıı __ I · t• ful • • _,_ bu gecenm programım hazırlamışlardır. - - ...._. ıun:n OiUUI nazar- en ~ar, azze ı ne ennı yaruı-

lan memleketin bü,a ibtiyaçlarau kar- yan, meslek qklanıu barpalıyan bu ina- B A R. TUREL 
~i umumi müfettiş B.Abidin Öz.men fua- istifade edilecek şeylerdir.> 
n ziyaret ettikten sonra dün Istanbula Muharririmizin Birinci Umum1 müfet-

tWımak "-•mcllı bu aiprederinden aılmu .....,_ brpamda, emri veren za- • • • 
hareket etmiştir. tişlikteki icraatı hakkındaki ricasma B. Değerli ilim adamımazuı konferanaİn• 

B. Abidin Öz:ınen vapurda bir ınuhar- özrnen şu karşılığı vermiştir: bütün münevverlerin alaka gö.terecei< 
aumetli aeticeler çduuv. bata amirine, Emniyet müdürüne mat-

Puar sünü Batvelölin lzmiri ttteflen- baata karı• bu tarzı hareketin çok elim 
direceiini luıber alan balkaıuz, kordonu olduğunu göstermekle iktifa ettiler. Hep 
dolclUl'mllfla. Sııc:ak bir wrgi ve aay11- birlikte oradan a,.nlddar. Fakat içlerin
nm en c:anlı ifadesini tafıyan bu manza- de derin bir SiZi duyarak.. Zira, en tatlı 
rayı, dalmadan cWôbya artan tezabi- bir vazifeyi yapmaktan menedi1miıJerdi. 
ratı, Bqvekilimisin inbbalanru öğren- Arkad~IU'U111%, knlplerinde bir ukde 
mek ~ T"urlô,.e matbuab vazifele- tqkil eden bu teeaürü, iımalarmı latı
,inin bepnda buhma,.orlardL yan bir telgrafla büyük Baıvekile bildir-

&p.ldl c:aac1- bıplaada. Hallan diler. . • el . _,_. latan 
rotk- Wr eevsiYle onu ihata etmek i.- Hiıdiseden tzmir gazel er•.""""' .• 
temeel fwet laöniniııı blplenle ne b- bullu arkada.tlanmızm da derinden den
dar bvv• yw .a.Li- IÖlt kt ne teeair duydukı... muhakkaktır. Ve 
'idi. a. cıı• ..... ı..... luadarem:..: laiç tüpl.e etmiyoruz, ud IMiyÜk teeuiirii, 

TUrlr nuıtbuatma daima teveccüh ve mu-
adan ....... bılDp etti. L-LL....a.! le !I..__ • 1 .. __ -L~!__!_ 

D!- L 9 naD0eUJ -ta etmif 0 aft ~Vc:auunu; 
om P ılui•, -·- •w.- b. fUUda d --L•--.ı n!- r.·r1ı· tecil • uya~ ... um u ıye pze en, 
t~ lllİıkel olmM: ;p. hiç bir feragatle çal....-.. bilen insanlarız. 
fıraab be ık illeııM,o.clak. Fototraf- K d. --L--•--- · · b' b. L-•-• en ı .-.llllUlnlQl:K ıçın ıç U' teY -=aae-
laı ~~ ol.Jeldineft ~-. muharrir- miyot"UL Biricik enclifemia teımil ettiği
lenma notı.. ~ Fwa p;.. miz pseteleria mineYi hiiYi,.eti.de 
ceye bUr awdtwt M,eti vaifeeiai Wi- in ..... i eflWma hürmet edilmesi
)'Wc kola,.Llda ,... * dnw etti. clir. Bana istemek hem bizim. hem de 

Faanla Unai _. ite ~ hilmi1• bitün mine.ver gençliiin hakkıd•. 

Tetkik yaptı 
Üzüm ihraç kontrolü 

mer'iyete girdi 

ririmiz.i kabul ederek gerek lzmir fuarı, - Bizim bölgemizdeki icraat, hükü- ıüplıesizdir. Baro aalonu hu kete açık· 
gerek müfettişlik ınmtakasl içindeki ic- metin icraatından kendi hmesine isabet ıtır. 
raal etrafında müfit bazı malumat ver- edeni tamamen tatbik etmekten ibaret- V • • l 
miştir. tir. Yapılacak işlerden ve müstakbel ı enl Vapur ar 

B. Abidin Özmen, muharririmizin fu- programlardan ziyade yapılanı bildir- Bir haftadan beri lstanbulda bulun· 
ar hakkındaki sualine şu karşılığı ver- ınek adetimdir. makta olan liman işleri müdürü B. H.,.. 

Şehrimizde bulunan llttısnt Vekaleti 1 mişlir: Halkımız müreffehtir. Emniyet, asa-• met pazar günü dönmüştür. B. Haımet 
~.i:asi müste~arı B_: Ali_ Riz~ Türcl, dü_n - dzmir fuarını her bakundan cazip yiş içinde ç~lışı~ıyor. Mahs~l iyi ve ~~l-ıOülge. Almanyada imal edilmekte olan 
oglcden sonra Turkofıse gıderek. Ofıs 've güzel buldum. Hareket daima güzel- dur. imar ~lerı de her vılayette goze ve lzmir limamnda işlemek üzere siparit 
müdürü B. Cemal Ziya ile umumi eko- dir. Bu da halkı bir araya getiren bir çarpacak şekilde ilerliyor. Esasen, ilk edilen iki vapurun maki.ne aksamına ait 
nomik meseleler üzerinde konuşmuştur. hareket ifadesidir. Her hususta şaya- cümlemde bütün saydıklarım dahildir. bir formaliteyi tamamlayarak dönmiif-
B. Türel bililhara, ofis müdüriyle Tica- nt takdir, pavyonlar birbirinden güzel- Maarif vekaleti, köy eğitmen kursla- tür. Bu vapurlar 9 38 yılı mayısında tr;. 
ret odasına giderek kuru üzüm kontrolu dir. nndan bize de hisse ayıracaktır.• mire getirilecektir. 
nizamnamesinin mer

0

iyete girmesi mü- Benim temennim şudur ki, bazı pav- B. Abidin özrnen Istanbul ve Bursa- Londrada .. tın alınan vapur ikinci el&. 
nasebetiyle temaslar yapmıştır. yonlar yalnız fuar zamanında değil, her da ayın yirmisine kadar kaldıktan son- fa kızağa çekilmiştir. Son muayenea df) 

Ozüm kontrolu dünden itibaren mer" - zaman halkın istifadesine arzedilecek şe- ra müfettişlik merkezine dönecektir. yapıldıktan sonra ay l>a11Dda fnnire gec 

iyete girmiştir. Bize verilen malUınata ·- --~~~~ - ..... ~ tiraecektir. 

göre kontrol işi, bu yıl umumi menuata F u A R 1 M 1 z 1 
göre yapılacak, mafuulün tağşişine kat"~ lnebolu davası 
iyen meydan verilmiyecektir. Bozuk ve
ya bozulmağa meyyal mahsulün ihraç 
edilmemeai temin edilecdttir. Bu kontrol 
işi, standındizaayon işinin bir başlangıcı Pazar • 

lnebolu facia• muhakemesine dün 
Ağırcezada devam edilecekti. f stilı:Jal va• 

ruz. Gazeteciler •Plmaz bir kordonla Çok mütevazı bir bayat ya.fıyan ma- sayılıyor. 
gecesı 30,425 kişi gezdi puru lostromosu Hüseyinin Rizede ifade

sinin alınmasa için celse, 4 ilk teşrine ta-

'Oç gündenbcri şehrimiz.de bulunmak: Profesör, ölü medeniyetlerin Türk lilı: edilmiıtir. brfdattdar. Manisa pavyona önünde harrir arbdq, vazifesini görürken mem
matbaat heyetine kup feci denebilecek leketin en kıymettar unsurları arumda 
hakaretler yapddu yer al•. Ona göaten1ecek aaygı ve ali-

•- Baolan uzalda.tllnn. geriye atm ka. doirudan doiruYa onun müdafaa 
, ........ içeri ıftmeuiniz,. denildi. eltili itlere, teıebbüılere cöıtenlmiı bir 

Gueted, ....milelinl ,...,.,ken.bpadan aaygı ve alikadan bqka bir fey değil
kovula pençel'eclen içeri atlar. Bizim dir. Bir kere bu prensip noktasa kafa
arbu.ı- cllı l.ö,.le yapmak istediler. larda yer ederse gazeteciye hakaret edi
Fa.kat kOUanndan tutularak itildiler, ka- lemiyeceği anlatdır. Zira bu hakattt, 
kıldılar. halli bu husumet doğrudan doiruya, en 

Bu el..t YWelle ... suretle llerelıet eden kuvvetli bir propaganda vantasına hiç 
zat, Türk matbaabna ve dolayllİ,le bir kıymet vermem~ğe muadildir ki, rea
;Türk efkin wnumİJeaİne kartı zerre ka- mi makam ifgal eden bir zatın böyle kö
dar 1evgi ve sanı bealemecliiini gösteri- tü bir düfiinceye kapdm&11 bizi cidden 
yordu. Zira hadile, halk arumda ra- hayrete d~ürmüftÜI'. 

Tenis finalleri yapıldı 

o 

Bay Feyzi Akkor 
lzrnirin cAi emniyet müdürü ve şim

diki Bulvadin kaymakamı B. Feyzi Ak
kor mczunen şehrimize gelmiştir. Hoş 
geldiniz deriz. 

ikmal imtihanları 
Dün şehrimizdeki orta mekteplerde 

ikmal imtihanlarına başlanmıştır. Bu
gün lise1erde ikmal inıtihanlarına baş
lanacaktır. 

B. Halit Onaran 
Şehrimizde bulunmakta olan Burdur 

saylavı B. Halit Onaran dün lzmir vapu
riyle lstanbula gitmiştir. 

ta olan Macaristanın Istanbul jeneral sakinler tarafından çok güzel ele alına- A--,,---1-
konsolosu B. Georges Barkoczl, fuarı zi- rak, bu topraklar Uzerinde yepyeni bir f OfU art 
yaret ettikten sonra dün lstanbula git- medeniyet doğduğunu, bu medeniyetin At koıuları bu hafta pazar günü saat 
rniştir. hAkim vasıflarının şayam kayıt olduğu- 14. 30 da baılıyacak ve üç hafta devam 

Macar konsolosu fuarı ziyaretinden nu beyan etmiştir. edecektir. At ko.fUlımna gidecek hıJ. 
memnun kaldığım, fuarın mükemmel BiR ITALYAN GRUBU lumlZ, ayni gün futbol kareılapnalanna 
bir eser olduğunu ve yeni Türkiyenin Dün şehrimize gelen turistler arasın- da yetitecektir. Malum olduğu üzere 
çehresini ÇQk güzel belirttiğini söylemiş- da, bir Triyestcli mühendisin riyaset et- ayni gün saat 1 1 de üç ıehir karıJaşma· 
tir. tiği yi..nni kişilik bir ltalyan grubu da 91 vardır. 

BiR PROFESÖR GELDr vardır. Miihendis A. MoranH fuarı gez-
Memleketimizde tetkikler yapmak diklen sonrn intibalarını şu cümlelerle 

üzer0 , Suriye yoluyle şehrimize gelen anlatml§tır: 
Viyana Technologische Werbes Muse- - <Fuarınız ticaret ve endüstrinizin 
um mektebi tarih profesörU Dr. Kart her an için ilerlediğini. kuvvetle ifade 
Sholtz, fuar komitesinin tayin elliği me- eden bir eserdir. Mimari bakımdan da 
ınurlar tarafından karşılanmış ve bir iyidir. Tebriklerimi bildirmekten zevk 
otele misafir edilmiştir. duymaktayım.> 

Avusturyalı profesör ilk defa Türki- ZIYARETÇILER 

Ekzersiz maçı 
Pazar günü (A) ve (B) muhtelitleri 

arasında yapılan ekzersiz maçı 2 • 6 
(A) tallımının galebesiyle neticelenrnil'" 
tir. Yirmi iki oyuncu arasında en güzel 
oymyan B. Adildi. Muhtelitin hücum 
hattı iyi itliyememiştir. 

o -----· ----'-

B •• k 1 t b l t • B /k •• / • yeyi ziyaret etmektedir. Tarih ve gü- Pazar günü Izmir Enternasyonal Fu-' u reş ve s an u enıs- a ':!n ~re~ erl z:llik mem!ekeli diye tavsif ettiği Tür- arını 30.425 kişi ziyaret etmiş, bu suret-
Balkan gureı oampıyonaaı musabaka4 kıycde tarihl araştımıalar yapacağını le ziyaret edenler 306.171 kişiye baliğ 

Kıskançlık 
•ı • 1 • ld • lımnn hazı,ılıklar devam ediyor. Bu mü- söyliyen profesör, bilhassa eski Roma ve olmuştur. Hariçten iz.mire gelen ziya-

çı erı g,.... ıp ge ) sahakaları talı:.~p etmek istiyen "_'ülhakat Selçuk izerlerini tetkık etmektedir. retçiler 74.285 tir. 
~ halb~ot~~nbm"nih~~,~-------------------------------

• BAŞT ARAFI BlRtNCI SAHiFEDE • 
Tek erkekte Juan (Romanya) Botez 

(Romanya) 6 - 3, 2 - 6 ve 1 - 6 galip 
gelmiştir. 

Çüt erkekte Botez ve J uan (Roman
ya) çüü, C. ve H. Jirolara 2 - 6, G - 1 ve 
O - 6 galip gelmişlerdir. 

c 

Derece :ılan mi.ısabıklara, müsabaka-

lar sonunda mıntaka ikinci reisi tara

fından kupalar verilmiş ve kendileri teb-

rik edilmiştir. 

Tenisçiler dün iz.mir vapuriyle Istan

bula hareket etmişlerdir. 

BU AKŞAM 
............................................................ 

Fuar gazinosunda 
Kızılay garden partisi 

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

tanınmış mümtaz lzmirin 
Tü:rk ve 
tarafından 

Ecnebi aileleri 
hazıranmıştır 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bu gecenin fevkalade neş'eli geçirilmesi 

için bütün tertibat alınmıştır 
•••••••••••••••••••••••• 

Tanınmış aileler tarafından büyük 
varyete numaraları yapılacakbr 

Duhuliye ik.i .. ii;~J;;: .. İki hanım 
bu bilete .,,ef akat edebilir 

Biletler Fuar kişelerinde satılıyor 
•••••••••••••••••• 

Bu müstesna geceden behemehal istifade 
ediniz. Elbise mecburiyeti yoktur. 

min edilecektir. 
111 

Almanya ı'le tı·caret anlaşması 

B askın - BAŞTARAFI BtRtNCt SAHtFEDE - direrek iı teklif etmelerini istemİflerdir. 
Yine mevsukan haber aldığımıza gö- thracatçdar henüz mukavelenin metnini 

• re, ithalat ve ihracat için muvazeneli bir görmedikleri ve Almanyaya yapdacak 
Evvelce mı yıl olan 1935 aenesi esas olarak ele alan- ihracat bedellerinin eski.si gibi Merkez 

rru,tır. 19 3 5 senesinde Al manyaya Banka. tarafından derhal ödenip öden-
t asar lan m l~? yaptığımız ihracat yekunu, 33,000,000 miy~eğini bamedi.kleri için tereddüt 

Y • Türk lirasa oldugv una göre 9 3 7 ithalat 
B d 1 B h devresi geçirmektedirler. Bu tereddüt 

un an dört gün evve asına ane- ve ihracatımız bu rakam etrafında te9bit 
de biçakrt hanında bir baskın hadisesi- devreeinin çok uzun sünniyeceği ve Türk 

~ edilmiıtir. Bu miktar 936 senesinde ya· d 
nin vukubulduğunu ve emin, lsmail murabbaa heyetinin av etini müteakip 

d d k 
L - h . K pılan muamelelerin üçte ikisini tqkil ey- lktaaat V ekileti tarafından vaziyetin 

a ın a i i .şau~ın, an milstecıri on- liyor. .• . . . 
yah B. Mehmedi tehdit ellilderinl yaz- B Al il .thalAt aydnJatdacait unut edilmekteCIU. una nazaran manya e ı a ve 1 . · • 
mış ve hadisenin mahiyeli nazara alına- 'h 1 1 . . b. . •- t Bununla beraber tıcaret muabede8lmn 

ı racat muame e ermın il' neva aon en-
1 rak suçluların tevkifine ve getirecekleri iantman usulüne istinat edeceği anla,.la- imzasa. bonada çok iyi teair uyandınnıt. 

müdafaa şahitlerinin dinlenmesine karar yor. Ticaret mukavelesinin ioızaSI üze- !hararetli muameleler olmuştur. Yalnız 
verilerek du.~n~ dünkü gilne hı- rine bir çok Alman firmalan ıehrimiz- tlsatıcdar. vaziyetin aydanlatılmasıoa inti-
rakıldığını bıldmnı.ştik. deki ihracatçılara keyfiyeti telgrafla bil- zaren satıtta teenni g<Mtermektedirler. 

DONK'O CELSEDE 
Karar mucibince suçlular tarafından 

gösterilen müdafaa şahillerinden B. Ni
yazi, hndiseden haberi olmadığını beyan
la beraber, suçluların daiml müşterisi 
olduğunu ve bu itibarla B.Mehmedin cpi 
zamandanbcri kendisiyle de görüşmedi
ğini söylemiş ve yirmi gün evvel vu
kubulan bir hadisenin barışmakla neti
celenen safhalarını nnlatmıştır. 

Asıl mesele, m~teki tarafmdan dün 
mahkemclre verilen bir istidada, bu ha
disenin daha evvel tasarlanmış olduğu
na dair biı·kaç şahit göstermiş olması
dır. 

Müştekinin iddiasına göre; suçlular, 
müdafaa şahiti olarak dinlenen Bn. Ni
yazinin dükkanında bir toplantı yapmış
lar ve müştekiyi öldürmek üzere bir ka
rnr vermişler ... 

Bu şahitler de müştekinin müdafaa şa
hidi olarak dinlenecek ve suçluların sa
bıkalarına ait sorulan tezkerenin cevabı 
geldıkten sonra; kat'i karar verilecek
tir. DUrtllmaya 7 EylQlde devam edi-

1 lecektir. 

--· 

Çıngıraklı kumarhane 
Yüzünden 

• 
yenı 

çıkan hadisenin 
safhaları 

Çeşmeli B. Hasanı yaralamaktan suç-ı ni bana öğreten budur. Vaktiyle elini 
~~· silahçı Muıtafanın . kardeşi B. ~:.fi: öptük, direktiflerini aldık ... Şimdi size 
gın yıldınm mahkemeşıne sevkedıldıgını. söylemekte mazur olduğum bazı sebep
ve duru~masının devam ettiğini yazmış· l 1er dolayuiyle kıskançlık hasıl oldu ..• 
tık... ı N · K h · k tt ..ı e yaptı ıse yaptı.. a vemı apn ır..-ı. 

Çıngıraklı kumarhanenin kapattml- v 
b ld ., ·dd. · 1 b h"d. O gece, fuarda, nasılsın agabcy, de-

masına se ep o ugu ı ıasıy e u a ı- ·~· h 
b b

. d·v· r-~ mcklıgıme karşı, biraz da şa sunın ver-
seye se e ıyet ver ıgı ve ansızın ~-
meli 1 fasıını yaraladığı söylenilen bu diği yumuşaklık. bunu azdırdı.. Bir to-
vak' nnın mahkemede söylenilmiycn: ba- kat vurdu ... Yıkıldım ..• Fakat, beni bu 

zı meselelerinin dün, bütün vuzuhiyle or
taya atıldığı anlaşılmıştır . 

l ladisenin akabinde, sarhoşluk yüzün4 

den, yaraladığını aöyliyen suçlu Refik, 
yeni bir istida ile diyor ki: 

c- B. Hasan, benim ağabeyimdir: 

bana isnat edilen k.umareilık meaeleleri-

hale getiren kendisidir, demi~tir. 

Refik tarafından uzun boylu yazılan 
istida, Çeşmeli Haaan hakkında ağır it-

hamlara ihtiva etmekte ve bir çok da 
plıit gösterilmektedir. Son verilen rapo
run heyeti sıhhivece tesbiti istenilmekte
dir. 

Ve dostlufun. sonu 
Bucalı Şevki adında bir delikanlınuı 

umumi evlerde sermaye Beşiktaşlı Bn. 
Fethiye ile uzun sürmiyen bir dostlu
ğwı akamete uğramasından ve Şevkinin 
hariçte bir dost peyda etme.siyle iki ta
raf arasında başlıyan şiddetli bir kıa
kançhğın neticesi olarak Şevki, eski dos
tu Fethiyeyi ve Fethiye de; çok sevdiil 
eski dostu Bucalı Şevkiyi yaralıyarak, 
ikisi de hem suçlu, hem de müşteki ola
rak yıldırım mahkemesine sevkedilrnif
lerdl. 

Uç gün evvel yapılan dW'Ufmada, ikl 
taraftan Bn. Fethiye, Şevkiyi yaralama
dığını ve Şevki de Fethiyeyi yaralamq 
ise de; bu bayanın her zaman elinde bu
lundurduğu bir falçata ile kendiain.l ve 
daha evvel de ba§kalarıru yaraladıimı 
iddia etmiş ve bu iddiaauu isbat etmek 
üzere birkaç müdafaa şahidi g&termif-
ti .. ~ 

Dünkü duruşmada bu şahitler dinlen· 
di; bundan on gün evvel ayni evler ara
sında bir vatandaşı ağır surette yaralı
yan ve yakalanıp hapishaneye atılan ve 
Şevki tarafından müdafaa şahidl olarak 
gösterilen çoban Mehmet, celbedilerck 
şaha1ctinc müracaat edilmiş ve Bn. Fet
hiyenin bir gece Bucalı Selimi falçata 
ile yaraladığını söylemiştir. 
Umuınhaneci Cavide, hiçbir şeyden 

haberi olmadığını bildirmiştir. 
Suçlu ve müşteki Bn. Fethiye de: 
- Çoban Mehmetle, Şevki uzaktan 

akrabadır. Şimdi de ikisi hapishanede 
bulunuyorlar, göı'(işüp mutabık kaldık
tan sonra buraya şahndcte gelmiştir. Ka
bul etmem. Demiştir. 
Hadıseye vaz'ıyed eden polis, iki tara

fın vaziyetini olduğu gibi teshil etmiş, 
ve ikisini de karakola götürürken, Şev
ki de yaralandığını söylemiş olduğunu 
!:ıildinniştir. 

Eski kararın yerine getirilmesi için ev
velce yazılan müzekkerelerin tekidine 
\carar verilmiştir. 8 EylUlde muhakemc
'je devam edilecektir. 
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lzmirde Sergi 
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YAZAN: HAB1B ED1B TÖREHAN 

YENtASIR S"ahi(e 

Yanda 
e rol 

lstrınbul, 6 (Hususi muhabirimiz-

-BAŞT ARAF! BEŞlNCt SA111FŞDE
ae Leipzig sergisi esnasında Berlin
deki yabancıların miktarı daha çok 
olduğu gibi şimdi İzmir sergisi ha
sebiyle İstanbul ve daha diğer şehir- aya Nazi kongresinde söylenen sözler 

den) - Van havalisinde miktarca mah
dut petrol bulundu. Bulunan mazotlar 
ile Van elektrik motörlc.rinin işletilmesi 
üzeri.ne bütfu) şehir donatıldı. Van bu 
münasebetle bir bayram günil yaşadı. 

lerimizdeki ziyaretçilerin miktarı da 
daha fazladır. Onun için böyle bü-
yük sergilerin ameli muvaffakıyet
lerinden yalnız serginin bulunduğu 
şehir değil. bütün memleket istifade 
eder. Bundan baska sergilerin temin 
ettiği birçok beynelmilel kolaylıklar 
ecnebi ziyareti için de birçok imkan
lar husule getirir. Milletlerin bir
birini tanıması için birçok gayretler 
sarfolunurken sergilerin bu nokta
dan ifa ettikleri hizmeti unutmamak 
icap eder. Dünyanın en güzel kö
şelerini sinesinde, asırların bütün es-

• o 

---,·---
Zonpuldak ta 

l~ 

Zon uld, i., G (AA) - Ekonomi ba-
kanı B. Cd:ıl B.ı) ur yanınd.ı iş bankası 
gen l dir 1-t 'rü bulunduğu halde ş hri
mizc gelınişlerd,r. 

Vali ve parti ha! kanı, vil:ıyet erkanı, 
maden müesseselerı direktörleri tara-

fından k rc;ılanm tır. 

Mis::ıf ırl r Eti ko mir oc. ndadırl.U". 

Paris, 6 (Ö.R) - Günün en mühim 
hadisesi Nürenbergde Nasyonal Sosya
list partisinin yıllık kongresidir. Şehir 

donnnmış ve yüzlerce tren yiiz binlerce 
nümayişçiyi buraya nakletmiştir. As
keri çit resimleri yapılmıs, sayısız tay
yareler havada uçmuşlardır. 

ya 

Nüm y 1 r koınUrtist aleyhtarı sergi
nin açılmasiyle baslmnıştır. Diğer taraf
tan Yahudiler aleyhinde de şiddetli nü
mayi'llcr olmus, Frankony::ı valisi söy-
1 di ı bir nutuktn: cBütün dünya Ya
hudılerdcn kurt rılmazsa zaferimiz tam 

olmaz.> dcmışUr. 

1-

B. Hitl r snnt 16 da tan are ıle g~lcr~ 
şehri otomobille geçmiş ve kongre müd
detince ikamet edece~ i otele inmistir. 
Itnlyan delegasyonuna iki memleket 
nrasındakı tcsanüdii... gösteren çok par
lak bir kabul resmi yrıpılmış ve nüma
yisler tertip edilmi lır. 

ile 
1-3 galip 

1 tanbul, 6 (Hususi muhabirimiz-
d n) - Izmirdc yapılan müsabakalara 
1 tanbul namına iştirak edecek Galata· 
sarny - Be iktaş muhteliti ile Pire muh· 
teliti arasıtıda dün yapılan maçta Yu
nanlı] r hakim oynadılar ve mnçı 3 - l 
kazandılar. 

ki ve kıymettar eserlerini toprakla- ya •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rının nlt ve üstünde ta~ıyan Ege ül-
.kesinin bu noktadan hususiyeti var- iTi • • 
dır. Serginin hariçteki propagan- Hayvan sergısı 
dasına fazla ehemmiyet verilse ve Edirn", G (A.A) - Bü.1 ük hayvan 
buna vaktinden çok evvel baslanmış .. u 1 ı"ç bo" ltnd ki so w üt ormanın-

ı h ld b.. ""k b" b" scrgısı .•ı ,, 
o unsa her a e uyu · . ır _ecne ı ı da gerı r. ı Kuııın D"rik'in bir sö.1 lev·, _ 
seyyah akını gelecek '\ e sımdıye k~n- le açılmı tır. s r ide g çcn yıllard<.n 
dar ebıeriyetle lstanbulda oldugu .. .. A k 1 ylardan ve 

"b" b" k . . d h f ·· ustun r p ve ~arım an gı ı ır aç saat ıçm e er tara ı gor- T B k · k ve bo a-
d

..•.. .. . k l k t. hele ra ~ a cınsı oı.ır m 

Misaf ·r lngiliz de 
yar"O.şların.da da 

o 

ı 

izcilerine deniz 
galip geldiler 

Istanbul 6 (Hususi muhabirımız- in ılızl r ıkinci g ldilcr. 

· V/11 inci Balkan olimpiyadı 

ı 
2 

•• o 

e 
Dördünciilük, 1 beşincilik, 

] altı 1cıiık alabildik 
ugunu zannetmıyere - mem e e ı-

min iktısadiyatını toplu bir halde gör 1 lardan çok d g rlıl ri görülmüşt~r. Bo-

m k • T"" k "l . . terakki~·a- ralar ornda hazır bulunan Edırne ve 

d n) - Misafir lngiliz bahriyelileri ile Yarnzda Ingilız ınisafırlcri şerefine 
Tür\ bahriyelıleri arasında yapılan kü- \•erılen ziyafet çok neseli oldu. Ingilit Istanbul, b (Hususi muhabirimiz- yede Roın .. nl lı Gıtz. ko kazanmıştır. 
rek ~ arışlnrı bizim galibiyetimiz.le neti- Amirali: den) - Bükrcşte sekız.inci Balkan olim- lkinci 10,9 l 2 saniyede Romanyalı Ll· e , ycnı ur a emının J ı · _ 

tını takip etmek, çok eski asırla"ra Trakya \"nlilcrı l rafından de~er pnha 
ait eserler karşısında tarihin karan-ı ile kö.1 ler için nlınmıştır. Halıskan kı
lık köşelerinin kalnhilmiş canlı eser- \ ırcık ko~ unlar d:ı ötekiler gibi beğ"-
1erini görmek için, hatta bugün icin nilmis \"c prim nlınmıştır. Vilayetin ny.ı 
çok güzel yollarımız olmasa bile, 1 gır deposu ve aşım durakları için dnha 
uzaklara kadar gideceklerdir. ~- geniş tedbirler alınacaktır. 

cclendı. ilk yarışta denizcilerimiz birin- _Benim bildiğim deniz tuiludur. Bu- piyadı, dün Romanya Kralı Majeste Kn- esse \'C üçünciı 11 1 10 sanİ) e ile Yugos
ci, Delhi kruvazörü kürekçileri ikinci, rada görduın Jd Türk suları tuzlu değil, rol tarafından merasimle nçıldı. Balkan lav Bancrdir. 
ycdı çifte yarışta Yavuz cfrndı birinci, tntlıdır. Dedi. devletlerinin elçileri, Romanya büyük- Uzun atlamayı 7.05 metre ile Yunanlı 

Jetler arasındaki ticaretin artık hır __ lll---

mübadele halini aldığı, her milletin E 
kendini tanıtmak için birçok f ecl~- r z um 
karlıklar yaptığı bir devrede Izmır 
sergisinin bütün bu hizmetleri yal- k 
nız lzmir için değil. umum memle- şa 
kete ait en büyük bir eserdir. Onun 

arı 
için çok büyük ve faydalı bir ül
küye hizmet eden bu serginin kurul
masına karar vermiş olan yüksek 
görüşlü büyüklerimize teşekkür eder 
ken bu çok gürbüz çocuğu biiyü lten 
ve onu bütün emsali ile boy ölçebile

---~---
Erzlll"Ulll, G (A.A) - Riyaseti cüm-

hur orkestrası s"flcrinden Hasan Ferit
le bestekf r Necil Kazım ve arkadaşları 

Erzuruı l ve ch·ar hrılkının şarkı ve ses
lerini llsbil etmek iizere buraya gelınış

cek bir hale getirmek için çalışan lcrclir. 
gayretli belediye reisine de mesaisin- Misafirler Erzuı·um lıalkevi namımı 
de muvaffakıyet ve devam dilemek bir heyet tnrnfındnn karşılanmıştır. 

her Türk için bir borçtur. k dlll J 
HABtB EDtB TöREHAN Te ir ağaa 

Sünnet düğünü 

Pariste erkan • Tan'da bir yazı 

Tür ordus 
alkan 
sın da 

orduları ara
birin cidir 

P. ris, (ı (AA) - Anadolu Ajan"ı-
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

T cmps gnzt"tesi bir 1 ur kiye mektu
bundn manevraları takip eyliycn saliı.hi-

surlar muvacehesindeyiz. Asker her pİ· 
) ndc dnrbımcsel olmuş mukavemeti. 
hararet, zindelik. fcv'kaliıde disiplin ve 
terbiyeleri:> le her türlü hayranl ığa layık· 

yelli bir şahsiyetin İntıbalarını neşredi- tır. 

yor. Mer'iyette olan harp nazariyesi Al-
Türkiyc davetlilerini takdir ve hayre· manlannki gibi dalına tecavüzdür. Siliı.h 

te düşürmeğc tamamen muvaffak ol- malz~e mebzuldür. En son tekemmül 
mu tur. Türk ordusunun Balkan ord u• derecesindedir. liiç bir eksik yok. 

Festival 
Tckırda '• 6 (A.A} - Dun akşani Çor- lnrı arasında birinci sayılabileceği apa- Atatürk kendisinin Jnönü ile Tilrkiye-

luda kolordu tarafından nskeri malıfıl-ılçık görünüyor. Mükemmel bir kurmay .>C 'li erd iği tn~d ire layık ordu ile öğüne• 

Grubu Edirnede 
Edirne, 6 (A.A) - Festival heyetin

den Karadeniz grubu ile Istanbul zey
bekleri ve milli nmatörlerdcn bir grup 

Edirnelilerin daveti üzerine dün otobüs
lerle Edirneyc gelınis ve çok candan kar
şılanmışlardır. 

k 
.. t dil · t" hc'\"etile mesleğine ihtirasla bağlı ve bü- bilir. Davetlı ecnebilerle ataşeler bu 

de 71 çocu sunnc c mış ır. • • . . k" • .. 

B f k
. kl b 1 d" birer kat tün Alman - Fransız asken mecmuaları· kudretlı ve az.ım ar kuvvclı gormekten 

u a ır çocu ara e c ıyc k al d 
nı yutmu~ birinci sınıf mümtaz genç un- 1 ~ev u g eyan uydular, 

elbise:' ~ aplırınıştır. 

Karıştıran yolunda bir 
otobüs kazası 

Tckirdag, 6 (A.A) - Diin Çorlu - Ka
rıştıran yolunda jki otobüs çarpışmış, 
ağır ) aralı iki ) olcu Tekirdağ hastane
sine gctirilınislerdir. 

Diyet meclisinde 
Çin anlaşmaz[ ığının bir tarihçesi 

Grup kadınlı erkekli 36 kişidir. Jlk 
oyunlarını dün öğleden sonra Edirnenin Edirned~ soğuk 
meşhur saray içinde vermi lerdir. He-

Tokyo, 6 (A.A) - B . H irota dün di- taatı taarruza geçmişler ve 14 Ağustos
yettc Çin - Japon ihlilfıfının bir tarih- ta tayyareleri ynlıuz kara kuvvetlerimi-
çesini yaparak czciimle demiştir ki: zin uınumt karargahını değil n:rni za 

- 13 Agustosta Ingiltcrc, Amerikn manda harp gemilerimizi ve general kon-

leri, on binlerce kişi merasimde hazır Lanbrakis knznnmıştır. ikinci 6,85 ile 
bulundu. llk müsabakalarda atleUeri- Romanyalı Stositesko ve 3 üncü 6,71 ilo 
miz 2 dördüncülük, 1 beşincilik, 1 nltm- Yunanlı Elcfteriadidir . 
cı1ık kazandırdılar. 800 metre düz koşuda bir dakıkn 75 

Bize iki birincılik knzandırmalan sani,e ile Yugoslavyalı Gorsek birinci 
beklenilen Türkiye gi.ılle şampiyonu ve gclmis ve Balkan rekorunu kırmıştır. 
Ingiltere Universiteliler rekortmeni Ir- ~-kinci Yunanlı bir dakika 58,3 saniye ile 

{ l T 
.. k" üks' k tl . uçncü de bir dakika 58 5 saniye ile (Ro-

an a ur ıt:·e y c a ama ı::ampıyo- k ı " ~ manya re ·orunu kırarak) Romanya ı 
nu Pulat çnrşambn günü yapılacak mü- Neme.sidir. 

sabnknlarn gireceklerdir. Cirit müsabaka ı: 
Bükrc~, G (A.A) - Rador ajansı bil- 1 - Papagcorgiu (Yunanistan) 58.21 

diriyor: metre. 
Balkan atletizm müsabakaları diln 2 - Vnınanu (Homanya) 57.25 met-

krnl, veliaht, başvekil, birçok şahsiyet- re .. 
ler ve nltı binden fazla seyirci huzurun- 3 - Hockl (Romanya) 54.69 metre. 
da merasimle açılmıştır. Dört kere dört yUz metre bayrak ya· 
Bükrcş belediye reisi tarafından söy- rışı: 

lcnen kısa bir hitabeden sonra atletizm 1 - Yugoshwya 3 dakika 3 saniy1:. 
federasyonu reisi B. Knmareseko küşnd Balk. n rekoru, 
nutkunu söylemiş :ıte milteakıben Krnl 2 - Yunanıstan 3 dakika 30 aniye. 
Balknn oyunlarmın nç:ldığını ilan et- 3 - Roman~ n 
mlşilr. 4 - Türkiye 

Atletler top sesleri arasında yemin et- 5 - Bulgaristan 
mi§ler ve nyni zamanda 200 posta gü- Birinci giine ait tasnif neticesi: 
verclni salıverilmişt ir. B u sırada mu- l - Romanya 30 punn 
zikıı. oyunlara iştirak eden milletlerin 2 - Yunanistan 23 puan 
milli marşlarını çalmakta idi. 3 - Yugoslavya 18 puan 

Müsabakalar yiiz metre koşusu ile bıış- 4 - 'fürkı) c 3 puan 
lamıştır. B u müsabakayı 10. 91 10 sani- 5 - Bulgaristan 1 punn 

lnglliz ~Ötasına 
Japonyaıuıı <·evahı ad.·ta ret 

tt~lakki edildi nıahi yetind 
yet nıilli oyunlarda çok mU\·affnk ol- hava depoları 
muş, h!.'yecan yaratmıştır. Edirne (Hususi muhnbirimi.zden) 

ve Fransanın Ş::ınghnydn~i general kon- solosluk bhıamızı ve bUtün imtiynzlı 
_ solosları müşterek bir plün vermişlerdir. mıntakaları bombardıman etmişlerdir. Londra, 6 {Ö. R) - Tokyodan bıl· 

dirildiğine göre lngiliz efirine '\ aki taar• 

ı uz hakkındaki İngiliz notasına japon 

cevabı hazırlanmış ve Jngiliz sefirine ve

rilmiştir. J apon cevabı tavik mahiye

tinde olup lngiliz sefirine knr§ı yapılan 

!erinin mesuliy eti reddedilirse lngiltere· 
ııin bunu kabul etmiye eğini, şu takdir· 
de Tokyodaki lngiliz sefirinin geri çnğı· 
rılmasının muhtemel olduğunu bildiri· 
yor. Bunu dn çok endi c verici ihtilat· 
!ar tnkip edebilir. 

iki gündenberi yağan hol ) ağmurlar Ed" B 1 d" · "ın Beledi'-·eler kanu-
b.. .. if . 1 Ik . . k F r ırne e e I} e ın ,, utun ç tçı ıa ı sevindırır en es ı- ı . . . f d ~ 
valdcn gelen gcnçl!.'rin Traky. için SC\ gi I nunn tevfikan tesıs wılc mh ukcldlc ol u_gu 

· B { bril-nsı ve soguk ova cposu m· ve heyecan yaratması hcrkcsı ayrıca se- uz 8 
• "f 

· d' · t" ışaalınn ait hazırlanan kcşı name ve pro· 
vın ırmıs ır. . . .. . . . \ f 

B""t"' 1 r 1 1 l jeler Nnfın veknletıne gonderılmıştır. e-
u un oyun nı· ıı me n ınımş ve ıc-, kalct l" tasdik edildikten sonra tcsisr:ta-

yctc hc.-diyeleı· verilmiştir. ç . 
Gençler şehdn bUtün abidelerini geç bnşlanılacnktır. Bu t~ısatın Tunca kena· 

• kt k d . . . 1 rında ve Mezbaha yakınında yapılması 
'n e n ar enurlcrıne verilen vasıtn- ı 

ı 1 k f . . ihtimali '"ardır. ar n gezme ırsatını da bulmuş ve ıkm- ---ııı---

cı oyunlarını dün ak~am Halkevinde ay- Parlamentolar 
ni neşe ile vermişlerdir. 

Bu tarihi şehirde Istanbulun ve Ana- konferansı 
dolumuzun birçok tnraflarındnn gençle
rin buluc:ması memleket için milli ve k-

~ . 
timai bir kuvvet yaratacagı tabii görü-

ltiyor. 
Gelecek sene Trakyanın geniş Qlçii-

cle fosli\•nl progl'nmını hazırlaınak üzere 

hir komite seçilmiştir. 

---· ---Vcrsay, G (A.A)-B. Delbos dün bey-
nelmilel parlamentolar konferansının 
kap.'lnıs ziyafetinde söylemiş olduğu bir 
nutukta Parisi içtima mahalli olarak in
tihap elmis olınal.ırından dolayı murah
lırt!ila:ra teşekkiir etmiştir. 

Bu pland.-ı Japonya ile Çinin buhranın Bunun Uez.rinc Şanghaydaki otuz bin 
ihtilflf hnline gelmesine mani olmak için tebaayı himaye için milcadeleye giriş
doğrudnn doğruya müzakerelere giriş- mek mecburiyetinde kaldık. 
meleri teklif edilmekte idi. Alftkadar devletlerin ihtilafın musli-

lngiltcre, Fransa, Amerika teklifleri- hane bir surette halli maksadiyle sarfet
nin metni Tokyoya gece yarısı gelmiştir. mlş oldukları ciddi mesainin Çinlilerin 
Fakat ayni günde <igleden sonra Şang- şiddet hareketler! y üzünden akamete 
hay mıntaknsına yayılmış olan Cin kı- uğramış olmasından miiteessifim. 

lktısat komitesi Nürenberg t·oplantısı 
Bcrlin. 5 (A.A) - Bütün diplomatik Cenevre, 5 (A.A) - Mılletler cemi-

hey tlerin rci leri Nürenberg konferan- yeti !ktısat komitesi 6 llkteşrinde topln
nacaktır. 

taarruza japon tayyarecilerinin iştirak 

etmi§ olmalanna filen imkan bulunma
dığını bildirmckıcdır. Bu &Uretle lngi-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Galatasaray 
Kürek müsabakası 

liz notası a deta reddedilmektedir. Bu Istanbul, G (Hususi muhnbiı imiz· 
cevabı lngiliz hükumetinin knbul etmesi- den) - Dun yapılan kürek müsabaka· 
ne pek az ihtimal vardır. cDaily H e- larınd;:ı Galalrı.arny clenizcıleri şampİ· 
raldt gazetesi cevapta japon tayyareci· yon oldular. sına iştirake davet edilmiş ve hazır bu

lunmuşlardır. Yalnız Sovyet R usya el· 
çisi ile Norveç ve P eru orta elçileri dn-

vete icabet etmemişlerdir. 

---•---
Yugoslavya kralının "9,, EYLÜL ŞEREFiNE 

.-:- 2JI 1111wuenn-

yıldönümü 
Misafirler yarın sabah Ediıncden ay

rılacak \'C bir he) et tarafından uğurla~ 

Balip, biitiin memlekcUerin parln-
Delgrnd, 6 (A.A) - Yugoslavya, Kra

mentolar fız.nsını muslihane bir kalkın-
ma temini için mesai :mrfma da\"et et- im 15 inci yıl dönUmünU büyük b ir ha-

Kemal Aktaş Hilal eczanesi: 
7, 8, 9, EYLÜL GÜNLERİNDE 3 GÜN 

iÇiN FEVKALADE UCUZLUK YAPIYOR 
mıcaklnrdır 

---n---

Çinde 
- - - 111---

Anıerikalıl:ar 

kalnnyacak 
Vaşington, 6 (A.A) - B. Ruzvelt 

d ün lndinn yatında nktedilt-n matbuat 
konferansında bütiın Amerika vatandaş· 
!arının Çini terketmeleri lazımgeleceği
nin kendilerine ihtar edilmi~ olduğunu 
1oöylemiştir. 

Rei icümhur ticaret ve harp gemileri 
tarafından tahliye yapılması suretindeki 
kolaylıktan istifade için bir mühlet veri· 
leceğini, fakat hükumetin Çinde knlma
Ka karar vereceği Amerikan tebaasını 
himaye mcsuliye tini deruhte edemiyece· 
iiini b eyan dmhıtir. 

miştir. rarcUe tcsit etmiştir. 
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Ozel Yusuf 

okulu 

Riza ANA ve 
direktörlüğünden : İLK 

ANA ve iLK kısımlar İçin talebe kaydına bir Eylulden 

itibaren batlanacaktır. 

Müracaat saatleri: Her gün sabah dokuzdan on yediye 

kadardır. 

Kestelli caddesi: No. 76. Telefon: 2914 

Not: Uzak semtlerden çocuklari mektebe götürüp getir-

mek için hususi otobüsleri vardır. 
1 15 

Bütün reçetelerde, Kemal Aktaş mü.stahzaratı ile Avrupa 
ilaçlarında, Gözlüklerde, Bütün kolonya ve esanslarda 

hertürlü alışverişte fevkalade ucuzluk 
1 ~ KURUŞLUK KOLONYAL.AH ~~ ~r. 30 KURUŞLUK KORIZOL KEMAL 25 Kr. 

« « r · «Nezle ilacı» 
~~ ~ « 40 Kr. 50 « OKlNOUN SAÇ il.ACI 40 Kr. 

200 « « I ~Ü Kr. 50 « DIŞOLIN DIŞ iLACI 40 K r. 
30 Nasırni< Ke m al « 

25 
KK' r. t 00 « KEMAL AKTAŞ ESANS 90 Kr. 

.,.. r. 50 « « « « 45 Kr. 
LOKS POROLARDA 100-1 O 35 « « 30 Kr. 

UCUZLUK 25 « ~~ :~ « 
50 Kr. KEMAL AKTAŞ GOLSUYU 40 Kr. 50 « « ÇiÇEKSUYU ~~ ~;: 

« « « 25 Kr. 30 « « « 25 K 
MUŞTERILERIMIZIN BiR MALDAN BtR TANE ALMASINI RiCA EDERiZ. r. 
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Lütfen söyler ·misiniz, kendi kızlarınızdan 
birisi vazifesine mugayir hareket 

etseydi, ne yapardınız? 
- Ben de .• 
- Onun fikrince izdivaç bir kadın 

için en normal neticedir. 
- Ben de ayni kanaatteyim. 
- Bu sebeple, mümkün olduğu kadar 

erken, evlenmek kararındadır. 
- Ya sen Fransuvaz? 
- Benim için daha sonra görüşürüz. 
- Yazık ..• Iki izdivacı ayni günde te-

sit etmek mümkün olurdu. Sana tama
miylc itimat edilebilecek bir koca lazım
dıt·. Ben muamelat nıüdüriim Jak Mar
§ant tasavvur ediyordum. Sana hayran
dır ve kendisiul ötedenberi itaate alış
~ırmışımdır. Eğer kabul edersen, o se
nin emrini bekler. 

- Beni evlendirmekte pek istical gös
teriyorsun. 

- Sen geç bile kaldın ... Diplomala
rınla, kolayca evlendirilecek bir kız de
ğilsin. Bir aptalla evlenemezsin. En kuv
vetll erkek seksappeli bile senin üstün
'de tesirsiz kalıyor. Sana üstün olacak bir 
erkeğe ise tahammül edemezsin. Şu hal
'de ne kalır? Orta bir adam. Senin zih
niyetinden bambaşka bir iiluıiyette bir 
erkek... Görüyorsun ki seni düşüntiyo'.
rum. Fakat Nikole gelelim. Kimi intihap 
etnUştir? 

- Mark Sast.rası. .. 
' - Pek fila muvafık buluyorum ... 

- Bir vakitler, o kadar acele karar 
veremiyordun? 

- Ben fikrimi değiştirdim. Görüyo
rum ki o da değiştirmiş.Hepimiz fi.kir de
ğiştirmeğe maruzuz. Hayatın en sıhhat
li zevklerinden biridir bu ... 

Ve nikah memurunun taklidini yapa
rak, Baron ilave etti: 

- Matmazel Nikol de Villebon, B. 
Mark $a.c;tras1 zevç olarak kabul ediyor 
musunuz? 

Nikol bir hıçkırığı boğazında boğdu. 
Baron, hayretle: 

- Tıpkı annesi gibi bu kız! Her vesi
le ile ağlıyor. Ben bir izdivacı o kadar 
miithiş bir şey telakki etmiyorum. 

Fransuvaz ayağa kalknuştı. Kardeşi
nt' sarıldı; nlivazlşle mırıldandı: 

- Haydi, Nikol, haydi... 
KUçüğü hala gözyaşlarını akıtınağa 

tievam ettiği için, Fransuvaz ciddi bir 
tavıı·la tekrar etti: 

- Haydi, budalalıktan vazgeç. Makul 
cfavranınağı bana vadettiğini hatırla ..• 

Baron bir filozof mülahazasında bu
lundu: 

- Bazı sevinçler vardır ki göz ya.~Ia
riyle başlarlar. 

Nikol: 
' - Bitti, dedi. Bu ağlayısım son de
fadır. 

Babası: 

' - İnşallah ... Teınenni.<;iyle bahsı ka
padı. Bir sigara yaktı ve bardağına bir 
likör doldurdu. Etrafına bakındı, kızla
rı yerlerine geçmişle~di ve sessiz, düşün
t::eli duruyorlardı. An bahse girişmeğe 
JnÜsaitti. Yavasca: 

- Siz niyetlerinizi bana bildiriniz, de
(11. Ben <le benimkileri açacağım. Çok
tanbcri tereddüt ediyordum. Fakat kat'i 
sa.ali daha ziyade geç bırakamam. BütUn 
rukkatime muhtaç bulunduğunuz müd
Cletçe kendimi sizlere feda ettim. Şimdi 
kendi kanatlarmızla uçabilirsiniz. Çok
tanberi evlenmiş olmalıydınız bile ... Ne 
servet, ne güzeJlik bakımından hiçbir 
eksiğiniz yoktur. Her birinize, şahısları
nızı tamaıniyle müstakil kılan bir bütçe 
tahsis ettiııı. Şimdi kendimi düşünme
le hakkım vardır. Çocuklar hayatta çok 
pydir, fakat her şey değil. Benlm ha
ptımda öyle bir yalnızlık var ki onu 
siz belki hissetmezsiniz, zira bütün ço
cuklar hodbin olurlar. Bu yalnızlığı, ben 
de evlenerek, kırmak istiyorum. Bu be
nim hakkımdır, değil mi? 

Fransuvaz cevap verdi: 
- Filhakika bu senin hakkındır baba, 

eğer ki izdivacı elzem sayıyorsan ... 
- Babana kötü nasihatler yapma, kı

zım. Ben hoppaca münasebetler çağını 
geçirdim. Artık makul olmak istiyorum. 

- Öyle olsun ... 
- Babanızın, bir vakıt dendiği gibi, 

zina içinde yaşamasını elbet istemezsi
niz. Ben bunu kendi kendime müsaade 
edemem. Nasıl ki, evlenmiş bile olsarlız. 
size de müsaade edeıniyeceğim. Ayni 
fikirdeyiz, değil mi? Villebon ailesinden 
bir kimse hatftlı yola sapamaz. 

- Filhakika sapmamışlardır. Vakıa, 
on beşinci Lui zamanında, bir matmazel 
de Villebon mucize yoluyle, yahut kı
ralm himmetiyle dünyaya gelmiş bir ço
euk doğurmuştur ama ... 

- Bundan bahsetıniyelim. Müstebit
ler yok edilmiştir. 

- Evet, daha iyisi, burada annetnizln 
yerine geçecek kadından bahsedelim. 

- Güzellik ve fikir sahibi çok sevim
li bir kadındır. Pek yakında sizi ona tak
dim etmek fikdndeyi.n]. 

- Kimdir? 
- Bn. Flavi de Marey ... · 
Fransuvaz yerinden fırlıyarak tekrar 

etti: 
- Bn. Flavi de Marey, ha? ... 
- Onu tanıyor musun? 
- Şöhretini duydum, o kadarı bana 

yeter. 
Baron bağırdı: 
- Fransuvaz söyliyeccğin sözü sakın. 
- Asla, asla bu kadın bizim e\•e gir-

miyecektir. 
- Bu nasıl bir tavırdır böyle~ ... 
- Kendini kirletmek istemiyen na-

muslu bir kızın tavrü hareketidir. 
Nikol yalvarırcasına: 
- Fransu\'az ... Dedi. 
Baron tebessümle: 
- Ben kıskançlığınızın patlak ver

mesini zaten bekliyordum. Kadınlara ta
nırım. 

- Ortada kıskançlık değil, sadece ve
kar vardır. 

- Artık sus... Bir kelime daha söy
lersen babanı tahkir etıniş olursun. 

- Fazla bir kelimeye lüzum kalma
mı.~tır. 

- Sükfıt!. .. 
- Evet, mazisi hakkında sükut ede-

lim. Fakat hal bize aittir. 
Baron, güçlükle kendini zaptederek: 
- Yeter, Fransuvaz, yeter. Sen ve 

kardeşin bu eve bu sabah geldiniz. Tek
rar sizin muhabbetinize, itaatinize ka
vuşacağımı umuyordum, husumetinize 
değil. .. 

- Bunun doğru adı husumet değil-
dir. 

- O halde nedir? Kin mi? 
- Hayır, heyhat. Sadece istihkardır. 
- Sen hayatı çok kolay geçirdiğin 

' için diğer bir :Kadın hakkında böyle bir 
mulıtıkeme yüılütmeğe salahiyettar de
ğilsin. Eğer kız kaı·deşin ve sen de ha
yat giiçlükleriyle karşılaşsaydınız, aca
ba ne yapardınız diye düşünüyorum. 

- Şerefimizle ytşımağa çalışacaktık. 

Bu, belki de söylendiği kadar güç olmı
yan bir şeydir. 

- Bülün mesut insanlar gibi sen de 
müsamaha faziletinden mahrum görü
nüyorsun. 

- Siz mademki• bu kadar müsamaha
karsınız, babam, lütfen söyler misiniz? 
Kendi kızlarınızdan birisi \•arifesine mu
gayir hareket etseydi, ne yapardınız? 

- Öyle sanırım ki onu evimden ko
vardım. 

- Ne mükemmel! 
- F'akat onu sokak ortasında bıra-

kacak değildim. Yaşamak için ne lazım
sa ona temin edecektim. 

- Öyleyse Bn. Flavi de Mareye de 
bir tekaüt mnaşı bağlayınız da onu bu 
eve sokmayınız. 

- Fransuvaz, mi.isamahak&.r ol! Ben 
onu seviyorum! 

- Bitmedi -___ ..a.. __ _ 

Edirne şehir meclisi 
Edirne (Hususi muhabirimizden) -

Önümüzdeki çar~amba günü Belediye 
meclisi fevkalade bir toplantıya çağırıl
mışhr. 

Meclisin akdedeceği bu fevkalade top· 
Jantının hazırlanan ruznamesine göre, 
Belediyeye ait Kıyık mevkiindeki saha
ya yeniden yapılacak göçmen evleri ile 
Zındanaltı mezarlığının spor alamna 
tahsisi işleri vardır. 
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Bir şikayet 
imzası bizde sakla bulunan bir okuyu

cumuz diyor ki: 
Şu Bahçeli handa helalar temizletti

rilmi,ti .. Fakat sifon tesisatı henüz ya
pılmadı. 

Mal sahibi, bu tesisatın müstecire ait 
olduğunu iddia etmekte ve ali.kadar da
ire de, mal sahibini mesul tutarak, ihtar
name! erini göndermekte devam etmekte
dir. 

Fakat, bildiğimiz, gördüğüm.üz bir 
mesele varsa, hela i~inin düzene girme
miş olmasıdır. 

Adliye tatili bitti, dairelere müraea
atler çoğaldı... Bu helalarda sifon tesi
satı olmazsa; yapılmazsa, vaziyetin ne 
renk alacağını tahmin etmek müşkül de
ii)dir .. Denilmektedir. 

YENIASIR 
$ ---··· • * 

Japon hava filoları 
Çinin askeri merkezlerine karşı 
şiddetli saldırışlarda bulunuyorlar 

Japonlar Tsingtayun tahliyesini ikmal ettiler 

Şapei mıntakasında Japonların askeri hareketleri • 
Tokyo, 5 (A.A) - Tebliğ: 

Japon donanması bahriye tayyarele
rinin teşriki mesaisi ile 4 Eylı'.ilde saba
hıİı yedisinde Aınoy limanına taarruz et
miştir. Filo liman medhalindeki "Kao 
Shih kalesini topa tutmuştur. Ve bu sı
rada tayyareler şehrin civarında bulu
nan tayyare meydanını bombardıman 
etmiştir. 

lunan Ma Tcheung'da işgal etmekte ol- ponlar tarafından tahliyesi hitama er
dukları müdafaa ınevzilerinden çıkar- ntlştir. Konsolos ile konsoloshane me-
mağa muvaffak olmuşlardtr. murları şehri terketm.işlerdir. 

4 Eylul tarihinde öğleden sonra Japon Tokyo, 5 (AA) - Bir Japon memba.-
tayyareleri 1 Çinlilerin Şanghayda Cha- mdan bildirildiğine göre. bir Sovyet sa
pei ,.e .Paotoungda bulunan topçu mev- bil muhafız ganbotu bir Japon balıkçı 
zilerini müessir surette bombardıman 
etmişlerdi~. 

Şanghay, 5 (A.A) - Japon tayyare

gemisini Viladivostok yakıninde topa 
tutmuş ve içinde araştırmalar yapmış-

Çinliler bu taarruzdan ciddl 
müteessir olmuşlardır. 

sur~tte lerinin kuvvei külliyesi Şanghay - Hang tır. 
Tceoeu demir yolunun Chapei ile Yes- Tokyo, 5 (A.A) - Dün diyetin fev-

Şimali Çinde Japon tayyareleri 4 Ey
lulde sabahleyin saat 6 buçukta Tien -
Tchin - Nankin demiryolu üzerinde ve 
Tien Tchine 60 kilometre mesafede ta-
haşşlid etmiş olan 37 nci ve 38 inci Çin 
fırkalarını bombardunan etmişlerdir. 

Ayni .zamanda Japon ordusu bu ınm
takada bir taarruza kıyam etmiştir. Se~ 
kiz saat devam eden şiddetli muharebe
leden sonra Japon ordusu Çinlileri Tien 
Tchin - Nankin demiryolu üzerinde kt\in 
Tien Tchine 50 kilometre mesafede bu-

field istasyonu 'arasındaki kısmını bom- kaJade içtima devresinin açılışı sırasın
bardıman etmiştir. da B. Hirota vaziyetin bir tablosunu 

8 kilometre kadat· yol tahrip cdilıniş- yapmış ve sözlerine şu suretle netice 
tir. Fransız imtiyazlı ınmtakasının ce- vermiştir: 
nubi garbisindeki kasabaların bombar- - Bizim için azimkarane bir hattı ha
dıınanı neticesinde yüz kadar sivil telef rekct kabul etmek ve Çini doğru yola 
olmuştur. getiı'meğe icbar eylemek mutlak bir za-

Şanghuy, 5 (A.A) - Santral Nevs Çin 
ajansı, birçok Çin balıkçı gemilerinin 
Japonların taanuzuna uğramış olduğu
nu bildirınektedir. 
Şanghay, 5 (A.A) - Tsingtaonun Ja-

ruretlir. 
Şanghay, 5 (A.A) - Fransız sefiri 

B. Maggiar dün Şanghaya gelmiş ve sa
lah bulmak üzere olan B. Hugesseni zi-
yaret etmiştir. 

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

Çinin üç kara belisı 
.................................................... ~--· 

''B n. Çankayşek 
temizlemiş, 

Cini Farelerden 
' 
kocası da 

Japonlardan temizliyecekmlş .. ,, 
Patron'un sözü 

Olümden korkmamanızı 
isterim. Hepsi bu 

kadar, diyor .. 
. ı dınlığına hitaben bir beyanname neşretmiştir. Çinde btitün 

. 1 kadınlık hareketi kadınların cPatron> ismini verdikleri Bn. 

. i 

· 1l Çankayşekin eseridir. O kocası ile birlikte Çinde cidden 
· muazzam işler yapmıştır. Nankinde afyon, fuhuş, kadınlan 

·· •·· sukuta sevkeden yerler yasaktır. Bu şehirde Çin kadınları 

·" . , sigara içemezler. Avrupa kadınları gibi giyinemezler. Bn. 
-·~ Çankayşek bütün gayretini hurafelerle, cehaletle mücade-

;,<<- , leye hasretmiştir. Bir Çin darbı meseli: «Çinin üç karabela-
.. :.'j~~~ sı vardır: Bunlar ela sivrisinekler, fareler ve Japonlardır.> 

, ''.<°h:f:;~:?> der. Çin bu üç salgına karşı topyekö.n bir mücadeleye gi-

~ll ~=;:L:!ı:Et E::;.~:::::::::d:::::::a üz~ 
Kocası şimdi ona şu cevabı veriyor: 
- Su·a benim ... Ben de Japonlar1 kovacağım. 

Bn. Çan Kay Şek NANK1N TAYYARE KAMPINDA 
. . Paris (Ağustos sonu) ' Nan.kin tayyare kampını ziyaı·etimde bir turizm tayyare~ 

Japon kadınları arasında vatana hizınet parolası verilmiş sinin yere indiğini görmüştüm. Içinden zarif giyinmiş genç 

bulunuyor. tık fedakarlık misalini Yoshivaranın umumi ka- bir kadın çıkmıştı. üzerinde Çin pazarlarında daima görü
dınları vcrm~lerdir. Elyevm Japonyada müthiş sıcaklar len elbiselerden biri vardı. Sigarasını tellendiriyordu. 
hüküm sürdüğünden sıcaktan şikayet eden müşteriler her 

şikô.yetlerinde bir ceza almağa karar vermişlerdir. Böyle
ce toplanan paralar orduya tahsis edilmiştir. Harp adetleri 

değişlirilmiştir. Bütün Japon genç kızları modem terbiye

Bir kadın boyskut yanına yaklaşarak: 

- Patron sigaranızı söndürünüz, dedL 

Nankinde Çin kadınla.ı.-ının sigara içmelerini yasak ed.:n 

lerinde radikal bir değişiklik yapmışlardır. Donhihisha ve o değil miydi? 

Kiyoto mektepleri genç kızlara yay çekriıeyl, kılınç ve si- Özür dileyerek sigarasını yere altı. Yüzlerce kadın etra
lah kullanmayı öğretmektedirler. Bir Japon gazetesi lise fmı aldılar. Bir kaç söz söyleyin dediler. O zaman Bayan 

talebeleriyle bir mülakat neşretmektedir. 

Muhabir genç kızlara soruyor: 
- Kocanızda nasıl bir meziyet arıyorsunuz? 
Umumiyetle aldığı cevap şudur: 
- Onun ne şarkı söylemesini, ne de Şamizen oynama

sını isteyecek değiliz. Harba muktedir ol<>un yeter. 
Ç1NE GELtNC.ıı; 

Çin kadınları arasında vatan için mücadele aşkı 4afıa az 
hararetli değildir. Madam Çankayşek Nankinden Cin ka-

Çankayşekin tannan sesini duydum: 

Aynen şunları söylemişti: 

- Japonlara nazaran sil5.h ve mühimmat bakımından dun 

mevkide bulunuyoruz. Bu harbı kaybedebiliriz. Bununla 

beraber kazanmağa çalışmalıyız. Sizden sadece ölümden 

korkmamanızı isterim. Hepsi bu kadar. Bunları güzelleş

tirmek, çevrelemek için söylenebilecek fazla sözler ya ede

biyat ya yalan olacaktır. 
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Dr. T. R. Aras 
Atinadan geçti 

- BAŞT ARAFI BiRiNCi SAHiFEDE • 
Akşam bay Metaksas D. Rüştü Arnı 

şerefine bir ziyafet vermiştir. B. Mavru· 
disin de İştirak eylediği bu ziyafet es• 
nasında Or. Aras Türkiye reisicümhuru 
K. Atatürke telefonla Elen başvekili D. 
Metaksasın hürmet ve tazimlerini ve yi· 

ne B. Metaksasın başvekil İsmet lnönÜ• 
ne samimi selamlarını arzeyJemiştir. 

GöROŞ MOT ABAKA Tl 
B. Metaksas Yunanistanı ve Türkiye-

yi alakadar eden bütün meseleler hak
kında aralarında mevcut bulunan tam 
görü" mütabakatini biT daha göstermi~ 
mülakatlarda bulunduğu doktor Arasııı 
geçmesinden dolayı da sevincini bildir· 

mi~tir. 

Bir kaç dakika sonra Türkiye Reisi
cümhuru Atatürk bir telefonla cevap ve-

rerek kendi haklarında ve Başvekil ı,. 

met lnönü hakkındaki beyanaltan ne de
rece mütehassis olduğunu bildirmi!}. bu 

beyanatın denizde seyahat halinde bulu
nan Ba~vekil ismet lnönüne telsizle irsal 

olunacağını ve Türkiye hariciye vekale
tinin de bu dostane beyanattan ayrıca 
haberdar edileceğini söylemiştir. 
HARiCiYE VEKiUMtZiN BEYANATI 

Dr. Aras Atinadan ayrılmazdan evvel 
Elen basınına aşağıdaki beyanatta bu
lurunuştur : 

- Bundan evvelki her gelişimde ol
duğu gibi bu kerre de hakkımda göster· 
miş olduğu hararetli hüsnü kabulden do
layı Elen milleti ' nezdinde bir kerre da· 
ha t'eşekkürlerime terceman olmanızı rİ· 
ca ederim. 
~aşvekil Metaksaıı ile fikir teatisinde 

bulunduğumdan ve Yunanistan ile Tür· 
kiye arasında her iki memleketi alaka
dar eden bütün meseleler üzerinde tanı 
bir fikir birliği mevcut olduğunu yeniden 
bir kerre daha müşahede eylcdiğimden 
dolayı çok memnunum. 

B. Mavrudis ile görüşmemden de pe" 
memnunum.. Milletlt"r cemiyetine gide· 
cek olan Elen heyetine riyaset edecek 
bulunan B. Mavrudis ile semereJi Türk
Elen iş birliğine Cenevrede devam ede· 
ceğimden eminim .. 

Fuarımız 
Hakkında Atina ga
zetelerinin dostane 

neşriyatı 
Atina - Proia gazetesi Izmir Fuarın· 

dan şöyle bahsediyor: 
Izmirdc Kiiltür-park haline konmı.q 

olan yangın yerinde, kurulan arsıulusal 
fuar açılmıştır. Fuardaki heı· şey, Türk 
endüstrisi ile birlikte Türk medeniyeti
nin de terakkiyatını isbat etmektedir. 

Deri, kağıt, kumaş, cam ve krhrtal ko-
ku ve saiı' sanayiinin inkişafı hayreti 
celbetmektedir. 

Bu eşyanın, şimdiye kadar Türkiyeye 
Yunanistandan. ithal edildiğini kaydet.. 
mek isteriz. 

Izmir fuarında teşhir edilmekte olan 
çiftçi mahsulat ve mamulatı da mebzul 
ve mükemmeldir. 

Ingiliz. Rus ve Yunan pavyonları, Iz. 
mir sergisinin muvaffak olmasına çolı 
yardım etmişlerdir. Izm.ir fuarma ötc
denberi çok ehemmiyet vermiş olan Yu. 
nanistan, burada daimi bir pavyon yap
tınnıya karar vermiş bulunuyor. Da
sın müsteşarlığı mürneyyizlcrindcn M 
Dimitriadis bu i~ için !zmire gönderil· 
miştir . 

Akropolis diyor ki: 
Paris sergisi birinci derecede gemlek

le beraber, lyonya payıtahtının fuarı da 
ehemmiyetsiz sayılamaz. Yalnız dört 
d~vletin iştirak ettiği bu sergide çok gU
zel şeyler vardır. lzmir sergisi çok ziya· 
retçi celbetmektedir. Paraşütlerle ath
yan gençler, herkesin dikkat ve hayre
tini uyandırmaktadıı-. 

----:•---
Balkanlarda 
havacılık 

At.ina - Yunan basını Elefsinada te
meli konan yeni havacılık mektebi mü
nasebetiyle, hava kuvvetlerinin müda
faa işindeki ehemmiyetinden bahsedi· 
yorlar. 

Bu gazetelerin kaffesi. Ingiltcrenin ha
V<ı kuvvetlerine verdiği t•hcınıniyeti, 

Balkan devletlerinin havacılıkta çok ile
ri gitmiş olduklarını ve Metaksas kabl~ 
nesi de bu işe icap eden ehemmiyeti ve
rerek, bir yılda on yıllık işe başarını~ 
olduğunu kaydettikten sonra, milletten 
yardım istemektedirler. 
~r:F~/.~T./Z/.//.//////.///~.'7 /7.J 

~Hemşire aranıyor 
~ Doktor Bay Sadık Ahme· 
~ din Sıhhat Evi için haslane
:S lerde uzun zaman çalışını~ 
~ diplomalı veya pratik bir 

hemtire aranmaktadır. 
115 (1665 
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? Dünyayı anıvalım Niçin şanırl 
Bir Hi imi 
Hatıraları 

•••••••••••••••••••ııııııııııeııııın•••••••••••••••••••••••••• . . . 
- Bay hakim .. Ben böyle ka- : 
dın gibi kocayı ne yapayım .. 
Kafasına vuır.. Ağzından 

lokmasın:. al .. 

'
6Koca dediğin ~ra sıra 

\J 

bağırmalr, çagırma ı, 

sır~sına göre bir iki 
tol<at atmalı, höt de

xnesini ve kendini say
dirmasını bilme i.. 

L 
:.l-IA YVANAT 

Yamyamlar diyarında ve. 
Pa~ter adamlar peşinde 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
1Vahşilerin reisi, boynunal 
~asılı süpürgeyi suratına~ 
~tutarak yaklaştı ve tükü-~ 

rükler saçarak konuş
mağa başladı 

• 
Aman dikkat et .. Yamyam 
sürüleri beyaz insan etine 
bayılırlar. Sonra kursak-
larına yem olursunuz .• 

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

'~~t 
~' ~M,oio ..... ~ 

ile onlara bazı naaih tlerde bulundu. Söz- çok vah~idir .. Bir yabancının bulunduğU<. 
lerini lakayt dinledıler. Sonra beni tak- nu hıssederler e belki bir fenalık vapııır
dim etti. Anlattığına göıe beni bu vah- lıtr ve ben vaktinde yetişemem .. Burwa 
ılere çok büyük, çok kudretli ve adı al· için merasimi, kendilerini gSıtermed• 
tında yüzlerce tıtyyare.C bulunan bır aeyredeceklerdir. Ben bir rehber yol ... 
adıtm diye tanıtmıı. nm.. Merasimi seyredecekleri gizli red 

/\nyotolann haylltl nnı tetkik ede· de hazırlarım. 
ceğimi, ormanda avl nmıık İstediğimi Brulcner vasıtasiyle teşekkür ettim. 
eôylemİf. HenRer gittıkten sonra da •olua. 

Bruknerin benim h lcklmda eöyledıği ınu luk ba"ında aldım. Yuzumu goZ:Ü• 

sözler, onlara na ıhat yollu sözlerinden mu adamakıllı yıkadım. 
d ha iyi tesir yaptığını gördüm. • • 

Mambely baba yanıma yaklaştı Boy- iki gün eonr . 
nund bır supürge sılı idi. Bu süpiırge- Sabahleyın şafakla beraber bir adam. 
yi ldı. Kendi yüzü ıle benim yuzum v h i bir ad m. bır Anyoto, Bri.ıknenn 

tukruklerini aça 
ı; uzun uzadıy bır ş yler soylcdi. S • 

vurdu':ru s lyalar, ar d ki supurgeden 
ceç r k uratıma k dar gelıyordu. 

Ceri çekllmck istedım Brulmcr : 
- Am n, dedı . N y pıyorsun .. Bun
rın bu uretle konu m lan çok buvuk 

bır hurmct al A metıdır Herkesle b yJe 
sitpurge aık ınd konu m zlar. Su:e 
karşı ay ılarını, emırlerınıze t mamen 
hazır olduklarım soylıyorlar. 

Ne çare .. Herıfın aaly ve tukuıukle· 
rine tahammül costerdık. Mambelya ba
ba. ıozlerının ıonunda şunları ııöylemiı : 

- iki gun sonra bızım kabılenin en 
buyuk bayramı, gençlere kabile alame· 
ti farik sının vurulması meruimi var. Is· 
terlerse göreünler .. F1tkat kabıle hatkı 

k pısını ç ldı 
Bu. Mambel)• nın önderdığı rehber· 

dı Bız.ı oturmewe geldı~i.ni sôyledı. 

Cıdece •ımi.z yol. en atağı on &Aatlık 
imı • R hber ak m karanlığında yola 

n k f k sokerken buraya 

- Am n, dedi Dıkkat edin . V kıi 

henll rın reı !eri verdıkleri sozde durur• 
1 r. bır fen lık y pmazlar amma ne 
olur ne olm z. . Malum ya .• 

Bu vahşi y myam suriıleri için beyaı 
ın n eti buyuk hır çeşnidir. Kara denh 

et yeye yeye bıkmı~lardır. Her hangi 
lminın bir vahıi harek<"li iie karşılaşmıtk 
ve kurıaklarma duşmek tehlıkesi d ıma 
iı;ın mevcuttur. 

-BiTMEDi-

Ya bir şişe rakı ver ...... 
Yahut da şu kara saplıya cevap!! 
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Mah as J '? Köylü memnun Dıu? 
lzmi e aya basan Başbakanın 

-BAŞT AlıAFl BE.51NC1 SAHtFEDE

etmişlerdir. 
Yolda, vali B. Fazlı Güleç ve Beledi-

ye reisi Dr. Bay Behçet Uz Başvekilimi
ze lzmirin muhtelif işleri etrafında izahat 
vermişlerdir. Belediye reisi Kültürpark 
civarındaki boş arsaların dolmağa yüz. 
tuttuğunu. ev inşaatının arttığını söyle
yince Başvekilimiz : 

- Bu güzel bir şeydir .. Her gelişimde 
Jzmirde yenilikler görüyorum. Halkımız 
çalışkandır. Şehirlerimiz güzelleşecek. 
demişlerdir. 

Belediye reisi lzmirde bir şehir oteli 
yapılmasının tasavvur halinde olduğu

~u. fuar münasebetiyle lzmire gelenlerin 
otellere rahatça yerleştirilmekte olduk-

il so ~ su bu oldu 

IViahsu, toprak, 
göçmen işleri 

ın· 
su ama, yol, sıhhat, 
.. zerinde dikkatle 

durdular, izahat aldılar, 
verdiler 

Belediye reisi, kordon üzerinde insa ' 
edilecek yüz yotnklı şehir oteliyle, bir 
sportine kulüp için ctüdlcr yapıldığını, 
lzmirde ~ğaçlanmn faaliyetine son hızln 

devam edileceğini ~öylcmiştir. 
GAZI KONAôINDA 

Sayın naııvekil yolda. kendilerini al
bşlıyan halkımıza mukabele ederek Ga
zi konağına misıı.fir olmu~fardır. Ba~
vekil konağa girince, kendilerine refokat 
eden idare adomlannn, halka olan yük
sek alilkalarmı belirten şu EUali sormu~
lardır: 

direktifler 

Gönişmeler dahn ziyaoe lc.öylünün 
çnlı~mnlanna, mahsul işlerine taallUk 

~ ediyordu. lzmir valisi, bu yıl zeytin 
nı kazandığını ifade etmişlerdir. mahsulünün verimli olduğunu, Bergama 

Bafivekil - Ccllüt gölünün kurutul-ıbilüharn 26 Ağustos kapısından girerek 
masiyle münbit arazi meydann çıkacak, fuan İçten, kuşbakışı gezmiştir. 
ne yapncaksınız? Saat 17.20 de Lozan kapısında oto-

B. Güleç - Buraya muiıacir iskan mobillerinden inen sayın Başvekil. refn
etmek istiyoruz. Bumdan köylüye top- katlerindeki zevatla birlikte fuarı gez

rnk vereceğiz. meğe başlamıştır. Bu sırada fuar yolln
Başvekil - Bu mıntakada sıtmn var 

mıi 

B. Güleç - Bizde azdır. 
Göçmenlerin yerleştirilmesiyle alaka

dar olan sayın Başvekil, İzmir valisinin 

verdiği izahata dinlemi~. geçen seyahat-

lerinde görüştükleri göçmenlerin yerle-
şip yerle~mediklerini sormuştur. Başvekil 

aldıkları cevaplardan memnun olmuşlar
dır. 

Başvekilimiz göçmenlere iyi bakılma
sını, bir an önce müstahsil hale getiril-

melerini, sıtma ile mücadele edilmesini 
emretmiılerdir. 

Haabihal mahiyetini taııyan bu gö

rüşmelerden, halkımızla alakadar olan-

rını dolduran otuz bine yakın ziynretçi, 

kıymettar Başvekilimizi alkışlamıştır. 

Hükümet reisimiz1e halkımız arasınd<'· 

ld yakınlığı çok güzel bir şekilde belir· 
ten bu manzara bilhassa kayda şayan-

dır. Başvekilimiz halkın arasına karışa• 

rak her kesle birlikte fuarı gezmeğe baı· 
lamıştır. 

Başvekil ismet lnönü gece saat ona ka· 

dar fuarda kalarak bazı pavyonlan ziya• 
ret etmişler, 2iyaret ettikleri pavyonlar· 

da uzun müddet kalmıılardır. 
DONKO TEMASLAR 

Baıvekilimiz dün aabah saat on birde 
belediye reisini kabul ederek tehir iıle· 

larını, Birinci ve lkincı sınıf otellerin fu. 

- Mahsu nasıl, köylü memnun mu i 
Voli B. Fazlı Güleç bu yıl her mahsu

lün verimli, kalite itibariyle ü~tün oldu
ğunu ~öyleyince Ba§vekilimiz üzüm mah
ııulünii ka .. dederek « nasıl satılıyor mu> 

ar münasebetiyle iyi i, yaptıklannı söy- demişlerdir. 
Bir aralık Manisa valisi B. Lütfi Kır- ve Menemen mıntakalannda ekilen men-

darla görüşen sayın ismet lnönü: tana buğdaylarının bu havali köylüsüne lan kaydediyoruz. 
ri hakkında izahat almıılardır. Sayı1' 
Baıvekil alı:ıam ıaat b e,te köıklerindel\ 
çıkarak vali Ye belediye reisiyle birlikte 
Karııyakaya gitmiş, Bostanlıya ve So~ 

)emiştir. Ba,vekile verilen izahat bu yıl mah,u-

'oi 

Şehrin turistik hareketleriyle alakadar 
olan büyük Başvekilimiz lzmirin ne ka
dar taksi, otomobil, kamyon, otobiisü 
mevcut olduğunu sormuş, belediye sey-

rüeefcr amiri buna rakkama müstenit ce
"8p vermiıtir . 

lünün knlite bakımından gayet nefis ol
duğunu, ancak rekoltenin geçen ~enenin 
yansına erişebileceğini gösteriyordu. 

Sayın hükümet reisimiz, söylenilenlere 
iştirak etmekle beraber mahsulün iyi 
satıldığını, fintlerin yübclmek istidadı-

« - Mani"adan ne haber, işler rasıl gelir temin edeceğini Başvekile arzet• 
gidiyor, buyurmuşlardır. miştir. 

Maniııa valisi evvela, köylünün muh- D. F zlı Güleç bu yıl yerli pamuk 
telif mahsu1Ier üzerinde çalışmalarını be- cinslerinin daha iyi neticeler verdiğini, 

lirttikten sonra mahsulün bol. ·verimin Akala cinsi pamuk tohumlanndan ta

fazla olduğunu. l<öylümüzün iş birliği 5a. mnrnen istifade edilemediğini söylemiş
) esinde iyi neticeler elde edilmekte ol- tir. 

M nisa valisinin buğday mahsulünün 
duğunu belirtmiş, Manisa vilayetinin 
muhtelif bakımlardan son :ıamanlnrda 
gösterdiği ternkki eserlerini anlatmıştır. 

Hrimi hakkında verdiği malumata ila
veten Manisa t1ay)a,:ı B. Sami şunları 
~öylemİ«tİr: 

< - Bendeniz altı yıldan beri menta-
Bn:-t-ekilimiz Manisnda yapılan yoller-

1..ı aliikadnr olnral. memnuniyetlerini ifa-
na buğdayı yetiştiriyorum. Çok iyi neti

de etmişler, Ged;zde sulama işleri etrn-
fında çnlıamalımn başlayıp başlamadığı- celer aldım. Bu bir az da muhit ve 

nı sormuşlardır. toprak meselesidir. Çok ve dikkatli ça-

vtanisn \'alisi etüdlerin çok esı:ısh bir lı~mayı icap ettiriyor. Bakılırsa çok iyi 
ı;ckilde yapıldığını, burada yapılacak in- netice nlınıyor.ı> 
şnatm henüz ihale edilmediğini, iş çol: Gediz mıntakası. Kumçay, Bakırçay 

ciddi ,.e esaslı tutulduğundan yakında ve Cellat gölü kurutma \'e sulama işleri
etüdlerin ikmaliyle projelerinin hıızırla- l ne müteaddit defalar temas eden sayın 
nacağını 'e ihale edileceğini beyan et- Başvekil Celliit gölü faaliyeti hakkında 
miştir. iz.mir vnlisinden izahat istemiştir. B. 

.Manisa vali~inin bu müjdelerinden 1 Fazlı Güleç, Cellat gölünün ilavei inşa
mütehas~is olan azİ;ı Başbakanımız ya-ıat dolayısiyle daha iki sene sonra ikmal 
kında Manisaya uğrıyacaltlarını vai.d et- edileceğini bildirmi,tir. 

Sayın Başvekilimiz 

FUARDA 
Gazi konağında 

bir .aat kadar iııtirahatten sonra, pazar 
günü saat 17 de, refakatlerindeki zevat
la birlikte luan ziyaret etm~lerdir. Ba§• 
vekil evvelS. otomobille Kültürparkı 

çevreliyen yol1arda b ir gezinti yapmıf. 

ğukkuyuya uğramı~Ur. 

Baıvekil Küçük Yamanlardaki belo
diye gazinosunda yarım aaat kadar iat~ 
rahat ettikten ıonra tekru kötlr.e avde( 
etmiıtir~ 

.................................................................................... ............ . . .................. .. ....................................... ..................... .............................. .............................. ....... .. . . .................. 

Türkkuşu sahasındau 
Türkkuşu 
göğüsleri 

filosunun 
heyecanla 

uçuşları 
kabarttı 

~ J Zonguldakta 

BAŞT ARAFI BiRINCt SAHtFEDE 
lerinin gelişi, Tüı:kkuşu meydanını dÖl
duran on binlerce halkın sürekli alkış· 

Iariyle karşılanmıştır. 

Tiirkkuşu filosunun, kanatlarını ge
ren bir gü\•ercin kümesi gibi yaptığı 
uçuşlar hµyük bir z~vkle. benimsen
mekten mütevellit bir guru~la, heyecan

la takip edilmiştir. 

ramanı olan Izmirli Yıldız Eruçman, Hü
seyin ve Abdurrahman kanadın üzerin

de göründüler. 

Nefesler bile jşitilmez olmuştu. Pla

nörden verilen işare~ üzerine. birbirini 
takiben üç· ki~i 2000 metreden boşluğa 
otıldılar. 

Bu heyecnn o kadar temiz, cng:n \ 'C 

iç!i ıdi 1:1 kelimelerle anlatılamıyor. P~-
Saat onda, maruf hn\•a kahramanı B. raşütçüler boşlukta, bir cehennem hı-

Vecihinin idare ettiği biiyiik bir tayya- zi~·ln l" 1 ) h k · • d 

konuşmak, kucaklaşmak hiçte zor olma
dı. Onlara, tertemiz bir alfıkayla sorulan 
sualler arasında şu cümleler ne kadar 
caziptir: 

- Hcyecnn duydunuz mu? 
- Korktunuz mu? 
- Yn paraşüt açılmasaydı? 
- Ya ağacın üzerine dü~eyclina? 
Havalarda sinirleri kuvvetlenen para

şütçü çocuklar, daima gülerek güzel te
bessümleriyle hu safiyane suallere ce
vaplar verdiler. Heyecan duymadıklan
nı, uçuşların çok güzel geçtiğini, uçmı-

~-. 

_ ... c uşer er cen er esın aı;,"Zın n: 
.re, beş paraşütçüyü hamilen Türkkuşu «Acaba p~n:şiitler açılmıvncak mı?:t k 1 · 
~ası üzerinde, 2000 metre yüksekte gö- cümleleri dolaşı.rordu. • ı'yan insanların büyük bir ooksanı bu- , re. et crı .. Y.~parak'. .. ~alkımızın yüksek 
rünmüştiir. Motörlii ta""areue <G. 9> . lunduklarını pnraşüile atlamnsının ga- alakası onunde suzule süzüle Türkku-

""' "' Mahar~tlı çocuklar, havalnrda sanki, ' 
planörü bağlanmış bulunu}ordu. Pla- asfalt bir )!Ol üzerinde otomobil yolcu- yet kolay olduğunu anlattılar. şu sahasına inmiştir. 
.Jl•• "ks ki d ·· ı d ı Ha\'a rnr kla k ·· ı il ıA Para~ütçüler asag~ı,·a inerlerken, B. or, yu e er e motor ii tayyare en uğuna çıkmışlar gibi rahattılat. I~1e bu :r-U rına arşı gos er en a a- • • "' 
ayrıldıktan sonra, Türkkusu sahası üze- nnda paraşütler birer birer açıldılar. Ve ka o kadar umum! idi ki, .ı.abıta onları Vecihinin idare ettiği tayyarenin, yav-

r inde bir kartııl gibi süzülmüştür. Şim- Emniyet içinde a~nğı' a inmese başladı- korumak mecburiyetinde kaldı. Sekiz, rularını kontrol eden kıskanç bir ana 

d.i bütün nazarlar, on binlerce kişinin lar. on yaşındaki çocuklara kadar halkımı- gibi yolda onlara refakat edişi cidden 

Akası plfuıör üzerinde toplanmıştı. Halkımız koşuşuyordu. Bu koşuşma, zm tehacümü karşısında onları ancak güzel bir manzara teşkil ediyordu. Ha
Bir aralık planörün kanatlarında bir paraşütçiıleri ·kucaklamak, hava çocuk- otomobiller içinde muhafaza etiller. . va bayramı öğle üzeri nihayet bulmu§-

iareketsizlik görü]dil. Üç paraşüt kah- hırını tanımak içindi. Onlarla tanışmak, Bu sırada «G. 9) plAnörü akrobasi ha- tur. 

Tayyare haftası büyük ve candan 
tezahürlerle tes'it edildi 

Zonguldak, 6 (A.A) - Zonguldak 
bir haftadan beri emsalsiz neıeli günler 
yafıyor. Zafer ve Uçak bayramından 
sonra havacılık haftası için çok zengin 
bir program ha;ıırlandı. Motör ve san
dallarla Kilimli mevkiine büyük bir ge
zinti tertip edildi. Burada bir çok müsa
bakalar, deniz eğlenceleri yapıldı. 

ikinci gün Kozlu mevkiine gidildi. 
Burada da maçlar yapıldı. Kamunbay

Iar söylev verdiler, havacılığın önemi
ni anlattılar. Başta vali ve parti başkanı 
olduğu halde bu kamunbayların yakın 

köylerinden gelen ltöylü kütlesiyle Hal
kevi heyetinin temasları ve candan kay

na§malan çok zengin intıbalar bıraktı. 
Verilen garden partide tchirlilerle 

köylüler bir arada idi. Şehir bahçesin
de bando tarafından konserler verildi. 

Haftanın be,inei günü olan d ün Zon-

guldak bir bayram şenliğiyle çalkandı. 
Hava Kurumunun tertip ettiği büyük.bir 
gezintiye d avetlileri ücretsiz getirmeyi 
kabul etmek suretiyle şoförler övünme
ğe değer '"bir yurtseverlik gösterdiler. 

Sabahleyin saat 9 da 40 otomobiller 
birlikte hareket etti. Zonguldak - Dev-

rek yolu üzerinde 25 inci kilometre"de 
çamlık mevküne gidildi. Burası baıtan 
ba§a bayraklarla donanmış, masalar ve 
'andalyeler ve ıemsiyelerle bir gazino 
zenginliğiyle hazırlanmış bulunuyordu. 
Bando ve davullar halk havaları çalıyor• 
du. Şehrin •eçkin ailelerinden mürekkep 
olan bu büyük kalabalık toplantıya gc• 

len yakın köyler halkıyla kaynafmışlar 
bir arada çok ten ve eğlenceli bir gün 
yaşamı§lardır. 

---"'---
A lpulluda büyük 
faaliyet başladı 

Edirne (Hususi muhabirimizden) 

Alpu1lu feker ve İspirto fabrikalan faa,,. 
liyete geçmiş ve hu suretle Alpulludal 
yeniden canlılık ve hareket baı göıter4 

mittir. FahTikaların mevaddı ip tidaiyesi4 
ni teşkil eden pancarın ıökülmeaine v• 

Alpulluya sevltine bütün güzerrahta bao
lanmııtır. Bu eeneki pancar malıııulünihi 

havanın kurak gitmesine ~aimen birçok: 
mıntakalarda müstahsili memnun edebi· 
lecek mahiyette iyi olduğu görülmekte• 
dir. 

Birinci sınıf saattrı 
•••••••••••••••••• 

T. C . 
Devlet Demir 

Yolları 
idaresinin kul
landığı saat 
•••••••••••••••••• 

lzmirde satış yeri : MOREN O D. GABA Y, Yolbedealen 59 _________ ..,. ___ . 
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- 9G_ 

Kızılçulludaki köy muallim mektebi Bu sesin ımhibi Dük Dö Gizin k~rde- yör! 

binasında UZUn boylu tetkikler yaptılar ~i idi. onu kız kardeşinin, anasının odaya - Fakat işte sizin haberiniz var ya! 
- - - • girişl eri takip eyledi. Dük bir işaretle Niçin beni bundan haberdar etmediniz. 

Gelecek sene şehrimizde iki Bussi ile Maniveli dı~rıya çıkardı. Giz Benim şalısıın ile alakası bulwıan kim
ailesi bu şekilde hep bir araya toplanmış sderin benden izin almaksızın evlcnme-

J l f kt j kt T bulunuyorlardı. Dükün anası Gizin 'erine razı olamam. moae OT a me ep yapı aca ı krallığını ilan etmek hususunda göster- - Biz de hiçbir şey bilmiyorduk. Bu 
-BA.Ş'TARAFI BEŞtNCt SAHiFEDE- sı muhtemeldir. Bu yerlerde tetkikler diği tereddütlt-;i ~iddetle tenkit eyledi. akşam siz madam Donemur ile görilşür
katlerindekl zevatla birlikte Kızılçullu- yapılmıştır. Kardeşleri ve kız kardeşi bu tenkitlere ken, Morovcr yanımıza geldi. Sırrı mu
ya giderek vekAletçe satın alman ve köy Orta mektepler yeni t ip, her türlü ih- hararetle iştirak eylediler. Münaka~ halaza edeceğimize dair söz aldıktan son
muallim mektebi haline ifrai edilen es- tiyaca cevap verecek vaziyett~ olacaktır: saatlerce sürdü. Grev meydanındaki ra bu akşam evleneC'eğini söyledi. Bu 
itl cAmerikan kolleji> binasını ziyaret Bu mekteplerin 938 tedrisat yılına yetiş- hadiseler gözden geçirildi. Halkın ya- maceraya kendisi de şaşmakta bulwı
etmiştir. tirilmesi için şimdiden tertibat alınacak- şasın kral diye bağırışmalanna rağmen duğundan bir felakete maruz kalmamak 

Vekil üç saat kadar Kızılçulluda kala- tır. Gizin o dakikada krallığını ilan etme;· için bizim de yanında bulunmaklığunızı 
rak kollejin biltün müesseselerini, bi- KIZ ENSTITüSü rnesinin Parislileri çok kızdırdığı ileri sü- rica etti. 
nalarını, kapalı jimnazini, sinema, kon- Kültür Bakanlığınca meydana getiri- rüldü. Giz Fransa krallığının yalnız Pa- - Çok garip .. . Acaba kiminle evle-
ferans salonlarını, yatakhane aksamını, lecek modern kız enstitüsü binası için 1 ris şehrine <.'. İt olmıyacağı, vilayetlerin ele niyor? 
spor sahalarını ve çiftliğini gezmiş, ken- de icap eden tedbirler alınmıştır. Bu 1 geçirilmesindeki zorlukları anlatmağa ça- - Bunu biz de bilmiyoruz. Nişanlısı
dilerine bu sahada geniş ölçüde izahat b' k k lmas 938 se 1 lıştı. Katerin dö Mediçi ile yaphğı gö- nı gördüğümüz zaman öğreneceğiz. Sa-

. . . ınanın ısım ısım yapı ı, - 1 •. . . . 
verılmıştır. . b"t esine konulacak tahsisatla ik- ruşmelerı ve nasıl meşru hır şekilde kral- at on birde Sen Pol kilisesinde buluşa-

K .. It" B k 1 v K 1 11 daki k" nesı u ç l k h W• • il" u ur a an ıgı, ızı çu u oy d' K t ' t" b" ı ta tına geçecegını ave etti. Gizin cağız. 
mali mutasavver ır. ız ens ı u ınasıl . Jo§ 

muallim mektebini ilk teşrin ayında fa- . . N f V k~l t" d h 1 \ sözlen aile efraaım kandıramadı. Hep· Dilk Dö Giz aldığı bu malumattan de-
proJelerı a ıa e i:l e ın c azır an-, 

aliyete geçirmek kararındadır. Köy mu- k d si Hanti Dö Gizin derhal tahta çıkma- rin bir hayrete düşmüştü. Kendisi de 

l ma ta ır. · · 1 d 1 · 1 " 1 S P l kil' • "d k allim mektebinin kadroları hazır anmış, K"I .. B k B · S f.f A k d " sını ıslıyor ar ı. stıca gosteri mezse ~ o ısesıne gı ere vaziyeti gör-
. . . ... . u tur a anı . a et rı an un . . . . .. .. . . w ak lca 

tayınlerı yapılmış, teşkilatı ikmal edıl- . . .. . . . k 'Cız aılesını buyuk tehlıkelerın saracagını m~ mer ı,na pıldı. Kısa bir müna-
. l b l sabah valı B. Guleçle bırlıkte orta me - ·ı · .. .. 1 d N · d H t..~"da D"kil k dis mıştir. Talebe kaydına derha aş ana- . . . . . . Eş ı en suruyor ar L etice e anri dö ~ n SOlll'a u n en · ini belli et-

caktır. tep ıttihazı açın ayrJan Faikpa§a ve - Valuvanın öldürülmesi ve Gizin Fransa m~ Sen Pol kili$esinde bulunması 
Köy muallim mektebi, Türk köyünün refpapdalı:i sahaları gözden geçirmiştir. krallığını ilin eylemesi ltararlaşbrıldL kararlaştırıldı. 'Oç arkadaş süratle Sen 

istediği köy mualliminl yetiştirdiği b~ - Dük anasına bu karara uyacağını yemin- Pol kilisesine vardılar. Bussi ile Ma-
. dar köyUn ihtiyacı olan yapıcısınl, kuru- le temin etti. Esasen kaçan kralın -Oldü- nivel kiliseye girdiler. DUk büyük ka-
cusunu da yetiştirmek: hususunda bir ne- 1 

• rülme11i için de iaap eden tertibat ıdın• pınm yanında kaldı. Giz içinde derin 
vi enstitü vazifesini görecektir. · · ANKARA RADYOSU mıştır. Beklenen ölüm ioaretinin Neril- bir sıkıntı hissediyor, gizli bir cemiyel-

Kijy muallim mektebi şu dört kısmı BU AKŞAM mesi idi. Aile meclisi bu suretle sona le karşılaşmak endişesini duyuyordu. 
ihtiva ediyor~ x::.ıe nep'İyab ~ erince yemek s~lonu~a ~eçtiler. Yemek~ Yavaş yavaş yükselen kı1ınç şakırtıları 

A) 
.,1r ınıflı k "15 ten sonra Hanrı Do Cız yalnız ba .. ına Dükün merakını arttırdı Kil' . . •. 
uç s öy mektebini bitlren· Saat " · ısenın ıçı-

ler tarafından meydana getirilecek kı- U,30 - 1Z.50 Muhtelif pld.k neşriyatı aalona döndü. Saat on birdi. Paria de- ne girdi. Oradaki mücadeleyi büyük bir 
sım . · · Bu kısımda tahsil görecek olan l!.50 _ 13.15 Pltık: Tiirk m1'Sikiri ve rin bir uykuya dalml§tı. Dük geJlio sa- hayretle takip etti. Nihayet bir adamın 
köy çocukları, ilk mektep sıralarında halk şarkıları londa bir dfllğı, bir yukan dola~ıyor ve- stlriiklenerek bir arabaya konulduğunu 
yarıda kalan tahsillerini hem şifahl, hem J!.15 - 13.30 Da1ıili ve harici haberler rilen karım düşünüyordu: gördil. Moroverin genç bir kızın kolwı-
de amell sabada llerletecelder; zirai bil- Alqam netriyah - Kral olmak! ... Şüphesiz ki, çok dan tutarak papazın önünde diz çöktü-
gilerinl de arttıracaklardır. Bunlar kö- Saat güzel... Kral olacağım. Annem böyle ğtinii saşkın şaşkın seyretti. Acaba bu 
yün çalışıcı elemanı olacaklardır. 

18
.
30 

_ 19.00 Mıt1ıtelif pldk neşriyatı istiyor ..• Benim için bir adım atmak kıl- genç kız kimdi? Mütemadiyen artan bir 
B) Beş sınıflı mektepleri bitiren veya 19.00 - 19.30 Türk musikisi ve haık şar- fi. Bu adım beni Paristen bir çingene merakla merasim yerine doğru yaklaştı. 

üç sınıflı köy mektebini bitirdikten son- kılan (Hikmet Rıza ı•e arkadaş- k~ından uzaklaştıracak. Bunun için kal- Artık her şeyi anlamıştı. Viyolettanın 
ı-a iki senelik tahsillerini Kızılçulluda Icın) bım şan ve şöhretle çarpmıyor! Kalbim Moroverle evlenme merasimi yapılıyor 
açılacak (A) kursunda tamamlıyacak 19.30 - 19.45 Saat ayarı ve Arapça ne§- ~~ıntıd~n çatlıyor. Tahta yaklaşmak ve nikahı da bizzat Favsta kıyıyordu. 

riyat ıçın, Vıyo!cttadan uzaklasmak lazım. Kork"LJ ve heyecan içinde titreyen Dük, 
olanlar için bir corta tahsil ve iş guru- 19.45 - 20.15 Ti.irk musikisi ve halk şar- Acaba; şimdi o nerededir~ Grev mey- Favstanın şu emrini işitti: 
bu> meydana getirilecektir. 1cıları (Ferit Tan ve arkadaşları) danında kendisi için hazırlanan ölümden - Bunu dışarıya götürilnüz. Orada 

Bu grup orta tahsilini bu kurslarda ik- 20.15 _ 20_30 Ve fik Vassaf: Sıhhi ko- kurtulduktan ı;onra benim için tamamen beni bekleyiniz. 
mal ederken merkez sıltleti ziraat, hay- öldü demektir. Eğer hakikaten ölmüş lki kadın Viyolettayı baygm bir hal-
van yetiştiricj}jk 'Olan iş vasfını nefsinde 

20 
!)O lltL§2

8

1
1nıı00 nı · '~l ri •1 . . bulunsa idi kıskançlık işkencesini çekmi- de kucaklıyarak duıArt cıkarclılar. Gi-

1 . ·"' - . "" a"" a. "ta~ 1ıp•s-ı qsı k ..,... 
. t~R /Y~:8'k ~ır kudret t~ıyacaktır . . Ga- 21.00 _ 21 _15 A 'cıns hab le.Ti yece idim. Onu kollarınm arasına alan zin yanından geçirdiler. Giz Viyoletta-
yesı koy munevverl yetiştirmektir BUi).- ~ 3.. lfT herifi düşündükçe, kral olacak iken hile nm üzerine atılmak istedi. Lakin bir 
ı kö ·· bil ilki "- · ,2/..15 - 21.;ı5 Studyo salon orkestrası ar yun y erl Outcaklardır. ,1 ır l B l " +.:,. lcendlıtıi adil liuluyorum. mermer heykel gibi olduğu yerden Jo-

. - ·~e er ç .. toınan.,':'o(ue 
C) «B> kursunu bitirenler için daha 2 _ Fetras Barcarolae Giz bu dü§Üncelere o kadar ·dalmıştı mıldayamadı. Çıldırasıya s'.evdiği çin-

geniş hır tahsil kısmı da mevcuttur. Bu J _ p T . A ·ı ki. salonun bir kenarında emirlerini bek· ıane kl%ının vaziyeti onun aklını btisbil-
' b'l . l . ostı vrı ı· M tün baş d 1 gı ı er ıster etse kör muallimi kısmına 

4 
_ P. Tosti Je Pense ıyen anivel ile Busairun mevcudiyetle· ın an a mıştı. Birdenbire ken-

devam ~debiİ~ceklerdir. 0l!'ta tahsil:-r• . .,;. Rosn rinden haberi yoktu. Bussi Manivele disini toplamağa çalıştı. Mırıldandıt 
. uu. 5 - r. Tosti ... ] 

yapmış, kliltürü yi.ikselmiş köy delikan- 6 - Strauss Enfanu de Vienne ses endi: - Artık yakaledım!.., O benimdir! 
lılarının muallim kursuna devanı. etme- 21.55 _ 22.oo Yarınki program ve istik- - Mutlaka kralımız tacmt düsünil· Tam dışarı fırlayacağı sırada kendisi-
lerinden maksat

1 
köyün hususiyetlerini Zdl mar§ı yor. ne doğru iki adamın geldiğini göfdü 

' · s· 1 - Evet amma 11&at on im. Bunlardan birisi Viyolettanm kocası 
i eh v~ köylüyü uyahdıran, onunla ;,. Avrupa istuyonlanndan bu alqam b' 1 .,.. - Hay allah belasını venini... On Morover idi. Kafasının içerisinde top-
u· iği yapabilen adam yetiştirmektir. dinlenebilecek seçkin program birde Morov .. . ··•~ ş· d" 0 1 b B "b'l . S ere aoz vermıttm. ım ı anan irçok suallerin cevabını veremi-
u gı ı ~r demırcilik, köy inşaatçılığı ENFONILER: bizi bekli s- ı hlik li b. 

ve köy kooperatifçisi olacaklardır. Bu 18 Varşova: Leh filhannonisi (O=i- da k dyor. oy e tel 
1 

e ır .~mab~I~· w•• -BiTMEDi-

' 

• • k" • "d • d ) 2130 B"k . ar a aıunızı nası yalnız bırıııı;. ı ı- K 
~uretle kö}· ziraati ve köy iktısadiyatı mınıs ~nın 1 ııresın e · ·. u reş. riz;> ulak, Boğaz, Burun hutalık-
ıçin bilgili eJemanlar yetişecektir. Senfonık konser (Haydn, Saınt - Saens) Manivel Dük D- G" .d .. v•ı ele lan mütehU1111 

D) Köy muaUim okulunda bu ders !22.45: Devamı (Vagner, VPber). - Monsenyör, oded7 ogru egı er . Doktor Operato··r 
yılı başında bir de eğitmenler kursu açıl- HAFiF _KONSEdaRl..El RH: k .. Giz titredi. Şu iki aaddt dostunun 

kt d E~ · .. 7.10 Berlın kısa gası: er ese go- h"I• 
ma a ır. ~gıtmenler kınsu kolleJın . . . a a yanında bulunduklarına hayret et· s 
çiftlik kısmınd 1 ak ... h re mıısıkı (8,15: Deııamı) J4J5 Pans kı- t" El' . 1 d . k 1 K 1 t 
Jıyacak . d aça ı~abc ·k~alzıyı azır- sa dalga.<11: Liyondan konser, 15: Kon- ı. ;· a ~ı~ an geçırere : amı u 8 ÇI 

• oı~ a tecm e e ım eri yapa-
1 

"'O H la d k dal ası (lG.88 - en ıızı unutmu~tum, dedi. 
caktır. Teşrınevvelde açılacak olan köy ser. 

5
).aF'l 

0 
n a'k" ~ıı ( 16

9
25 D ) - Biz de öyle zannettik. Fakat dü· ı 

~ · metre . ı m musı ısa . evmı . .. 1 . . b 
egıtmenleri kursuna ça""'' eğitmenler-

171
,,, B z· k d z O k t k şunce erınızi ozmamak için .se.imizi çı-' • ~ . a er m ısa a gası: s es rıı on- ._ 

den 100 kişi kabul edilecektir. . 
1615 

R 1• d l . O k .__ .aı:annadık. Saat on bire 'eldi. Müsaade·, T sen. . oma ~ısa a gası. r eSH1&1 . • • d ~· 
aın m_anasiyle ileri bir enstitü vas- piyano. 19.03 Biikreı: Hafif nıusiki kon- nızı rıca e ecegız. 

f~yle faalıy~te geçecek olan köy mual· seri. 20.30 Holanda kısa dalgası (31.28 - Haklcınız var. Bugün çok çalıştı· ı 
lıın mektebıne bu sene 300 talebe kabul ) F'l' t "'d d ka k nı:r, çok yoruldunuz. Evi: Göztepe tramvay cadde-
edilecektir metre : ı ıps s tı yosım an nşı y 1 -'- . . h" .. d . - oru mıu. mı, sızın ızmetınız e 1 si 992. Telefon: 3668 

Muayenehane: Birinci Beyler 
No: 36 Telefon 2310 

DA Y ANIKLJ, MUNTAZAM 
AY ARLI VE DEGERLI 

En yüksek sınıf 
saatidir 

Depozitörü : 

FAZLI 
Balkan 
Saman lekelesl lf 

bankaeı 
llartısında 

Telefon: 3157 
'---~~~-------.. , ..... ı... ....... ~, 

5A'llK•SD,UKLUK~KDnonf 
KELViNATOA iki defa daha az ltWlif 

DEnHTİR 

halde aynı rand8man elde edilen resine soluk hawa clc!!aphÜ 

18 Ay Veresiye ~ahş 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMtR - Saman iskelesi (Büyük Kardiçah Han) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Ami Güiu 

MUOLADA: Ahmet Sabri Acarsoy ••.•• 
ORTA TAHSiL İŞLERİ program. 21·4?: Prag kısa. dalgası: Or- bulunmak bize a11la yorgunluk vermez., 

Memleketin kültür işlerini esasından kestra konsen. 22.05 Prag kısa dalgası: Bir randevumuz var da onun için... --------•1a-;•2•6m(ıİı48_1_)~ 
ele alan Saffet Arıkan, lzrnirin orta mek- Smeta1ıanın memleket bestelerind~ - Mutlaka kadınla bir eğlenceye gi· R!•~~lıl!ni&mmmmmmmm 

22 25 Peşte: Radyo salon or1cestrası. 22 d k · · H L·k . d·w· · "b' I G H ~I ı 
RWı"""'l•U ... U91 __ _._..__.,. ~-~ ~ • ..._ .,.----•ttttRlllı,..._.., ___ _ 
inhisarlar Tütün fabrikası .;üdür
lüğünden: 

tep ihtiyacını yakından tetkik et . · . . ,. . .. .. . . ece sınız. aıu aten ıate ıgınız gı ı • 

d.. h ·ı il l . mış, 25 Prag kıaa dalgası Fıbnck m kuylu açın 11erbestçe sevişebilmek hakkına malik ol· oz I ımı 
un orta ta Sl m essese erıni ziyaret led' v• l d 23 05 p Jcıaa . f beste "1' eser er en. · rag duiunuzdan dolayı ne kadar bahtiyara•· 

ederek bu ışle meşgul olmuştur. Ço~ @lguı:Askeri bando. 23.15 BiikTeş:Pldk 
mevsuk olarak aldığı~ız .m~lumata gö- 23.30 :Pe§te plcik konseri. nız_:: ·Aldanıyorsunuz Mensenyör! Ran-
re bu sene lzmirde yenı hır lıse veya or-: OPERALAR, OPERETLER: devümüz bir kadına değildir. Morove-I 
ta mektep açılacak değildir. Ancak, ica- 10 Berlin kıatı dalgası: Büyük operet rin sıkı sıkı temennilerine rağmen size MİTAT OREL 
hında mevcut mekteplere bina ilave edil- konseri (Libezo1'ski idaresinde). 0!.30 hakikati söylemeğe mecburuz. Adres _ Beyler Numan zade 
mek suretiyle ihtiyaçlara cevap verile- Berlin kısa dalgaaı: Vagnerin cDie Me- - O halde sırrı muhafaza ediniz ve aokajı Ahenk matbauı yanm-
cektir. Mektepsiz tek talebe kalmama- istersinger Von Nürenberg> isimli openı- bana hiçbir şey söylemeyiniz.. Çünkü da. Numara: 23 
sı, bütün talebelerin vaktinde, darlık sı(Nürenbngden nakil)21 Varşova:Puc- saklamayacak olursak Pariste hiddetin-

1 Muayene saatleri : l~l2, 
çekilmeden mekteplere yerleştirilmesi cininin «La. Boheme> operası. 22 Mil4no: den çıldıran binlerce kocaya rasgelece- 15,30 _ 17• Telefon: 3434 
için tertibat alınacaktır. Sayın Kültür iki operet piyeft. ğiz. •lllJl•••İlllmammiliİİİlıİİliİİİİmal 
Bakanı icap eden tedbirlerin alınmasıru RES11:Al.J.ER: . - Moroverin bize yeminle saklamak ••o-A•H•IU .... YE;; MMnmc;;gım 
alakadarlara emretmiştir. 11 Berln' kısa dalgası_: Sevılen halk üzere söylediği sır bir hakaret mevzuu ~ 

şarkılanndan. 11.45 Berlın kısa dalguı: değildir. Yaptığı hareket ise pek garip DOKTOR 
iKi MODEL OKUL Viyol01l$el solo. 15.45 Berlin kısa dalga- ve pek ayıptır. c 11 y t 

Bay Saffet Ankan, şehrimizdeki ala- sı: Kısa ~arkılar. 19.30 Peşte: Flüt kon- Hele bu sırrın bilhassa sizden saklan- e aA ar ın 
kadarlarla temas ederek gel~cek sene- seri. 20.30: Pe~te: Piyano resitali. 22.40 ması bir garabet nümunesidir. 
ler için alınacak tedbirler etrafında ko- Prag kısa dalgası7 Milli şarkılar. - Benden mi gizlenecek? 

nuşmuştur. Şehrimizde iki model orta DANS MUSlKlSl: - Evet Monsenyör! Bu sır bir izdi-
mekt l l ) 2115 v lzmir Memleket butanesi Da-ep ınşa edilmesi kararlaşmıştır. 20 Laypzig (Va sar . · arıoı.·a vaçtır. hili HaataWdar Seririyab Şefi 
Yerleri henüz kat'i olarak tesbit edilmi- (Val!r hauaları). 20.30 Uypzig: Vala - Bir izdivaç mı? p 
Yen bu mekteplerin inşasına pek yakın- parçalan. 23.30 Hamburg. Uypzig. 23.30 - Evet... Ağzımdan kaçtı. Morover azardan maada her gün hasta-
da başlanacaktır. Hamburg. Laypzig. 23.30: Lciypzig. evleniyor. Nasıl düellolarda şahit ma- lannı muayene ve tedavi eder. 

ö k d b ı · k b d d L'. Muayenehane: 2 inci Beyler 
ğrendiğiınfae göre Izmirde yapılacak r.lUHTELIF: amın a u unuyor JSe ' ura a a uU• tokaiı No: 65. 

modern orta mektepler, çok sınıflı ola- 16.30 Paris kısa dalgo.sı: cJeıınne> lunacağız. 
k h Telefon: 3956 

ca tır. Bunlardan birinin Faikpaşada, isimli tiyatro piyesi. 19.30 .Romcı kua - Morover evleniyor a? Bana hiç Evi: Göt-- tramvay cadde. 
eski medrese arsası üzerinde, diğeri ~- tlalguı: Arapça, TürkÇe ve Rumca 1cU- bahsetmedi. -r-
reipaşadaki mezarlık arasında vaoılma- """' munkili neıriuGt. - Ne size ve ne de kbmeye Monsen- -.•.i•N-.ıo•: •lıııiıOıııiıl&-.lli~llieiiileiiifılioiiniıı: Iİİ2545.İİİIİİİİııd 

Alaancaktaki fabrikamız loJcantacılığı ekailtmeye konmuttui'• 
10/9/937 cuma günü ıaat 14 de ihale edilecektir 

Jıtiyenlerin buırüne kadar taf ailit almak üzere. f b "k d-•~ 
k · ·· 1 · a rı amız aaı 
om:!:W:uza muracaat erı. 4, 6, 8 3092 (1675) 

lzmir Yün Mensuca~i~ 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsbı d • ·ı . k ~ o ayısı e yem çı ardağı kumatlar : 

Sa=-lam Zarif 
. VE UCUZDUR 

Yenı yaphracağın1z elbiseler için bu mamulatı tercih edini& 

Hffr/Jr~ SATIŞ YERLERi mlHf 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
~-==--------------... ;....-~ 

.... 



lzmir enternasyonal 
sersıisinde 

-...! 

Vatandaşları alaka uyandırıcı bir 
tecrübeye davet ediyoruz! 

Serainin 209 nunaralı pavyonunda, Miele markalı krema 
makinelerinin binlerce kiti huzurunda tecrübeleri yapılacakbr. 

Sütlerinizi beraberinizde getirin, bu tecrübeye ıiz de ittirak 
edebilirıiniz. 
Dünyanın her tarafmda •, çiftlik ve ıüthane Ahiplerinin büyük 

rağbetini kazanan Miele krema makineleri, memleketimizde de 
~örülmemit bir alaka ile kartılanmıfbr. 

binir Enfernuyoal Sergisinde Miele pavyonunu mutlaka p 

ziyaret ederek, krema makinelerimizin harikalı 
randımanını gözlerinizle ıörünüz ! 

A,.l pavyonda: 
Miele Biıikletleri. 
MWe Hafif-motoaikletlorL 
Miele Elektrik Süpürgeleri. 
Raleic:h Biıiklederi. 
HASAG Lüks lambalan, 100 • 500 Mu. 

» Gemici Feneri. 
» Gaz ocakları .. 

amir vakıflar direktörlüğünden: 
Mezarlıkbqmda klin 396 1&Jılı Vakıflar ıazinoıunun müıte

ciri kanuni müddeti icbaie kat'i teminatı vermediiinden yapılan 
ilaale münfeıih ohn,1iıfJut. Bu gazino eıki ilin ve müzayede w'." 
mesindeki bedel Ytt f4'.al't daireaincle on bet gün müdtletle ,.-.. 
ilen açık artlrlD&y& çıkanlllllfbr. lhaleai 16/9/937 pel'fembe sif. 
Dil 1aat on lMfteclir. 

ValoOar idareaine taliplerin müracaatl~. 
3, 7, 10 3073 (1668) 

•ı ______ , ____________________ _ 
BRISTOL 

Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en qski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler mülhit ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. . - ~ 

' Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 
Nazarı dikkatine 

PLATT 
Fabrikuının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu ıene temin edebilirliniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pettemalcılar, Evren aokak No. 3/1 

Singer diki, makinaLm kumpanyası kartııinda 
Telefon: 2413 Poıta kutuıu : 234 IZMIR ' , 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Artırma 
ve Eksiltme komisyonundan: 

Eksiltmeye kQJaulan it: Hey~ ada Sanatoryumunun Ara 
pavyonu intaab. 

Ketif bedeli: 81.913 lira 81 kmııt. 
Muvakkat garanti: 6143 lira S4 brut. 
;ffeybeliada Sanatory.umUQ ,.pbnlacak olan Ara pavyonu 

kapalı zarfla eluiltmeye kona~. 
1 - Eksiltme: 13/9/937 ~i sünü saat 15 de Caialoi

lunda Iıtanbul ııbhat ve içti-.i muavenet miidürlüiü, bina•nda 
kurulan komiayoncl. yapılacaldlı'. · 

2 - Mukavele, Bayındırlık ·ıtlerl aenel huımi ve fenni tartları, . 
proje ve keıif hüluuı ile bun• müteferri diier evrak 410 kurut 
bedel mukabilinde komiıyoncfb alınabilir.· 

3 - Iıtekliler cari seneye ait Ticaret Oduı ve1ikaaiyle bu ite 
benzer 60000 liralık it yapbğuıa dair nafıa vekiletinden almıt 
olduiıJ müteahhitlik ve.ikuiyle muvakkat saranti makbuz ve
ya banka mektubu ile birlikte iJiale 1aatinden bir 1aat evvel tek-

D. No. 932-1328 ı ve bunları tamamen kabul etmiı ad liflerini havi mektuplarını koiaiıyona vermeleri. 5543 
Gayrimenkul mallarin açık arttmnaıve itibar olunurlar. • 29-2-7-12 2993 (1634) 

ilim Madde 126 5 - Tayin edilen zamanda gay-
Berpma icra Memurlujunclaıı: rİ menkul üç defa bağınlc:lıktan aon
Açık artbrma ile paraya çevrile- ra en çok arttırana ihale edilir. An

cek gayri menkulün ne olduğu: Bi- cak arttırma bedeli muhammen kıy
ri teri dükkanı diğeri doktor muaye- metin yüzde yetmiş beşini bulmaz 
nehanesi olmak üzere bir tapulu veya satış isteyenin alacağına rüç
ıayri menkulün tamamı. hani olan diğer alacaklılar bulunup 

Gayri menkulün buhmduğu mev- ta bedel bunlann o gayri menkul ile 
ki, mahallesi, ıokağı numarası: Ber· temin edilmit alacaklannın mecmu
pma Uzun çarfıda tapunun 339 ta- undan fazlaya çıkmazsa en çok art
rih ve 18 No. da kayıtlı branm taahhüdü baki kalmak üze-

T akdir olu~ kıymet: 700 lira. re artbnna on beş gün daha temdit 
Arbrmanm yapılacağı yer gün ve on beşinci günü ayni saatte ya

aat: 11 10 937 pazartesi ~t 11 ~ pılacak artbrmada, bedeli sabş iste-
12 de Bergama icra dairesinde yenin alacağına rüçhanı olan diğer 

1 - ltbu gayri menkulün arttır- alacakhlann o gayri menkul ile te
ma prtnameai 1/ 10 937 tarihinden min edilmiı alacaklan mecmuundan 
itıôaren 1328 No. ile Bergama icra fazlaya çıkmak prtiyle, en çok art
daircainin muayyen numarasında tırana iha1e edilir. Böyle bir bedel 
herkeein görebilmesi için açıktır. elde edilmezse ihale yapılamaz. ·Ve 
ilanda yazıh olanlardan fazla mal" - sanı talebi düıer. 
mat .)qıak iatiyenler, itbu prtnam:- 6 - Gayri menkul kendisine iha-
e 932 • ı 3-28 dosya .......-.iy- le olunan kimse derhal veya verilen 

!°memuriyetimize müracaat etmeli- mühlet içinde parayı vermezse ihale 
lı'.. karan feeholunarak kendisinden -ev-

2 - ~rmaya İftİrak için yu- vel en yüksek teklifte bulunan kim
ltanda yazalı kıymetin yiizcle 7.5 se arzetmiş olduğu bedelle almağa 
nisbetinde pey veya milli bir banka- razı olursa ona, razı olmaz veya bu
mn temiiat mektubu tevdi ediJe.. lunmazsa hemen on bet gün müd
cıektir. ( 124) detle artbrmaya çıkanlıp en çok art-

3 - lpote' sahibi aJacaklılarla brana ihale edilir. iki ihale araeın
diier alikadarlann ve irtifak hakkı daki fark ve geçen günler için yüz
~iplerinin gayri ?1enlJ~ üzerinde- ~e .) ten hesap olunacak faiz ve di
ii haklarını hU1Uaıyle ~ ve maa- ger zararlar ayrıca hükme hacet kal
•fa dair olan iddialannı iıbu ilan ta- mabızın memuriyetimizce alıcıdan 
rihinden itibaren yirmi gün içinde tahıil olunur. Madde ( 133) 
evrakı nıüsbiteleriyle birlikte memu- ikinci artbnnada verilen değer kaç 
"yetimize bildirmeleri icap eder.Ak- olursa olsun aablacakbr. 

lii halde haklan tapu siciliyle sabit Gayri menkul yukarıda gösteri
tlınadıkça aabı bedelinin paylaşma- len il/ 1 O 937 tarihinde Bergama 
IPldan hariç kahrlar. icra memurluğu odasında ifbu ilin 

4 - Cöıaterilen aünde artbrmaya ve perilen.artıınla .,tnamcsi da-
• artthMa ~ • illa olunu.r 

- , •• - • .. .. - • • J • ~. • • ... .- • 

lzmir Ziraat mektebi müdürlüğün
den: 

CI N Si 
Birinci nevi ekmek 
Koyun eti 
Dana eti 
Sadeyağı Urfa birinci 
Pirinç Toıya birinci 
Toz ,eker · 
Beyaz peynir yaili, birinci, (tene
ke) 
ICafU' peynir yağlı, birinci 
Z~Jtin birinci, Trilya 
Sabun ,..,.,ır, birinci 
Zeytinyağı yemeklik, 2,5 uitli 

Kok kömürü 
Kuru fuul7e, birinci Karaclenis 
Odan kıuu metet "1>alık 
Un, birinci AJVanaar&Y 
Patate1, 1arı 

Maden kömürü, Zoııw"'llldak 
Yulaf, birinci yerli 
Arpa, birinci yerli 
Kepek, kalın 
Makarna, ekstra 
Yemlik kuru ot, Tırfılh, birinci 
Yataklık kuru ot, dikenıiz 

1'ilo.u 
Fiati 

Kurut 
20000 11,50 
&000 45 
1000 30 
1900 szso 
1500 23 
1100 27 

300 35 
200 65 
300 35 
450 32 . 
650 52 
ton 
15 2350 

750 15 
10000 2 

700 17,SO 
1300 7,50 

Teminab 
% 7-l 

Lira K. 
172 50 
168 75 
22 50 

131 81 
25 81 
22 27 

7 87 
9 75 
7 87 

10 80 
25 35 

26 44 
8 44 

15 00 
9 19 
7 31 

25 31 
19 12 
2400 
6 75 

12 60 
4500 
22 50 

Bütün ıztırapların panzehiri 

GRiPiN 
-.~..,..~79%.rŞ!llJGı ı :ene ı ı cm 

En küçük bir kınklık koruduğunuz gibi dif, bq, 
anınd" bir kaşe Gripin roınatizma, sinir ve adale 
almakla kendinizi ıoğtik al· ağrılarını da ıür' atle teskin 
gınbğı, nezle, grip, bron • etmit olursunuz. 
fİt ve emsali hastalıklardan Günde iki kate alınabilir. 

Gripini tercih ediniz 
+ i WW2<r• fi4M?Mftes A>ED-lllllllBlll-ZlllllBW 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sabık T evfikou:ı OteJi 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
lmairin en laaOadtU yeriaJe. H denia kattı Jevwad• latil....,. 

aralı~ temi~ H emniyetli yegane oteltlir. 

Ticare 1isesi direktörlüğündenr 
''iKiNCi KORDON MALTIZLAR,, 

Eski talneler k•~• 15 eılile kadar t~dit ettirmelidir
ler. 

KA YiT VE KABUL 
A,aiıdaki kısımlara lıer gün 9 dan 12 p kadar kayıt Ye kabul 

yapılmaktadır. 
1 - ORTA KISMA : Kız ve erkek ilk olr.UI mezunlan. 
2 - USE KISMINA : Kiz ve •kek Orta olwl ....a.ı. 
3 - TiCARET KURSLARINA : 

A - Kıımı 2 ıımfhdır. Tedri1at 1abahtan öğleye kadardır. 
ilk okul mezun kız ve erkekler •• 

B - Kısmı iki ıınıftır. Tedrisat sabahtan öileye öadardır. En 
az orta okul ikinci ıımfma geçmif kız ve erkekler. 

C - Aktam kurs kıımı Devlet ve Ticaret evleri memurlanna 
akpm tedri1atı • 

Fazla malUnıat almak İçin okul direktörlüiüne müracaat 
edilmeai. 

- S-1-9 3086 (1680) 

DAIMON 
vantilatorlara 

En ıon icat edilen bu vantilatorfar yazın bojucu ııcak· 
laruadan kurtarır. Maıa vantilalorları iç pil ile çalııır kırk 
iki ıaat devam eder. Saatta ancak bir kuruı sarfiyata vardır. 

CEP VANTILA TORLAR! : K8$Dk bir pil ile IÜ11r mi· 
temadiyen yedi nat flevam eder. Bilhassa bayanların el 
çantalarında ve ceplerde taıınabilir. Gıyet ııktır tavıiye 
ederiz. 

De ıu Sulu hu avara No. 9 • 28 Hlialil 6 Ödemi i 



N. V. Fratelli Sperco Olivier Ve Şü. 
W. F. H. Van Der Vapuru Acntası LıMITET 

Zee & Co. Y ~pur acentası 
DEUTSCHE LEV ANTE LIN1E ROY ALE NEERLANDAIS 8{RJNCt K KUMPANYASI ORDON REES 

G. m. b. H. HERMf.S vapuru 31/6/937 te ge- BiNASI TEL. 2443 
HA.MBURG lip Burgu. Varna ve Köetence l~nlan Lllerman Lines Ltd. 

CAIRO rnotörü 6 eylUlde bekleniyor. için yük alacaktıl'. LONDRA HA 1TI 
l 2 eylôle kadar Rotterdam, Hamburg MEROPE vapuru 5/9/937 de Hot- BORODfNO vapuru 28 ağustosa ka- ffORT AÇSU 

B 
. l • . Uk I L terdam • Amsterdam ve Hamhurg li- dar Londra ve Hull için yük atacaktır. 

:ve remen lıman arı ıçın y a. acaıdır. n1 h k d _L..:,. AOJUTA....... • .• _......_.__ s~...: Be-'-AN .... 
21 

lôld b ki ma arına are et e eceııt.... '"' ı vapuru 26 ağustosta ge- ~uu. .. .._ --:yfi'W 
. KARA motoru ey e e e- HERMF..5 Vapuru 20/9/937 de Rot- lip l 'J eylile kadar Londra için yük ala- sokak 36 numarda kabul e.ler. 

nıyor. 28 eylule it.dar ott,erdaM. Ham- teıdam • Amsterdana 'VC Hambwıı li- caık.ta.-. 
burg ve Bremen limanları İçi• yik ala- manian için yük . alacakta. MALVERNlAN npwu ı O eylilde s.l>ah 9 - 12 
cakttr SVENSKA ORlENT LtNlEN gelip l 7 eylôle kadar Londra ve Hull ög"'leden conra 3,30 _ 6 

' CDYl'HA molDsi 2/9/ 931 de Rot- için,.- alac.km. 
AMERtcAN EX~ LINf:S terdam • Hamburg • Dantzig - Cdynia- MARON1AN vapuru CJ'lul İptidasın- Randevü için telefon ediniz. 

The Export Steamship Corporatıon Balbk ve Olıltİllladt limanlarına hareket da Loadna. Hllll ve AnYersten gelip yük TFJ..EFON: 2946 
< EXPRESS• vapuru 2 ~ bek- edecek.tir. çıkaracaktır. -------------

)eniyor. New York için ,.ak .. aeakbr. V.ASALAND motörü 17 /9/9}7 de LIVERPOOL HATn 
< EXMOllfH• vapuru 2 1 eyhilde ~otterdam • Hamburg - Dan~ - Cd~- . OPORTO vapuru ağusto~ sonunda 

ıin. ortasında Leith ve Nevgastel için yük 
alacaktır. 

b ki 
. N y k. . ...:<t.. alaca.khr rua - Norveç - Baltık ve Oarumark lı- Lttetpool ve SYanseadan gelıp yük çı-

e enayor. ew or ıçm .YU& • I b k d L • karacaktır. 
EXIRI A _ l8 IUle doğru man arına are et e eceıds. OPORTO 

D~UTCHE LEV ANTE - LtNIE 
MiLOS vapuru eylw iptidalllJlda Ham

burg. Bremen ve Aaversten. gelip yük 
çıkaracaktır. < . ~ vapuru .• ey.. BlRKALAND ..;,otörii 2/f0/937 de v~ru Karadeniz ve !s-

belc.lenayor. New Y- IÇlft yiik alacak- Rotterdam • Hambu...,. - Dantzig - Cdv- taalııuldan avdetinde Belfast, Liverpool , ... . ve cı . . "k 1 k 
llr. nia - Oanimark limanlarına hareket ede- D..!~ov ~ın yu a aca tır. 

PiRE AKT ARMASl ecir.tir. DnlllOl, Leıth ve NeTgasteFe batb.. 
NOT : Vürut tarihleri, va

purların i.imleri Ye navlun nc
retlerinin değiıikliklerinden me· 
&uliyet kabal edilmez. 

. C . TIME MAJ 3 JOHANNE vapuru eyJUI ort d 
The Esport Sleıua.ltip orporabon SERViCE MARJ ROU N doğwu Bn.tol için yük alKaft~. asın a 

SERi SEFERLER SUÇEAVA vapuru t0/9/937 de Mal- ARB!AN 
ta - Marsilyaya hareket edecektir. PR1NCE. vapuru birmci teş-

cEXCHORDA• vapuru 1 O eylwde ZEGLUCA POLSKA •S. A 
Pireden 8oetoo wı New York için hare- LEVANT motörü 8/9/ 937 de An- -~------_.-:-.._u._m.ııı .. -'ııımm:::IC!I ______ .__ 

~et edecektir. ven - Oantzig ve Gdynia limanlanna ha-
cEXCAUBUR> vapuna 24 eylıilde relr.et edecektir. 

Pireden Boeton ye New Y CKk İçİll l.are-
ket edecektir. flAndaki hareket tarihleriyle navlun-
«~ yapuru 8 birinci teılinde !ardaki değişiklerden acenta mesuliyet 

Pireden Do.ton ve New York için hare- kabul etmez. 
ket edecektir. Daha fazla tafsilat için ikinci Kordon-

SEY AHA T MODDETl da FRATELLI SPERCO vapur acenta-
Pire - Boelon 16 gün lığına müracaat edilmesi raca olunur. 

Pire - New Yorlt 16 gün TELEFON: 4142/422l/"l663 

SERViCE MARmME ROUMAlN = e 3 2 BUCARf.ST Paris fakülteSiaden diplomalı 

«DUROSTOR• Vapuna 27 eylülde Dl• tabipleri 
bekleniyor, Köetence. Sulina. Calatz ve Mtmldd lıas/ll.MS4 dış tabı/Jt 

~~a~;ac~ TUNA limanlım için M u7af fer Eroğul 
STE: ROYALE HONGR~ V~ 

cDUN~~~~ bekleni- Kemal Çetindağ 
yor, Belgrad, Novisad, Comamo. Buda- Hastalarını her gün sabah 
peşte, Bratislava, Viyana ve Llnz için, saat dokuzdan başhyarak 
yük Uacalr.tır. S 2 

cSZf.cro. vapuru 16 eylüide belde- Beyler - Numan zade . 1 
~iyor. Belgrad, Novisad. Comarno. Bu- numaralı muayenehanelerinde 
dapeııe. Bratialava, Viyana ?e Llnı: için kabul ederler. 
Yük alacaktır. Telefon : 3921 

JOHNSON WARREN LINES LTD. E •• 
UVERPOOL Aavers içia yük. alacaktır. 

c:AVIEMORE:. vapuru 26 evlulde DEN NORSKE MIDDELHAVSLINJE 

b~ Uenlyor, Liverpool ve Anven IY:nan- OSLO 
larmdan yük çılcaracak ve Burgaz, Var- cBAALBEK> molörü 23 eylülde bek-
na. Köstence. SUlina. Galatı: ve lbrail leniyor, Dieppe. Dünkerk. ve Norveç 

limanlaıt lcirı yük alacaktır. için yük alacaktır. 
ARMEMENT DE.PPE • cBOSPHORUS• motörü 24 birinci 

ANVERS teşrinde l>ekleni.Yor. 'Dieppe. Dönkerk ve 
Norveç limanlan için yük alacaktır. 

~ 
Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cinı k&mlr perakende aaretile rekabet kabul el· 

meı fiatler dahilinde sablmaktachr. 
Adre1 : Keatue puan Bardakçılar sokak numara 12 

F. PERPINY AN 

-·1:1'1 
IZMtR BE' FJ>tYESINDEN : 

Belediye Hava gaza fabrikası ainden: 
İçin tek teshin jeneratörlü ye kaYİ Davacı izmjrdc ikinci Kol'<londa 
gazla iliveli tahin cihazım havi. Afyon hanında tüccardan Halim 
ve 24 saatte asgari yedi bin bet Alanyahya izafetle vekili Avukat 
yÜz metre mikip gaz istihsal ede- Nurf F. Esen tarahndan lzmirde Ka
hilecek kabiliyette alb takuli ver- rantinacla Türk oğlu sokağında 35 

tikal k••arala bir baY& gazı istila- ~0· ela mu~ .. Kasabalı Hayri aley
ı 1 .. I ta· hine açılan ıflis davaunm muhake-
a ocasmm ma.zeme Ye 1DOD ıı . da .. ddeiale-'- Ha · 

k --•- ---~ı _L...!ı k 1 mesı sonun mu 7'" yn-a.-u ....... ı c:aR&tmeye onu - . al hile ·o~---- 26/6/ rntıttur. nm t ep veç u.-ua ve 
c:! _ _..__ __ -.:_ f .. L.:--~d 937 pertcmbe günü saat on alb 
~ eaaa .. .._, aya- "fliısan ___ 1 

:ıılr oldaia yeçlaile ocaiua müteah- otuzdan rilm~~ldı - · ey-~ h · karar ve ıı o ugu acra ve tllm8 

ıde ait makine alit Ye malzeme.. kanununun 166 na maddesi hük-
aiyle moatajınm bedeli muham- .. tevfikan ilin olunur. 
ıneni :rebnİf bin bet :rüz liradll'. mune 16S4 3112 

Sartnameei 176 kurut bedel mu- .,. ~ 
kabilinde Hava gazı nıüdürlüiün- ile ihale edilecektir. Ketif bedeli 
den alanır. Tatradan iatiyenler ay- otuz alh lira on üç kunıttur. itti
raca poıta ücretini de göndenne- rak için üç liralık muvakkat temi
lidirler. Eksiltme birinci teşrinin nat makbuzu ile söylenen gün ve 
19 uncu salı günü saat 16 dadır. saatte encümene gelinir. 
iştirak için dört bin yedi yüz yet· 2, 7. 10, 14 3067 (1662) 
mit be, liralık muvakkat teminat Tilkilik caddesinde F aikpaf& 
makbuzu v ba k t · t parkından iki bin metre murab-

eya n a emına . .. lik ki m açık mek b · baı yerın uç ıene rasın 
tu u ıle iki bin dört yüz dok- tırma ile ihalesi ba, katiplikte-

~:n ~:Yılı kanunun ~arifi dairesi~- k~ ,artname ve~hile .14~9~937 sa
.. zırlannu, teklıfler ihale gu- h gününe temdıt edılmıştır. Şart-

~; olan 19/10/937 salı günü saat nameye bağlı keşif mucibince altı 
i ı·~~ kadar Belediye encümen re- JÜZ seksen dört lira on yedi ku-
s •;•ne verilir. ı·us bedeli keşifli bir hela kiracı 

K' ~ lO, 15 3068 {165S) ta;afından yapılmak şartiy~e ~.en:-
a amanlarda Şe • lik kira bedeli muhammenı yuz lı-

ğında 178/29 &ayılı ms~ye soka- radır. İftirak için ydınİf dört li-
rnüteahhide ait olnı ~~ın enkazı ralık muvakkat teminat mak~z 
rua • • ak uzere yıkıl- J veya banka teminat mektubu ıle 

ıı ışı ba, katiplikteki ketif ve söylenen günde ve saat on altıda 
'arbıame veçhile 17 /9/937 cuma encümene gelinir. 
aünü ıaat on altıda acık artanna 1652 3119 

TURAN FabrikaJan mamulAtadır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet &&bunlarını, traı sabunu ve krtmi ile gOnllik krem
i • • L erını Hallaıumz. Hu J8rde Mhlmıktadır. Yalnız toptan ıa· 
hftar i~n lımirde Gazi Bulnrıoda 25 numarada umum acen• 
lelik Net'i Akyaııh ve J. C. Heaıaiye müracaat ediniL 

Posta Kut. a•• Teleton a•ee 

:························ .. ······•·····•···•··•·•··•·····•·•·•·····•••· : : 

~ Taze Temiz Ucuz ilaç ~ - . 
j Hamdi Nüzhet Çançar j . . 
~ Sıhhat eczanesi ~ 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
KarŞlsında 

• • . . 
• -. . 
• . • • • ...................................................................... : 

• en cazıp pavyonun 

''?2 
~ '' Numa.r8:1a. cc9 E~lul Bah8!'at deposu» yle «Filbafııt Türk ça-

ınaftr çıvıdt fabrikasına aet pavyon olduğu binlerce ziyaretçi 
tarafından tasdik, takdir edilmif ve alkıtlanmıttır. 

22 NUMAP...ALI PAVYONDA. maruf baharatçı 9 EylUl kar
deşler kıymetli bütün çeşitleriyle hediyeli kartlarla satıf yap
maktadll'. 

22 NUMARALI PAVYONDA, Türkiye ve Avrupada oöhret 
kazanan «Hasan» ecza deposunun bütün müstabzeratı, ıh'İyatı, 
gloten ekmeği ve makarnaları, zeytinyağı ve ıairesini de bula-
caksınız. 

22 NUMARALI PAVYONDA. «Filbatı» «Türk çamaşır çi-
oidi» fabrikaıının 9 Eylul gecesi. için tertip ettiği hediyeli kart
larını çabuk isteyiniz. Çividin ıarıh oları kağıdından 10 tane ge
tirmek kafidir. Tecrübe için çivit ve kitaplan meccanen halka 
verilmektedir. 

Gerek kitaplar ve gerek hediye kartlarmi fabrikama lzmir 
ve ha valiıi umum acentesi olan Balcılar Caddesinde 9 Eyrul Ba· 
barat deposuna müracaat etmek kifidir. Telefon 3882 dir. 

Müstesna bir formülle vo 
zami itina ile yapıldığı ve r~ 
:abet kabul etmez bir flatle 

1 :~:ı~tın~ h=e=: 
adan kaldırmıştır. Kaundı

µ bu rağbet sebebiyle elde bic; 
;tok bulundurmadJluıdaa da 

, nütemadiyen taze ihzar olu
ıarak piyasaya çıkarılır. 

Radyolin kullanınız; sade 
dişleriniz.i temialemek, koru
mak: ve güzeUeştinnelde kal
mazsınız, verdiğiniz para da 
lteDdi cebinizde kalmış olur. 

Daima RADYOLiN 
Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
I~GILIZ KANZUK eczaneıi laboratuarlannda bazırlanu Ju

vantm ıaç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamea iri 
olup uçlara tabii renklerini babıeder. 

J~vantia ~aç ~y~Juım kumral ve ıiyah olarak iki tabı1 reak 
tizenne tertip edılmıttir. Gayet tabii ve Hbit olarak temin edi· 
len renk yıkanmak, terlemek batta denize • k • ...._ d 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli mukadır. gırme aareti,_ • 

Eczanleerde ve ıtnyat mağazalannda arayın 
~ iZ. 

,, 
Salihli Kurşunlu Banyoları 

Şifa haasalan muhitimizde tecrllbe ile ıabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallıettedlr 

Hıer tlrlli iılirbat mevcuttur. Mükemmel otel lok la 
IİftO hüliA her ti\rfü ibtiya~ Te konfor vardır , 8 llll f gda• 
b l b h 

. · anyo ar a 
o a çectk suyu bulunur. Banyo dairesinin hu • 

bili Salihli istasyonunda emre Amadedir. Her •1
8011 

otomo-
k·ı d ·ı· aı eye mOata

ı o a verı ır . 

Fiatler: Banyo dahil 1 k - . ı lOO 
7 

° ma uzere ınsan batına otelde kar· 
yo a - S diö er le: f d ı inci 50 'k. . e. ısım ar a gene insan baıına yatakuı 

! .1 ıncı 40, üçftncil 30 kuruştur. 
Mftıtecrn : KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALCJ 

~· 



Japonlar Şanghaya Umumi taarruz yapacaklardır 
.. ................................... ~ .................................... .. 

Topçu hazırlıkları başlamıştır 
Cinliler Pao - Şangı ve 
' 
Çin sahillerinin 

Liye Huyu 

ablokasn 
süngü hücumuyla zaptetmişler 

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

~renberg. kongresinde 
_. ........ m:ıciDl:mmcı:m ..... 

Çingtao ve hinterlandı müstesna 
olmak üzere umumi bir mahiyettedir 

U>ndra, 6 (ö.R) - Tiycn Çinden bı1-
<lirildığine göre ~iddetli bir top ateşi:ı

clen sonra Çin kuvvetleri bu sabnh Pao
Şangı taptetınişlerdir. Japonların mu
kabil hUcumları muvnffakıyctsiz1ık1e ne
ticelenmi tir. Şafakln beraber muharebe
ler yeniden başlamıştır. 

lngiliz gazeteleri bu kongreye 
büyük ehemmiyet atfetmektedir 

$ANGHA YA HOCU1Vl 
EDECEKLER 

Vaşıngton, fı (ÖR) - Reisicumhur 
B. Rooscvelt Şanghayda bulunan Ame
rikan tebaalarına bildinni Ur ki bu srr:ı
cla Şnnghoydan ve şimali Çlıyl n c.yrı!
maz.larsa orada kalmalannın tehlıkc '\'e 
Jivakıb:ndcın ancak kendıJeri mec:ul ola
caklardır. 

Tokyo, fı (Ö.R) - Muazzam bir lopç ı 
hazırlığından sonra Japonlar' Şanghay 
iizerine hücum ederek Yı:ıng-Çe ~ahil

lerinde bnzı Çın mevzilerıni ele geçir
mişlerdir. 

Nürenberg, 6 ( ö.R) - B. Hit1erin 
Lugün öğleden sonra Nürenberge gelme
si beklenmektedir. Kor diplomatik erka
nile bazı nazırlar ~imdiden buraya gel~ 
miş bulunmaktadırlar. Kongre bugün 
nç1lacaktır. 

Berlin, 6 { Ö. R) - Duçenin yakında 
Führeri ziyareti münasebetiyle Alman 
gnzeteleri bu hadisenin ehemmiyetini 
göstermeğe devnm ederek §unları lc:ay
dediyorlnr: 

Roma - llcılin mihverinin iflas ettiği 
hakkında faşist aleyhtarı muhtelif tefsir
ler yapılmıştı. Duçenin Führeri ziyareti 
bunları tekzip eden en parlak delil ola
caktır. Sulh dostları bundan memnun 
olmalıdırlar, zira Roma ~ Berlin mih
' eri bir ıulh aletidir. Fakat yalnız ltal-
yan - Almnn münasebetlerinin aağlamlı-

Şanghay sokaklan1ıda ğını göstermekle kalmıyacak, ayni za-
Dığer Japon mevkileri muhasara edil- Tokyo, 6 (Ö.R) - Abloka bütün Çin manda sulh do~larını memnun edecek 

JAPON DiYETiNDE miş vaziyettedir. sahillerine teşmil edilmiştir. Bu tedbirin bir vaziyet ihdas edecektir. 
Tok~o 6 (ö.R) - Diyet ' 'e fıyfın mec- VUSUNGTAKl FAALlYET müessir bir şekilde tatbik edildiği be- Berlin, 6 {ö.R) - Hükumet tarafın-

Alman harbiye nazın bir geçit f'esminde 
lislerinin fevkalôde içtimaı bir milli bir- yan edilmektedir. dan Nürenherg konferansında hazır bu-

şanghay, 6 (Ö.R) - Vosung ve Şang- d d ı b I ] fl ki' d I d w • b ''-ı" do•t-lık tczahurü olmuştur. Başvekil ve ha- ARI lunmagw a davet edilen ecnebi sefirleri an gön eri en uzun oy u te gra arı mev ın e o ma ıgını, zıra u ur. " 
hnyda Japonların dünkU faaliycli bom- JNGJLtZ V APURL d 1 D ·ı T l f l d 1 . ,_ b" 

riciye nm.ırı B. Hirotan.ın be:ranatından hususi trenle Berlinden ayrılmışlardır. neşre iyor ar: c aı y e egra > gazete- luğun birbirile te if e i emıyecea. ır teY 
h b. b h • 1 d" bardımanlardan ibaret kalmıştır.. Şang- DURDURULUYOR . k d l ) M.. l ·1· d olmadıgv ını, ...... •en Roma • Berlin mih-~onrn ar ıye 'e a rıye naz.ır arı ın- ltalyan delegasyonu Münihten geçmiş- aı ongre e ta yan, ... car ve ngı ız e- ~-

hayın c::nrk mahallesine dü~en bir şarap- R 6 (ÖR) Lo d d b"Jd' · 1 1 h b ı w d · • t 0 f' d d ] ıJ w ver ]enmiş ve her iki mecliste muhtelü grup- r- :r oma, . - n ra an ı ırı- tir. İki nazır ve bir çok ayan azasından egasyon annın azır u unacagın an verırun, arı ın en e an aı acagı .,. 
lnJ"\n mi.imessilleri hükümetl tasvip et- nel 43 Çinliyi öldürmüş ve 150 Çinli ya- liyo): lngiliz hiikümetine gelen haber- mürekkep olan bu delegasyon istasyon- alaka ile bahsetmelıttedir. cMorning hile, diğer garp devletlerinin iltihalıtına • 
tiklerini bildiren beyanatta bulunmuş- ralanrnıştır. Japonlar Şanghaya mü- ler Japonların Çin denizinde tatbik et- da selamlanmıştır. Post> ta Almanyanın dost ve müttefik- açılc kaldığını yazıyor. 4:Morning Poatt 
Jardır. hirn harp malzemesi ve bilhaı;sa top ve tikleri ablokayı bütün Çin sahil1erine Roma, 6 ( ö.R) _ İngiliz gazeteleri, feri huzurunda alacağı kararların pek ta bu noktaya i,aret ederek dört ga'P. 

Payıtahtta büyük bir galeyan vardır tayyareler ihracına devam edel'ek bun- teşmil ettiklerini teyit eylemektedir. Ja- Nürenberg naıyonal • sosyalist kongre- ehemmiyetli olacağını talimin etmekte- devleti arasında samimi bir iı birliğinin 
ihtiyat e!radiyle dolu yüzlerce kamyon lurı Yang-Çeo ve Hankeu mevzilerinin ponya ve Çin arasında harp hali mev- sine büyük bir ehemmiyet atfediyorlar dir. cTimeS> ltalyanın ya Alman, ya sulha hizmet edeceğinden fiiphe etmi-
yoJJardan geçmekte ve halk tarafından iltisak noktasına scvkediyorlar. Bil- cut olmadığından Ingiltere bu ablokayı ve buna dair hususi muhabirleri tarahn- 1nııiliz dostluklarından birini ihtiyar yor. 
alkışlanmaktadır. Sinema salonlannda dirildiğine · göre Japonların maksadı meşnt bulmamaktadır. Eksperler bu ................................. ..... . .................................................................................. ; .......... , 

«Yenilmez imparatorluk ordusu> adlı bir Vo-Sungtan cenuba ve Yang-Çeodan şi- meseleyi tetkik ctmcktcdlrler. Bazı ln- 1 h b h Jd " 
filinin. gimerjl?1esi .de he~ıecan11 vatan- mn:i . g~b~ye doğru i1erli:-erek kU\~·.et- giliz vnpurları Japon harp gemileri .ta- sp a nya ar 1 ne· a e r 
Eeverlık tezahUrl~rm: v3:5ıta olmuştur. lennın ı~t~kl~ı. ve ~ehrm sol ~hılınc 1 rafından durdurulmuş iseler ae hamu- a- • 

Aha1i bUyUk bir dıslplinle havn teh- tnm hflkimıyetını temın eylemektir. Ja- lelerine ait vesikaların tetkikinden son-
llkc ine karşı müdafaa talimlerine işti- ponlar şiddetli topçu hnztrlığından !l<>n- ra yollarına devam hususunda serbest -

Pekinde Japonlar 
r. k ctmcktedır. Radyolar günde üç de- ra Pao-Sangı zapletmişlcrdir. 
h harp har<:'kctleri hakkında haberler BOTON ÇtN SAH1LLER1 
neşrederek milli hissiyatı heyecan ha- ABLOKADA 
)inde tutmaktadır. Harbiye nezaretine Tokyo, 6 (ö.R) - Çin sahillerinde ab-
lO milyon 300 bin yenlik iane gelmiştir. lokanın Çing-Tao ve hinterlandı müstes

ÇtNLlLER L1 YE HUYU 
SüNGü lLE· ZAPl'F,"1"11LER 

Paris, 6 (ö.R) - Cehtral Nievs Çin 
ııjnnsının iddiasına göre Çi!"'liler Liye
Hu otobüs istasyonunu ve bu mevkiin 
§imali şarkisindeki Japon mevzilerini el 
humbaraları ve süngü ile yapılan şid
detli hücumlnrdan sonra zaptetmişlerdir. 

na olmak üzere bütUn sahillere teşmili,n-
den bahseden hariciye nezareti mümes
sili demiştir ki: Bu tedbir münhasıran 
Ç~i Japonya ile münasebetlerini sürat
le yeni bir şekle ~okmağa sevk için alın
mıştır. Bu ablokayı tatbik ederken Ja
ponya diğer devletlerin meşru ticaretle
rine riayet edecektir ve buna müdaha
le arzusunda değildir. 

bırakılmışlardır. H1\disc vahim bir ma
hiye He olmamakla beraber lngili:ı: tica
ri ı. nfaatlerini ihlal edebileceğinden 

Londr:ının Tokyoda teşebbüslerde bu
lunması beklenmckkdir. 

AMERtKANIN ENDIŞELERI 

Ya§ington, 6 (ö.R)- Amerika Birle
şik devletleri beynelmilel vaziyetteki 
tehlikeli kararsızlıktan endişe içindedir. 
Hükumet mnhfillerinde bildirildiğine gö-

re Beyaz Ev Uzak Şark vaziyetinden do
layı kD3gulu ise de bu kaygu Akdeni

Romaya göre asiler Katalonya ile 
bir anlaşma akdine çalışıyorlar· 

Roma, 6 (ö. R) - Duçe ve Kont 
Ciano ltalyada İspanyol nasyonalistleri
nin çocukları için tertip edilmiş bir tatil 
kampından gelen bir delegasyonu kabul 
etmi~lerdir . Küçüklerden mürekkep 
olan bu delegaııyon arasında general dö 
Llanonun torunu da bulunmakta idi. 

ıin şarkınfüı cereyan eden hadiselere Londra, 6 ( ö. R) - Londradan 
karşı onu lakayt bırakacak derecede de- cMetropob lıviçre gazetesine bildirildi

ğildir. I:Iükümetln şimdilik başlıca en- ğine göre lngiliz umumi efkarı lspanyn

dişcsi Çindeki Amerikan vatandaşlarının l da cümhuriyetçilerin uğradık~~~ he~~
canlarını korumaktır. Fakat bu başlı- metlerden Sovyet Rusya prestı1ının mu

ca meşgalenin yanında bir diğeri daha il teessir o~acağı kanaatindedir. Bilakis 
vardır. HiikUmet ve umumi efkar naza- nnsyonnlıstlerle onların saflarında bulu
rıncla Akdeniz<leki buhranlı vaziyet 1 n~n ltalyan göniillülerinin muvaffakıyet
Uzak Şark vaziyetinin tehlikesini atttır- 1 l~ri İngiliz .mahfillerinde. fa~istler lehinde 
makta ve müt.ckab?en ~zak. Şark buhr~-ı hır sem patı yarntmnkta ımış. 
nı da Akdcmızdekı vazıyetı daha tehlı- Roma, 6 ( ö. R) - Sen - Jan - de -
keli bir şekle sokmaktadır. Bu mesclc-ILuzden bildirildiğine göre Katalonyanın 
lcr ayni ihtiIUfın muhtelif safhaları gi- nasyonalist hükumetle uzlaşması için hu
bi telakki edilmelidirler. B~ da kuvvet 

1 
susi müzakereler yapılmakta olduğu hak-

k.u~lana~ak m~tlarına er.ışın~~ gaye-J lundaki rivayetler ısrarla dev~. etınek
sını tnkıp eden mılletlerle anarşının bey-

1 
tedir. Ilk milzakereler Kont do Lozan

nelmilel münasebetlere haklın olmasına des tarafından başlanılmış olup bu zatın 

muarız olan milletler arasındaki ihtilM-
1 
Fransa tarafından daha ıimalde bir 

tır. Amerikalılar ideolojik planda ve 
1 
mevkie t~b'idi üzerine münkati o1muı, 

ekonomi sahasında Italyan ve Alman : fakat yeniden başlıyacakmış. Nasyona-
geni§leyiciliğinden kendileri için çıkan listler Katalonya delegelerinin Barselon General Ff'ako harp kumandanlarından biri ile gorıışııyor 
tehlikenin, uzun bir vadede Japon ge- , hükumetini hakkiyle temsil ettikleri hak- •elon tarafından tatbik edileceğine emin Paris, 6 (Ö. R) - Bolivra hükumeti 
nişleyici1iğinden daha az vahim olmadı- kında teminat istiyorlarmış ve bir an- ı olmak istiyorlarmış. general Frankoyu tanımak ve kendisine 
ğı kanaatindedirler. )aşmaya varmak kabil olursa bunun Bar- Roma, 6 {Ö. R) ·-Valensiyadan Is- muhasım hakkını bahıetmek üze~e Ura· 

Panyanın "İmal sahilinde GiJ" ona silah, guay tarafından yapılan teklife iştirak· · 
•••••••••••••• ••• ••••••••• ••••• ••••••••••• •••••• ••••• • •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••• • •• • ••••••••••• • • • • ••• •• • •••••••••••••••••••••••••••••••• y 

Bn. Gorodeski, Bn. Resmor ve B. Vedat Erkek ıeni!fÜtt bw arada 

mühimmat nakletmekte olan bir vapu· ten imtina etmiştir. Bu hükumet genc-
run nasyonalist filo tarafından tesirli ola- ral F rankonun lspnnyol hükümetine kar· 
rak tatbik edilen abluka yüzünden lima- şı isyanını tasdik için kafi bir sebep ol-
na ciu~mediği bildirilmektedir. madığını hatırlatmaktadı11 

Bn. Af et Bükreş 
kongresinden döndü 

Istanbul 6 (Hususi muhabirimiz-

den) - Bükreşte toplanan beynelmilel 

antropoloji kongresine iştirak eden Türk 

tarih kurumu as başkanı profesör Bn. 

Afet ve tarih coğrafiya fakültesi profe

sörlerinden B. Hasan Reşit Tangut bu

iiln aaat 15.30 da hava yollarımıza ait 

• 

bir yolcu tayyaresi ile Bükreşten hare
ket etmişler ve 18.30 da Y eşilköy hava 
meydanına inmişlerdir. Profesörleri ta· 
rih kurumu üyeleri ve seçkin bir kala· 
balık karşıladı. Kongrede muhtelif 
seksiyonlarda verdiği muvaffakıyetli 

konferanslarından dolnyı Bn. Af et Can 
hararetle tebrik edildi. 


