
,_ ~~~.~2~~ı~ı~ 
44 • GAZI BULVARI tZMIR • 44 ı 
imtiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umuml neşriyat mücütü: 
HAKKJ OCAKOcLU __ ,

1 ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MüDDETt Türkiye için Hariç ıçın , 

Senelik • • • • • • 1300 2800 

1 

Altı aylık • • • • • • 700 1300 

_ TELEFON 2697 

, ~, 

SO?(,~ ,. 
' J 1 

lstc-nbul yerli mallar sergisi 
' 1 Jstanbul, 26 (Telgraf) - Yerli mallar sengi.oi 
yann törenle açılacaktır. Şehrimizde bulunan 1 

lktısat Vekili B. Celô.l Bayar bugün sergi yerini 

1 

'ziyaret etmi§ tıe tetkikatta bulunmtı§tur. 

Fi ati ( 5) kuru, tur Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Sabahlan Çıkar Siya.t Ga.zetedt1'" YENt ASIR Matbaaamda bauı-.m. 

emiyetine Baş Vurdu 
•••••• 

Cin · Milletler 
~~~~-~~~~-~~~························~::::::::::·:::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::.:::::::::·:.:-:::::::.::::::::·;································~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~········· .. 

................... ~ NAFIA VEKİLİ BERLİNDE ~.................. . ........ ~ BÜYÜK DOSTLUK ~ ......... = 

Hadiseyi daha soğuk 
kanlılıkla mütalaa 

: . . . : : 
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edemez mi? Isveç Kralı 
Edilen 

Berlinde 

~ ~lcdiyemiz ile Güzelyalı cadde
'~rinde DanitbeY sokağı ağzın
Ôıı ~ başlı yarak, tramvay deposu 
~deki köprüye kadar devam 
d., kısımdaki ev aahiplcri arasın· 
ti-,çok ciddi bir ihtilaf mcvcuddur. 
~~kc de izah eylediğimiz gibi bu Stokholm, 25 (AA) - laveç Ajanoı 
~ fın sebebi bu kısımdaki şose- bildiriyor: 
~ l 329 yılında • Bandınna taşiyle Türkiye Nafıa Vekili B. Ali Çetioka
'-tf nıncsi ve belediyenin bu uğurda ya laveçten ayrıldığı gün lsveç kralının 
lfoıt:Ylcdiği paranın nısfını o civar- yazın bir müddet oturmak itiyadında 
~·halktan istemesidir. bulunduğu garp sahili banyo istasyonla· 

~· •llıakika belediye vergi ve resim- rmdan Saeroe" de kral Güetav tarafın· 
~İ 1 

kanununun 41 inci maddesi, ye- dan kabul edilmiştir. 
~11ı>ılan· yol ve kanalizasyonların Berlin, 26 (AA) - Alman Ajansı 
~ ınasrafının yarısını, yolun iki bildiriyor: 
~tıı fındaki ev sahiplerine tahmil ey- Türk Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya-

B~k~edir. nınBerlindeki ikameti hakkında te!sirat· 

Tarafından Kabul 
Ali Çetinkaya · 
de iyi Karşılandı 

4ğ ~ırn anladığımıza, aklın ve man- ta bulunan gazeteler müteaddit vesileler 
~ ıcapl~rına göre k~un vlizıının le enerjik bir faaliyet göstermi§ ve Berli
bid 1

• Yemden açılan bır yol ve ye- ner Lokal Ancayker gazetesinin yazdığı 
\' ok:a Yapılan bir kanalizas.yondur. gibi kabineni~ _en mühim erkanından bi· 
~ mevcut yol ve kanalızasyon- ri ve Başvekilın uzun müddettenberi 
~ld~ tamir veya tevsi ve tezyini de- meıai arkadaşı bulunan Türk misafiri· 
~~ Eğer ~~V~~t y~lların in~ nin liyakatini tebarüz ettirmektedirler. 
to) nnın degı§tırılmesı, yepyenı Matbuat, B. Çetinkayanın istiklal mü· 
tq Yapılması manasını tazammun cadelesi zamanında lıtiklal Mahkemesi 
~rae, belediyeler için bütün yol- reisi aıfatiyle oynadığı mühim rolü bil
~n n asfalta tahviline derhal bat- haBBa kayd ve itaret etmektedir. 
tq tnanıaaına hayret etmek icap - SONU ONUNCU SAHIFED&- Stokholmde apor sarayı 
~er·· .Böyle bir hareket karşısında 1 ••• 1
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~~i~~~e ~~.i;::;ıe8.:t~::.1- Hatayda Son Durum Çeşme yolunda 
1ıo,(:.1nirli olan veya olmayanlarca -. 

~~~~:ıe~~~~:~J:ı::~!y! Sancak hükümetinin Kamyon 
o:;::::an~ri mevcuttur. Vaktiyle 
~ld ıunıntatarzın aöreArnavut f • f •h • b 11• .J v •ı Devrildi. Birôlü,altı 
llıi ~rıını veya §<Ue olarak İn§a edil- es ıs arı f e f uegı • • yaralı ••ar 
l Itır Zaman . 1 .. d .., 

: 
• • • • 

•• 

u 
• 

-
~Bu yakınlaşmada muhalif bakım-: 
~/ardan şayanı dikkat benzeyiş/er~ 
bulunduğu ilk bakışta sezilebilir ~ 

• • 
cSiya•İ bakımdan lngiliz· «Türklerle harp edenler biz.! 

Jer de bizim gibi günü günü· de de haıma karşı centilmence: 
:ne yafQTlar. lngiliz, tecrübeye hareket edildiğine dilr.kat eıJ 
:istinat etmiyen her likri ret/. mişludir. Fair Play inaanr, kar~ 
':Jetler. Karar ittihazıntla isti· fıaındakini tecrübe etmeğe ıevk: 
Ecal göıtermez.» eder.» : 
E Yazan: Mustafa Kentli ~ 
: - YAZISI tKtNCI SAHiFEDE - : . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yurdun Yarınını 

Garanti 
Eden erlerin 
kampları bitti 

BugUn askeri törenle 
heykele çelenk 

koyacaklar 
Yurdumuzun yarınını garanti eden 

delikanlılar, Burnavada yüksek aske
ri erkfuuıı kontrolü altında kurulan as· 
kerlık kampında, vazife müddetlerini 
tamamlıyarak dün imtihanlarını ver
mişlerdir. 

"'8ı · ın ıcap arına gore e 
olu ın kısım kesme taşlara tahvil 
in,~ınuştur. Belki yarın, öbürgün 
~ tah ~asıl olunca, bu yol asfalta 

Yeni genc;Jik askerllk zevkini, kah
Bu nU ve saylav seçim tarihini Kont de Pazar günü öğleden sonra Urla ·ıraman Türk ordusunun esasını teşkil 

• • İzmir yolunda çok feci bir kamyon eden disiplin hayatında bulduğu için 

E: vı) edilecektir. 
~Y ""elce nasıl hükumetten Daniş
"tıı Sokağ, ağzına kadar yapılan dö
hiç b. ferşiyatından dolayı halktan 
Eajt .11 fey istenmemiş ise yarın as
~.ı.:n~tından dolayı da yine ora
~ttıı kı ev sahiplerinden hiç bir şey 
~tı ı:eYc;cektir. Yolların in§a tarz
tör, lcdıyelerin mali kudretlerine 

A. teabit ve tayin olunur. 
l 3 29Caba ne günahları -.ardır ki, 
llq d .. senesinde bu yolun bir kısmı· 
111 trı 0 '!Cnen Bandırma taşlarının in
~ib ~bafının nısfı o kısımdaki ev 
"ltıı .1 ulunanlara tahmil edilmek 
•iııq 'Yor) Bu kararın adalet nere-
E:~r). 

~i~~r .belediye, kanuni hakkından 
~ lı tdıyse, yedi senedenberi neden 
\ı;;t1 b1'-~nı kullanmamış, icrai taki
' tJ~ adar gcciktinniştir) 

Martel yakında tespıt edecektır kazası oldu. Bir kişi öldü, iki kişi yirmi günlük kamp müddetini büyük 
vüz hadiseleri olmktadır. Sancak muha· ağır, dört kişi hafif yaralandı. 1 bir arzu ve heyecanla geçirmiştir. Kamp 
fızı Hüsnü Berazinin yerine, vekaleten Hadise hakkında aldığımız tafsi- müddeti içinde alışılan disiplin genc;le
Hatay erkanından bir zatın getirilmesi !atı a~ğıy"., y~ıyo~uz.: . in o kadar yakından sarmıştır ki, genç· 

Fransız komi3eri Marteı 
lıtanbul , 26 (Hususi) - Halaydan 

gden haberlere göre gerek Antalya ve 
gerek lakenderunda her gün yeni teca• 

mevzuu bahistir. Şof?r Kamılın ıdares'.~d.~ bulu- !er bu samimi yurddan ayrılırken tees- Genç, dinç delikanlılar trenden inin-
Fransız komiseri Kont dö Martel"in n~n 1 ~ır kamyon pazar g~nu ka~!'uz süre kapılmışlardır. ce Tilkilik yolunu takiben konağa ge-

Haıay halkına hitap eden 1 05 numaralı yuk ul olarak Çeşme~e .gıtmek uze-\ Dün yük~k ~skeri he~et.in huzurun- lecekler, oradan askeri yürüyüşle Cüın-
t hı··· d . re yo a çıkmıştı. Kamı! karpuzları da yapılan untihanlar buyük başarıla· huriyet meydanında toplanacaklardır. 
e ıgı şu ur. Alaçatıd • . . Çe . t 1 

c 13 temmuz 1937 tarihinden itiba· k a sattıgı ıçın .şmeye gı - riyle neticelenmiştir. Gece verilen mü- Cümhuriyet meydanında Atatürk 
ren 1 k d • d l9 me ten sarfı nazar etmış ve yolda samerede büyük muvaffakıyet göste- heykeline çelenk konacak ve askeri me-

' s en erun aancagın 8 geçen ve aldığı bir kaç yolcu iki muavini ve ilm' · · likanl 1 
Mayıs tarihinde Fransız hariciye nazırı k ·ı be be I ' . d - d"" r iştir. rasım yapılacaktır. Genç de 1 ar 

.. .. , .. . . . ~ısı .. 1 e ra r zmıre ogru on- Genc;Ier bugün 15.30 da kamptan ay- bu fırsattan istifade ederek askeri bil· 
Mosyo Delbosla T urkıye Harıcıye Ve· muştur. rılacakl tam altıd B aha ar ve on a asın ne gilerini gösteren bazı hareketler yapa· 
kili Dr. Tevfik Rüştü Aras arasında Ce- Abdullah ağa çiftliği civarınd.a istasyonuna geleceklerdir. caklardır. 
nevrede akdedilen muahede ahki.mı nasıl olduğu hen üz kat" iyetle tesbıt 1 

""""""""""""""""""""""""""",,..,,"""""""""""",....-""""""'""""""""""""""""-."""""""""""""" 
neşredilmiştir. Ancak mebuıan intiha· edilemeyen müessif bir kazaya uğ· 
hının icrası ve Sancak hükumetinin teıia raınıştır. Şoför Kamilin idaresinde
tarihleri ali komiıerlik tarafından ilan ki kamyon süratle gelirken çiftlik 
edilecektir.> civarındaki köprünün pannaklıkla

Arapça neıredilmekte olan Alef-Ba rına var kuvvetiyle çarpmıştır. Bu 
gazetesi Sancak rejimi aleyhinde tahrik· müthiş sademe neticesinde parmak
amiz bazı nefriyat yapmışbr. Vatani"Ier !ıklar bir kaç metre ileriye fırlamı§, 
bili yeni rejimi hazmedemiyorlar. şoförün gezmek üzere beraberine a

Borsada yapıldı • 
seçım 

i\l .., ite, belediyenin de düşündü
c!ı kie tereddüt eylediği noktalar var
~ ıı:r:nelerce tahsilatı sürünceme- -

So tı. Enternasyonal Temaslar 
lıp götürdüğü kansı Bayan Hediye 
ile Menemenli elli yaşlarında B. Ali 
şiddetle devrilen kamyonun altında 
kalarak ağır surette yaralanmışlar
dır. 

Yeniheyet,itti.fakayakın 
bir ekseriyetle seçildi 

'!' ~nl'atnan!arda ç~~ bir tefsiri 
1•n;n belcdıye; Cuzelyalı cadde
"vUiıı; l<>scden Bandırma taşına tah
lııit ~:Yepyeni bir yol telakki eyle
~~aelenin ruhun.u bir tarafa bı· 
~\tik kelime oyunları ile halkı 
. B.,ı :Y~luna ginnittir. 

Istanbul ve Ankara muh
telitleri:. lzmire gelecek 

nın b:ııye gibi bir halk müessesesi-
1'rııey· İazyiki yapma•ına akıl erdi- Fuar 
~ta~· Hadise para mevzuu ol
~~y çıkmıştır. Hadise doğrudan 

günlerinde 
müsabaka 

lzmirin muhteliti 
yapacak .~ bia ~ayri kanuni ve gayri adi

hl inaa r 
1 

areketin karşısında mede
C:<tk ar~ara Yakışır şekilde durmak, 
1tq''çi .,. f1t rnevzuuna dayanmıştır. 

l>ıJ.ır,ar ıklı, şerefli vatandaşların 
t>,· na · 
Ilı 11\ e§}' I ıcra menıutları giderek 
.., <tk te:ıe~b~ını, piyanolarını kaldır
b ~İYet kar tisüne girmişlerdir. Bu 
)-~ ll<ırayı .~ısında bazı vatandaşlar 
~lc.;ulJa 0dernişlerdir. Yarın sıra 
~ ndan ra gelecektir • Bunların alt
lıı ıı ıne~atakları alınacaktır. Vic
~•}'an .,. u:ıııu ile telifi mümkün ol-
0 ktir. B~etler tehaddüs eyleye· 
it ıı bin ı/ 

1 
'Yorum, belediyemiz beş 

il te kuta~ ık bir gelir için bu inilti-
11nu hiç annı tıkayabilecek midir) 
' So~nnetmiyoruz. 

lK.JNCJ SAHJFEDE 
KIOCAKOGLU 

Avusturya - Macar takımlanmerkczi Avrupa kupasırıd · 
- YAZISI S iNCi SAHiFEDE ·-

Bay Ali bir buçuk saat kadar ya
şayabildikten sonra ölmüş ve yine 
çok ağır yaralanan Bayan Hediye 
Memleket. hastanesine getirilmiş
dir. Zavallı Bayan Hediyenin yüzü 

- Sonu be§inci aahifede -
Zl'.LZLLL7//1LZZ7.ZZ;&Z:i!:IC!lZOllli:\ 

Merakla okuyaca-
ğınız yeni bir 

tefrika 

iki Kızkardeş 
Bu ma•ani kızın temiz aşkına 
fU entTikacı kadın niçin engel 

oluyor? 
Bu beklenmiyen çocuk 

kimin yavrusu ? 
rışın Nikola sevdiği subayla mı, 

yoksa nefret ettiği serseri çap
kınla mı evlenecek) 

iki Kız kardeş 
tki kız kardeş romanında heyecanla 

bu suallerin cevaplarını 
lıekliyeceksiniz •.• 

Seçim saııdığı önünde 
Ticaret ve zahire borsası idare beye- tihabatı idare ve murakobe etmişler

tinlıı nizami müddeti sona erdiğinden dir. 
dün yeni idare heyeti seçimine borsada lntihabata birinci ve ikinci sınıf tile· 
başlanmıştır. carlar, ve simsarlar iştirak ederek rey· 

Borsa sarayı bayraklarla süslenmişti !erini lrullanrruşlardır. 
İntihabata . dün tam saat onda başlan- Atılan reylerin tasnifi neticesinde es· 
mıştır. Evvelce intihap heyetine ayrı· ki idare heyetini teşkil eden B. Mazhar 
lan ticaret odasından B. Ahmet Ragıp 1zrnirlioğlu, B. Hıfzı Menemenli, B. 
üzümcü ve borsadan B. Hıfzı Mene- KAzını Taner, B. Şükrü Cevahirci, B. 
menlloğlu, borsa komiseri B. Şevki Er- Halim Alftlyeli, simsar B. Sabri Men
tuğrulun ba;ıkanlıiiında toplanar.ı.k in- - SONU A.l.TJNCJ SAH!PEDE ~ 
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BELEDİYEMİZ .. -. 
Hadiseyi daha soğuk 
kanlılıkla mütalaa 

edemez mi? 
• BA.ş'TARAFI B1R1NC1 SAYFADA 

Bizce davanın esası ıudur: 
şehir içinde mevcut bir şose yo

lunun Bandırma taşına tahvili ve 
başb bir tarzda in~sl kanunun kas
dı dahilindeki yepyeni yol mefhu
muna girebilir mi, :giremez mi>. 

Bunu ela tayin edecek makam ya 
Devlet Şurasının sarih karan veya 
Büyük Millet Meclisinin kat'i tefsi
ridir. 

Binaenaleyh belediye, kelimeleri 
kendi. dilediği gibi anlayıp# kendi 
kendine tefsir eyleyip, ballan evinin 
C§Yaaını satılığa çılc.annağa t~ı 
edeceğine, alakadarlarla müıtereken 
Ciavamn esasını teşkil eden yulcan
daki suali salahiyettar makama. yani 
ya Devlet Şurasına ve yahut Büyük 
Millet Meclisine tevcih eyleao ve 811-
nacak cevabı iki taraf için kat'i bir 
netice olarak kabul eylese daha iyi 
olmaz mı) .• 

Halk müenesesine yakı~n da bu
dur. 

Halktan, onu ezerek. üzerek. 
mahkemelerde, Devlet Şuralarında 
uğraftırarak bet on bin lira taheiline 
kalkışmak belediye için müSbet ve 
karlı bir iı aayılamaz. 

Bir veya bir kaç kiıiyİ alibdar 
eden işlerde ferdi teşebbüslerle hak
kı tayin eden makamlara baı vur
mak zaruridir. Fakat böyle bir küt· 
leyi ilgilendiren mevzularda hakkın 
ve adaletin tecellisine mü§tereken 
çalı§111ak zarureti vardır. 

Yedi aene gecikmiı olan tahsila
tın üç beı ay daha geri bıralulmasın
dan bir teY bybcdilmi§ olmaz. Fa
k.at böyle bir hareket belediyenin 
hüsnü niyetinin bariz bir tekilde de
lilini teşkil eder. 

HAKKI OCAKOOJ.U 
• •• 1 • • • • • 

Elektrik 
Kilovat ücretleri 

indirilecektir 
Elektrik kilovat tarife komisyonu 

dün nafıa tirket ve mJlessesclerl ko
~ Nafıa Vekileti flrket ve 
milesseselerl umum müdür mu vinl B. 
Muhiddinin başlcanlığmda ikinci top. 
lantısını yapmıştır. 

Komisyon evvelce de yazdığımız gi
bi tenzilit yapılmasında kat'iwcn ıs
rar etmektedir. 

Öğrendiğimize göre, şirket ne dere. 
ceye kadar tenzilat kabul etmenin mlim
kUn olup olmıyacağmı Belçlkadakl mer
kezinden mUstacel telgrafla sormuştur. 

Bugün bu cevap geldiği takdirde ko
misyon nihai kararını verecektir. 

Dr. B. l{amran 

Büyük dostluk 

Türk-lngiliı 
• • • i\ 

Türk - İngiliz dostluğu ilerled~ 
çe her iki tarafta yek.diğerini ~ 
. . • k l nıyor· ıyı tanımak arzusu uvvet e .

1 
Son günlerde İngilizce konuşan 111~: 

U.. k kulu•• bu•• nu·· O " k • !etlerin matbuatında Türkiye h~ ço umuını ongresı kında çok teveccühkar tetkikler ııt' 
tipr ctmcğe başladı. • 

Halkevinde yapılan , toplantıda genç- mu«!~:\~~~a~~:k ::a::~::. 
,. fından tercüme edilen çok 18~ 

Uziim piyasası ler kimilen salonu terkettiler :~~·;:.::::et:;~~~":.~ 
1 o Ağustostan evvel hetine i,aret ediliyor. Ve her iki~; 

rafın nazariyelerden ziyade aJ!IP. 

açıtamıyacaktır Valimiz hadiseden sonra bir muharririmize izahat verdi sureti hallere ehemmiyet verdikler• 
. . · . . . .. .. kemali ehemmiyetle kaydediliy~r .• 

. Yenı mahsul . ~ı:ı borsaya şi~ 10 Mart 937 tarihinde teşekkül eden ı lap2.cağını ve cvvele:1. ı~ ~tıp . ~ayın - B~ suretle kaç kulup le.şek.kül Filhakika lngilizlere göre sı~ 
diye kadar getırilen nuktar ancak iki 'Oçokspor kulübil.niln kongresi pnar edilmesi lAztmgelccegmı söylemıştir. edecektir? bir meselenin halli demek yekdiğt' 
çuvn~~ır. 1 giltıü sabahleyin snat on buçukta Halit Başkanın bu tcldifinl evvela eski Al- - Bunun miktarını bölge spor heyeti rine zıt görünen menfaatlerin ptO-

Vzum ~iynsasının ~wtosun onuna evinde yapılmıştır. tınorduluların onları tak.ihen Altaylı- tayin edecektir. Mütahassısların ve be- vakkaten telifi demektir. 
kadar aç.ılmıyaealt haber alınmı~ır. t Evvelce bölge tnrafından verilen ili· tarın ve en sonra da Bucalıların salonu nim de doğru gördüğüm reyine göre Siyasi noktai nazardan JngiliıJel' 
.. ~O Ağustosa kadar borsaya getirilecek na nazaran, bu kongreye eski Altay, milçtentlan tcrketıneleri takip etmiştir • lrulUpçillüğü mmtakalandırarak daha de bizim gibi günü gününe yaşarlat· 
üzilmlcrin ınUttan ~~~a~ y~ çuvalı :Altınordu, Buca kulüpleri n.zas, da da· Bu vaziyet ıı.ctic.esinde :-alon birden- zi~~de sahalara. bağ~k fikrindeyiz.. ! Herhangi bir mesele hr.1ısında l~ 
bulacağı ve bu sene uzürn pıyasasınm vet edil~i.L bire bombuş b°r hale gcldı ve başkanla ı Bızun ~atim.ize gore sahalar genç-

1 
giliz tetkik ve tecrübeye istinat et 

iyi fınt~l~ açıla~ı ve öylece devam j Bu mUı.ascbetle dün Ori }'Uz.den faz .. birlikte parti ily6ıı kurul üyelerinden ler için mektepler gibl yetiştirme yerle- meyen her fikri reddeder. Bir kat" 
~cceğı alaltadarlarca zannedilmekte- la .sporcu toplantıya gelmiş bulunuyor- bazılan olmak tw:re ancak beş on ki- ri olacaktır. 1 ittihaz etmekte isticiılden ko~· 
dır. lardı. şi kaldı. Ve nizamnamede mevcut sa- 1ld ayn mektepten çık:uıla iki ayn Çünkü zahiren çok vazih gibi g'fJt! 

-
11

•
11 tlAnın mahiyetine ve DotansPor kulü- rahate istinaden bu zevat k~ kendi- teşekküle memup olanın farkı olmama-', nen bir formülün karan\ılc ve ıı:.~ 

Kooperatifler bil kongreslnde mevcut eski kuluplerin ferini ttçokspor idare heyetine seçtiler. lıdır. kül bir vaziyet ihda. ederek h~ 
y eni kulübe iltihakı kararı. bu kulüp- j[)ün bir muharrlrimiz bu işte en sa- Nihayet bu işlerdeki rekabet hisleri k.arara zararı dokunmaamdan endif 

bir)İgv i lere de teşmil edilece!i zehabı gençler Wı.iyettar söz sahibi olan vali ve parti de mantık hududu haricine çıkamama- 1 eder. 
ıırasuıda heyecan uy8.nd.ımuştır. başlamı B . Fazlı Giileçl zlyaret ederek lıdır.. HülAsa; . spor teşldll~a vermek 1 İngiliz, her türlü nazariyenin ~~ 

Dün ilk toplantısını Gen;ler salona davet edildl Fakat bu husus etrafındaki mUtalAasını rloa . istediğim.iz yenı çehreyi verirken kat1 marn ve her çe~it teşriki mesaı~ 
müzakereye başlandığı zaman Doğan- etmiştir. B. Fo:rlı Gilleç muharririmi- azmimize hail olmak isteyen hiçbir ıt>-: kooperasyonun, dostudur. Ceıı . 

yaptı spor kulilbU mUzakerellnde olduğu gi. 7ln sorduğu muhtelif :suallere cevaben ze ve hiçbir harekete ehemmiyet ver-, men idealini takip eder. Nefse hlV 
Tanm satlŞ kooperatifi.eri birliği lda-

1 
bl her hangi bir Utthak keyfiye&ın şunlan söy1emişlerdir: rniyeceğiz. miyet ve oyun arkadAfına karşı~ 

:re heyeti dün ilk toplantısını iktısat ve- rumameye dahII olmadığı kongre ~ Val.imh diyor ki: Yıllardanberl lilzumsuz ve yersi% re- zaket ve hüsnü muameleden ayı .. 
ldUe~ _salış kooperatifleri umum !kanı eczacı B. Faik tarafından beyan - Kongreye iştirak edip e~cınek kabetler içinde bun.alıp kalan sporcu tma~.ak. bu .id~lin tatbikatıdır. 1" 
müdilrlüğüne taylıı edlhn1' olan UzUm edildi. her cemiyet mensubunun kendi ihtlya- gençliği onlara bu yanlış istikameti ve- T urkıyeyı zıyaret eden yah 
kurumu müdürü B. lsmaıl Hakkı Ve- j B. Salim Hakkı (Altay) söz alarak rına kalmıştır. 11dncl kongre~e ~ ren fuzuli Amirlerden ne pahasına olur- Türk.ler~e harp edenler •• bizde ele hısl" 
ralın başkanlığında yaPt'l\lŞ, birlik ve dedi k1: etmiyecekler idare heyetini intihap hak- sa olsun kurtaracağı%. ~· rakıbe veya ec~e~?.e ka~ ~ 
kooperatiflerin bütçe ve kadrolarını - Gazetelerdcld U1na nazaran. Al- larından vazgeç:miı oluyorlar. _ Şimdi ttçokspor heyetlnin vazlye- tılmence hareket edıldigme, Yaf! • 
tesblt ile meşgul olmuştur. tay, Altınordu ve Buca kulüpleri Azası hm..irde mevcut bugUnkU kulüpler ti ne olacaktır? 1 g~lizle.rin tabirin:C fair .. play k.aı.dr;; 

Bu toplantıda riyasete doktor Bay bu içtimaa gelmlşlerdlr. Halbuki bu- eski kulüplerin murahhaslan tarafından _ Kanunlara göre henUz tetkik edil- nın _bızde. de carı olduguna dık 
Sabri (Germencik), as başkanl.p da rada böyle bir iltihak keyfiyeti ~o~~- gösterilen arzu ile birleşm~erdir. BiJ: mcktedir. İntihaba itlraı: vaki olmaz jl etmışlerdır. • • ıt>• 
Bay Necmi Kendir (Salihll) ...... n-:~ şulmıyacağı riyaset tarafından bildiri- de bunun kuvvetlenmesi fçm kulüple- ____ ,.. .. ıld,.., an1 ılırsa Bu kaide ınsaru daıma karŞ19 • 

...... ~ ve lL'Swune gore yap 10 • aş jd k. · .. hed l ela b 1 dııt 
lerdir. liyor, fU halde b!:>1ge biz.l burnya ne di. rin bu yolda amhnast ve kuvvetlerin b • b ifa aı.if de d a mı muşa e a tın u un • 

ye davet etmlşUr? Ve kanunen Altay, tevhit edilmesi taraftanyız. Bu teşek- bitta 1 ycnı eyet yı v e evam lmağa tabiri diğerle tecrübeciliğe se:t 

Mı•ıa .. Sil genç Altmordu ve Buca kulüpleri bugiin küller içinde bazılarının, bilhassa ida· eder. . . . . . . keder ve uyanık durmağa da~ 
. . - Mmtakada kulüpler eski JSlmlermı cd 

mevcut mudur? Değil mid:r? Bunu an- reci kısmın zaman zaman ayrılmak ıs- mi alAcaklardu' ı er: . . . . ita' 
Kaza kurşunundan lamak istiyoruz. tcdiklerini ben de işitiyorum. Bana bu .. ·. . . Bınaenaleyn bır lngılız daırna bir 

Başkan B. Faile cevap vererek: yolda hiçbir müracaat vaki olmnmıştır. - Kulupler ıçin isim meselesı son 1 desinin kontrolu altında bulunan 
yaralanarak şehri- - Spor teşkilatı bütün memlekette Mahaza spor bölge heyetinin lunir meseledir. Eski isimleri kaldırmak is· ı insandır. Tecrübe ile daimi teın~ 

mı•zJe 6ldii partinin bir peykldir ve bütiln spor te- spor mıntakalarmı tayin yolunda bir t.iyenlerin ve bunun için müracaat eden- halinde olduğu için hayatt heYe!
1 

aı · · ı b" .. d 1 bi1 . şekkülleri parti cAmiasmın içerisinde rapor hazırlamakta olduI:ıunu bana söy- lerin emeli bu ad1ann etrafmdald mih- umumıyesıy e ~ ır . muca e e ~ 
• Müasta nkrabasından birlnln attığı ve halkın milzaberet ve idaresi aitın- lediler. Bu rapor üzerine ilyön kuru- verlnden çıkmış ve mantık hududunu (maç) olarak. telillı etmekten ze 60 

bır kaza kurşunlyle karnından yarala- dadır. Biruienaleyh toplantılar Y11Pı- lun karan alındıktan sonrn ınıntakalar nşmı' rekabet hislerini kaldırmak ga- duyar ve hareketten hoşlanır .. 
nnrak tedavi için diln sağlık evine getl- lırken ve karnrla1' almırken bu nokta- fu:erine ~t yapılacak, ıruntakalar yesinden ibarettir. !sim meşcJesi bence hareket lngiliz hayatının her sa~ 
rilmiş olnn B. Hüseyin sağlık evinde ları ve parti diSipllııtni nazara nlmak ge- tamamen taayyün edecektir. tali derecede bir iştir. tında görülür. Normanlar zamanın 
uç saat yaşadıktan sonra peritonittcn rektir. Altay, Altmordu, Buca ve sair Bunun haricinde başka teşkilütın bil- Her halde bütün b11 ~lcrde birinci danberi asil tabakaya mal~ d::; 
vefat etmiştir. _ kulilplerln kanunen mevcudiyeti var bassa gençlik arasırida muw- muhale- derecede bölge heyetinin, ikinci dere- olan bu kavimde asaletin hu u ı; 

B .U•/ • U k l mıdır, yok mudur? BugUnkU toplantı fet çıkaran arzuların parti örgütleri cede parti ilyön kurulunun otoritesi ha· ve ~pılan ~erkese açıktır• M~ıfl 
• nl mı yanı O mızda bu cihetler için karar vermek içinde yer bulamıyacağı tablidir. l<ım olacaktır. eskı Başvekıl Ramsey Makdona e1tı1 

Adaletin tecellisi ile salahiyetinde d~iliz. • • -- " • • ~- babas~ meçhul olması onu ~şv İ11 
• • Kanunu temsil ve tatbik etmek ve Dahılıye vekaletının tamimi olmaktan menetmez. tngılter:1k·· 

yenıden vazıfeye başladı ~ilrUst bir şekilde yUrily{lp yürllmcdl- bi~ ar~sto.krasi mi~ bir zümr? h~ ol· 
Bcraet karıın kat'iyet Jccsbetmİ§ olan ğini anlamnk vazifesi, ilbaya aittir. Biz, • mı!ctı mı YB:hu! ~ır de~ok:ası rn a1'i 

hususi muhasebe ba§kitibi Bay Hilmi verilen direktifi yerine getirmekle mü- Memurlara uç ıs t dugunu tayın ıçın muellıfler h 
Uyaıukol dünden itibaren vazifesine tek- kellefiz, öyle de olsa, böyle de olsn, spor S na kafa ~tlatmışlardır. .. ·cJelef 
r:ır b §lnmıştır. Bu Ana kadar bir aui te- teşkilAtı parti isidir. Biz başkandan Hakikatte bu memleket guzı l . 
fefıfıüm neticesi olarak açıkta kaJDUf nJdığımız ilham ~ile hnreket edecek 'VC ed 1 V ald tarafından İdare edilen, aslı ne O ıJt 

Bir müddettenberi Gölcük ynylasın- olan Bay Hilmi Uynnıkol'un haldan te- nlınncak tedbirlerle bir ay zarfında kat'l en er çog 1 sa olsun centilmen idealiyle b~e-
da isti~t etmekte olan kadın hasta- cellisi ile tekrar vazifesine başlaman knrnrlar verilecektir. Şu veya bu mil- ,. 

1 
_ • _, !i.n ~n yüksek m_evki!ere çıkabıle;: 

lıklıın mutnhassısı doktor B. Kfımran memnuniyeti mucip olmuştur. Tebrik nakaşa bugün burada mevzuu bahso· Haksız ı·hbar yapanlar takı·p edı·ıecek gı bır memlekettir. Bı7.de de her bit 
dün şehrimize dönmilştUr. ederiz. lam d .ştir. man Türkiyeyi küçük güzide .. , 

B ·· d 'fb h tala az, emı • .. 'd · · F-'L b zıı11' 
1 :._~n en ıc: 1 

aren as nnı 1 
abu- Doktor B. HulUsl de §U söz.teri söy- Devlet mcmurlaruun gerek vazife J ve mUştekiler hakkında takibat icrası zum re b. ar~ et1?'ıştık b-'1t ude "2'• 

e ~ ıynctı . ::· • • • ... ,. B. Hakkı Nezihi leınlştir: arasında yaptıkları ve gerek vazifeden için evr.lkm alakadar dairelerce idare re lı~· ı~ tya~ı::;,e.:: 1 ne .1 ecJet'• 
Çalınan halı B. üddettenbcri ıchrimizde bul . - Başkanın beyanatı.na göre, burada doğma suçlan hnkkında usu.len yapı_{ makamı vasıtnsiyle müddciumumili- paEn yu·~~-ı~,_ımaı k'I a b!l~ t~mt. sı a htt"' 

ır m un b' 'ltih k k yf ı· . bahsol lan 1 KSCK. mev ı er ı a ıs ısn İt' 
makta olan lktısnt Vek8leti ba§ kontro- ' ır ı a ~c ıye mm mevzuu - ve Şıirayı Devletçe birinci ve ikin- ğe tevdilıli Amir bulunduğu halde me- kese açıktır. İngilizlerde kendi1erif1 

Çeşmede bulunarak lörU B. Hakkı Nezihi buradaki vazife- ! mıyacnğuıa nazaran, eski kulQp rtza:a- el derecede tetkik edilegelen tahkikat murlann haldannı. siyanet iç.in vaz'ı herltesten üstün oldubru kanaati 1': 
alındı . . b" . d - Afyon ,., 1. 1 A rının bu toplantada ancak samı sıfatıy- dosyalarının s enelik miktarı 4 - 5 bin knnunca derpiş edılen bu mnddei ka- · f 'k' t idd' rd (o•nf,ş 

Saylav B. Nazmi Topçuoğlunun Uç 
yüz lira değerinde halısı bir müddet ev
vel Halkapınarda yıkanırken hüviyeti 
meçhul bir şahıs tarafından çalırunışt.L 

Zabıtaca yapılan t-ıbkikat ncticc:;in
de mezkQr halının Çeşmede saatçı B. 
Cemale clli lira mukabilinde satıldığı 

anlaşılınışt.ır. H.alı alınarak s:ıhlbine 
iade olunmuştur. Zabıtaca tahkikata 
devam edilmektedir. 

aıw ıllrnuf Ye un "o ıy e n- nı aı ıye ıası va ır .• D'<' 

karaya gitmi§'tir. le bulunabilc~ğini ve Oçok kuHlbUnUn gibi mUhim bir yek'ô.na çıkmakta ve nuniye hükmünUn mUhmcl bırakılmak- le) de Rabindaranat Tagor rn\ieşf 
-·- umumi kAtibı B. Odum Rnhmi de, bu isnat olunan suçlardan çoğu hikkında ta oldu!u dosyalnrm yukarıda göste- sesi ikinci reisi (Andrcwıı) bı.ı \J~ 

Zavallı yavrucak toplantı, üçok toplanbsıdır, başka ku- vilf\yetlerce verilen meni muluı'kemc rüen kabarlk ycko.nu ile mUeyyit bu- tünlük ihastalığından fogilizlefİI' 

O h füp.lcrin muk.ndd~r~tını tayine snHihi- k~arlım ŞUnıyı Devletçe de tasdik Iunduğundan memurin huku'kunu şid- kurtulmaları lazım geldiğini bir }toı:J' 
ynarken ayahna yetı yoktur, dcmıştir. edilmek suretiyle sona bağlaru:nakta detle alak.ndar eden mezklır maddei ka- feransmdo iddia ediyor. 

son verdi Bunun Uzcrine tekrar söz alan diş olup: bu vaziyetin birçok memurların nuniyenin göz önUnde tutularak gere- Tafsilat vermeden ve misal ııı 
öd . . . nah" esin doktoru B. Hulilsi: tezvırat yolunda uzun zaman zan ğince muamele yapılması lüzumu Dahi- rctmeden böyle bir iddianın bizde 

,, emı.şın .. ~e . ıy ve bağlı - Mesele yoktur. Kulilplerln vazl- altında ve mağdur kaldıklarını göster- llye Veklleli tarafından 1lbaylığa ta- mevcut olduğunu hatırlatmak iste' 
Kemanlar koyunden Hımmct oilu Ha- yeti lıukukiyelcrinde hiçbir tcbeddUl mekte bulundutru ve viltıyctler idaresi mim blldir'lrniştir · 
lil Karanın iki Y&flnda. Fatma adındaki olmıyncağına göre Uçok. kendi mliza- kanununun 16 ncı maddesi ise• memur- en 

1 
• n~. ·ı· 1 · " k'd 1 ..... etb"' 

kız .. ı · d kimac · ıngı 12 er, sıyası a ı e ere ... re' 
ç~ugu. ev cnn e .nın bulun- 1 keresine devam edebilir, cevabını ver- lar hakkındaki ~ikiyet ve ihbarlar, ga- Tef lİŞ olmamakla beraber dünyada rn\ifl ~ 

madığı sırada asılı bulunan ıple oynar- , miştir raz veya milcclTCd hakaret için uydur- . bü .. k fk. 1 Zltıtt 
B. Ramazan Onat ken ip boğazına takllmış ve ~vallı yav- M~kcrenin birinci faslı bu suretle ma bir suç isnadı surcJt··le yapıl..:ı.:-~ Merkezden gclco müfcttitler tarafın- §ırkta~u ı ırdeereyf andanl nıntarflfııı• 

rueAk b :-__ , ek öl ·· ~ Mabat . . . . "'Y ~ . • • no ı nazar an ay a l ce' 
. Ol!l:\.Uar mu~tur. lı ~h- nihnyetc erdıkten sonra başkan B. Fa· ve tahkikat neticesinde imat oluıı.aA ~u- dan ıehr~~ız posta ve telgraf muamela- bulmakta çok mahirdirler. Dini Mezunen latanbulda bUlunmnkta olan 

üçüncü Aaliyc Ceza reisi Bay Ramazan 
Onat mezuniyetini bitirerelı: fehrimize 
dönmGı ve vazifesine başlamqtır. 

Menemende 
Çıkan bir ihtilaf 

Menemende bazı mUstabsillerin \ ergi 
borç.larından dolayı bağlarındaki Uzilm
lerinc maliyece haciz konulmakta ve 
bağlara bekçi ikame edilmekte olduwu 
haber alınm!§tır. 

Yine haber aldığımızı:ı. göre, koopera
tif nizamnamesine göre bu haciz milin· 
kün değildir. Menemen &aU§ koopcra-

tifliği kaymakamlığa müracaatle malıye
nin hnciz yapmasının doğru olmadığıru 
çünkü bu mnhaullerin evveli. koopcratİ· 
fe merhun bulunduğunu bildirmiştir. 

Aynca keyfiyetten satq kooperatifle
ri birliii de baherdar edilmiş ve liı.zım-
1ıelen tqebbüsata girifilmittir. 

ycıımce tahkikata devam cdilmektedır. 1 
ik, Üçok kulübünlin müzakeresine baş- rüm sabit olnıadığı takdirde, muhbir tının teftışme başlaamıtıbr. reyanlardan ve esir ticareti ynÜ~~ 

l il• lelerinden azami surette i&tiftt<Je. ~ıt 

Birinci Kordon
da kain TAYYARE 

22 temmuz 937 cumadan itibaren muhteıem halkımıza 

1- UÇURUMA DOGRU 

TELEFON 

3151 
mi~lerrlir .• Zaten lngiliz felsef~ıfl 
esası da «faydacılık» dır. ~ 

Halihazırda da sulh idealinded 1'' 
büyük bir basiretle müstefit ol ıJ 

görülmemiş iki filim takdim ediyo: !arı görülüyor. bii .. 
Türk milletinin de bu huslısta r/ 

BIRIGITTE HELM tarafından yük istidadı görülmüştür. 925 se~"I 
temsil edilmiş Fransızça sözlü sinde Türkocağt gençlerini ~J dı .. 

müessir aşk hikiyesi eden Genemi ~smet İnönü ecv11ıııt' 
UZ-/Z7..z7..27-7..7L72ZL7..7:z7..ZZ.ZZZ7.7J..z.Lj!JC'ZT/J27.r,,/.ZZ7,ZUZTLZZT...LZ2""LZ7i7..zzzzJ mızın, Hilufet ve din yahut OsJ11 ıcit 

2 E eden gençlere <.ı:her zamanın lcefltııı' 
hediye ettiği şarkılı ne mahsus bir siyaseti olduğun~ .... ÇLI UL ARI 

MART HA EGHERT'in gençlig .. e lılık siyasetlerini çok şiddetle tefl di-' 

,,.,...,,. muzike lı operet tı ~· 
az7.LZ7/../..7.Z.ZZZZZ/.7.ZZZ. Z'2'ZZ'iQ72Z,.rz7Z:ZZZZZTJ..ZZZm.7.zzzzzT.LZ7..zzz; . r.zzZ7'.27"..L2ı22'ZZ/J:Jrzmcz~.z a:z7.;azzz.""zz:r:.~n~ tfının falan ynhut filim siyase bit 

kip etmekte dcg" il faydnsızlığı 98et .. 

Hergün : 
SEANS SAA TLARI : Filimlerin lzmirde ilk defa gösterilme- r 

:: olan bir sistem üzerinde ısr~ ıerdi· 

Uçuruma Doğru 3 - 6,5 - 9,15 de 
Gençlik arzulan 4,45 - 7,50 de 
Camartesi. pazar 1,40 da Gençlik arzuları 

: sine rağmen fiatlerde değişiklik yoktur. mek» de olduğunu söyle~ı~ 1ı~~ 
§ Duhuliye 20 Türkler de tıpkı lngilizler ~·~ ~ 
: Küçük ve talebe 10 kuruştur. dilcri için ve bütün cihan açırı".u' 

bayrağının tapnnıağa değet. ~ .. 
ba oJd 
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Fratelli Sperco N, V. Olivier Ve Şü. 
V A "'· F. il. Van J)er LıMITET 
R apuru cntası Zee & <:o. Vapur acentası 

Oy ALE NEERLANDAIS DEITTSCHE LEVANTE LINlE BlRtNCİ KORDON REES 
KUMPANYASI HAMBURG BINASI TEL. 2443 

~!elli «CHIOS» vapuru 16 tcmmuzd~' Lllerman Un.es Ltd. 
l1p • l\lTQN vapunı 9 temmuzda ge- bekleniyor. Rottcrdam, Hamburg 

l 'K~ı!Jc':' &j:,' Burun b':i!ht .. 
lan mütebu1U1 

Doktor Operatör 

Sami Kula~çı ~~·~ama - Köstence li- ve Bremen limanlarına yük alacak- ELLERMAN LtNES LID. 
•çın yuk alacaktır. tır. DRACO vapuru 10 ağustostn Muayenehane: Birinci Beyler 

SVEN.sK.A ORIENT UNtEN «K~NYA» vapuru 7 ağustost::ı Liverpool ve Svanseadan gelip yü1' No: 36 Telefon 2310 
BlRıo\uNo motörü 5 tem- beklenıyor. Anvers ve Hamburg h- k k 

"'"-la beki kt I R _-....J __ manlarından yük çıkaracaktır. çı araca tır. _ Evi: GL:ztepe tramvay cadde-
J.f.~ vç enme. e o up o~Cl"WIJJJ AMERJCAN EXPORT LtNES LESBIAN vapuru 20 agustosta ıi 9S2. Telefon: 3668 ~ - G.dynıa ve akandınavya L d H n A t 1· '''lllnlan . . yük al cakbr The Export Steamıbip corporation on ra, u ve nvers en ge ıp 1-26 ( 481) 
c; "':CUJdt' p~ A.B «.EXT A VIA» vapuru 7 ağusto!!,, yük çıkaracak ve ayni zamanda Li- _________ _,..-ı 

K · - doğru bekleniyor. Newyork ve Bal- vcrpool ve Glasgov için yük alacak- NOT : Vürut tarihleri, va-
umpanyuı . r 1 . . .. k al kh 

LtCHtsTAN vapuru 21 tem- tımor. ıman an ıçın ~ . ~c; ı r. tır.. purların uimleri Ye nay)un ne-
--- beklenmekte olup Anven- Pıre Aktarması yn er er ALGERlAN vapuru 15 ağustosta retlerinin doğitildiklerindon me· 
CclJııia D · tim--'-- · · «EXCALIBUR» vapuru JO tem- r Londra ve Hull için yük ala- ıullyet kabul edilmez. 
~ ~ ~- ~• ~mu~~~n~~nN~~~g•c•ı•p---~~--~--------------SEa alac.-ktır. için hareket edecektir. 

VtCE M:ARtTIME ROUMAJN «EXETER» vapuru 13 ağustosta 
da SUÇEA VA vapuru 14 temmuz- Pireden Boston ve Newyork için ha

MaJta - Cenova ve Muıilya fi. rcket edecektir. 
~ için yük alacaktır. SEYAHAT MODDETl 

Yolcu kabul eder. Pire - Boaton 16 gün 
llind&ki hueket tarihleriyle ilin- Pire - Newyork 1 8 gün 

~ değiıiklikle:rden acenta mes- «.GEORGES MABRO:o vapuru 
1et kabul etmez. 23 temmuzda lakcndcriye ve. Port Sa 

p D.ba fazla malUınat almak için id limanlarından mal çıkaracak ve 
"lWli 8.,erco npur acentuma mii- ayni gün Köatence. Galatz ve lbrail 

"'-t edilıne.i rica olunur. limanlanna hareket edecektir. 
ll:u:FoN : 4142 / 4221 / 2663 SERViCi MARJTIM ROUMAlN 

111''--- Bucarest ------· «DUROSTOR» vapuru 31 tem-
Dı•Ş Hekı•mİ muzda bekleniyor. Köstence., Suliıııı, 

Galatz ve Galatz aktarmuı Tuna li-

l~~u l la~ Hac
lı manian için yük alacakbr. 

JOHSTON V ARREN UNES Ltd. 
Livepool 

«JE.SSMORE» vapuru 1 ağuetn~ 
ta bekleniyor. Liverpol ve Anvcn 

ff ORTA ÇSU limanlanndan yük çıkaracak ve Bur-
Ha.tal.nn. Birinci Beyler gaz. Varna, Köetence, Sulina Galatz 

9ft.L.._• ve lbrail limanlan için yük alacaktır. 
~ 38 namarcla bbul eder. DEN NORSKE MIDDELHA VS. 
8-iı 9 - 12 UNGE OSLO 
Öileden sonra 3,30 - 6 c BAALBEK» motörü 24 tenı-
R.andevü için telefon ediniz. mu:zda bekleniyor. lskender\.:, e, 

•TELEFONı 2946 Dunkerk ve Norvec limanlan için ...... _________ ..; yük alacaktır. 

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

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• 

. 
• • • 

Sıhhat eczanesı : 
Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 

Karş1sında 

• • • • • . 
• • • . . 
• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. Tahta kurusu, 
••ne'- • · · k K, aıvrısaoe , 
Pire, 6rümcek, ka-
tınca .. k , guve ,ya ar· 
t~k, akreb ve yalan 
l•bi akciğeri bu
lun 

rnıyan hayvan-

~·kıara öldürmek 
~Çin fennin son bul
tığu kat'i formül 

Gıe · rtne hazırlan· 

Vı~ Amerikan 
hız marka ilacın 

hl er bo7da amba-
a ·ı 
J• l 

1 ve dökme ha· 
1nd f' e aslı en ucuz 
1•tlerle depomuz

da 
•atılar. Toptan-

tılara .. b. . k mu ım ıs-

onto yapılır. Sor• 
Rula h \ıa ra emen ce-

p veril:,.. 

'le' f rı 3882 
o .•• 

9 EYLÜL BAHARAT DEPOSU İZMIR 

- .. 

TURAN 
TURAN Fabrikaları mamulAhdrr. Aynı zamanda Turan 
tuvalet aabunJarım, traş eabuou ve kremi ile gOıellik krem
lerini lrnllanınıı. Her yerde sabJmakladır. Y alnıı toptın ıa· 
taılar için lrmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen• 
telik Nef'i Akyaııla ve J. C. Hemıiye müracaat odinis • 

Telefon 388~ 

ZAFlYET 

KANSIZUK 

VEREM 

ISTIDADI 

ROMATiZMA 

VE 
ADEMt 

iktidara 

FEVKALADE 

EYi TES1Rt 

YARDIR 

M.Depo 

Posta Kut. 224 Telefon 245& 

S.Ferit Şifa eczanesi 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Mü- .-
~iirlügv Ü satınalma komisyonun.dan: 

ı~ı 1 • • ,., , • ~·· '. - ." 

IZMiR 
Cıtısi 

Miktarı Beher kilosu . Tutarı Teminat 

l\.~ti en azı en çoğu Muham. bedel yüzde 75 
2000 2500 35 875 66 

D, Eti 
t-ı 1600 2000 25 500 . 37.5 
1:. lllek 
J f 13000 15000 10.25 1537,5 116 

a sadeyağı 800 1000 90 900 69,5 
Sağır dilsiz ve körler müessesesinin yukarıda müfredatı yazılı 

~:a llladdeleri nçık eksiltme suretile ihalesi yapılacağından talip-

1~ :11
• Şartnameyi her gün sıhhat dairesinde görecekleri ve iba· 

~ırıırı 6·8·937 saat onda sıhhat dairesinde yapılacağa ilan olu-

'· 20 -23-27-30 2450 (1350) 

.. . 
; .. 
( 
.-~, 

Jt.. .... ... 
t-... 
.. .• 

•\ 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll Pamufiundan At, Tayyare, Köpekba~, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi herr:evi 
Kebot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanın ayni tip 
mensucatına fatktir. 

Telefon No. · 2211 v~ 3067 
Tel raf adresi : Bayrak lzınir .. 

:~ 
-'-! 

' ... 
·~ 
~,.., 

otf 
~: 
. .. 
~"f: . '-
~-
"';,. 

{ıtJ 

Kulağınıza küpe 

f N to1ÜDHİ~ 
\sTiRAPTAH 
~ONRA ..... 

olsun! 

Kullanmakla kabildir ! 

NEYROZiN 
··········································································~········ .. E Bir bam lede nezle ve gri pi geçirir. Harareti aür' atle ! 
i düşüriir. Bat, diı, sinir, mafsal, adale ağnlan ancak : 
: NEVROZIN almak ıuretile çarçabuk defedilebilir. f 
: ....................... Kat'i Tesir ....................... , 

icabında günde 3 kate abnabilir. 

Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANWK eczanesi laboratuarlaranda buırlanan Ju

v~ntin saç boyaları muzır ve xehirJi maddelerden tamamen Ari 
olup saçlara tabii renklerini bahıeder. 

Juvantin ıaç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
Dıerine tertip edilmiıtir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi

fen renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Ecıanleerde ve ıtrıyat mağazalannda arayınız. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cinı 'kömür perakende ıuretilo rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres : Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINYAN 

• • ı !.. . '~ .~ ~. il 

En Parlak 

Kudreti 

Daimon Elektrik pilleri dünyada tanınmış pillcrdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu han civarında 28 - 9 Hüsnü vz 
Ôdemisli. 
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Artık Ok yayından bulunuyor 

Japon ve • 
çın orduları karşılaştı 

Telgraf tamir eden hatlarını 
sebebiyet verdiler. 

Japon kuvvetlerinin Üzerlerine saldıran 
Çin makarnalı mes'uliyetin Tokyoya 

Çin kuvvetleri kanlı bir muharebeye 
ait olduğunu bildiriyor 

Japon bahriyelilerinin gece vakti yeni bir taarruza geçtikleri bildirildi 
. ····························································•····•···•·· ......................................................... ... 

MODERN JAPONYA 

Japon emperyalizmi Şmıali Çini yutmak içiıı ha;:ırlamnt§tır. Bu 
jotogmflarda yeni Japonyada hayatın gidişine ait iki intibaı gc;.. 

Çıkarılan şayiaıar tekzip edildi 

Erdün sultanı Altes Abdullah· Filisti
taksimine taraftar değildir • 

nın 

lngilteı·e Emirin mütalaasını sormadı 

r 

Kudüs, 26 (A.A)- Emir Abdul
lah İngiliz Avam kamarasında Filia
tinin taksimi projesine muvfakat et
miş olduğu suretinde ileri sürülmüş 
olan iddialan Maverayi Şeria hüku
meti marifetiyle tekzip ettinni!}tir. 

Emir kimsenin kendisinden bu 
baptaki filCrini sormamış olduğunu 
beyan etmektedir. Kaldı ki, Emir, 
bu taksim projes.ine muarızdır. 

*** Şamda" çıkan «Alef-Ba» gazetesi 
diyor ki: «Filistin teklifinde bir dir
j hem akıl ve bir kantar cinnet var
dır. Bir dirhem akıl; Balfour'un 
vadinin yarattığı kabusun kalkma
sıdır. Balfour'un vadi mucibince ne-

Ro ..,_d ) ş gh d nahınn ntfetmektedir. Pekinde halk ... _ relerde olduğunu ancak Allahın bil-
ma, 26 (.nu yo - an ay an gc- .. .... yen olarak tahmin et~e~:Cdir~er: B

1 
u diği yahudiler kuvvetlenmek için 

rüyor81ıntız. 

len haberlere göre Şimali Çin askerlcr.i atten saate vahim karışıklıklardan kork- paranın G.100.000 yem butçe ihtıyaç a- Filistine toplanıyorlardı. Bunu mu-
ile Japon kuvvetleri arasında yeni ha- maktadır. Japon tayyareleri Pekin rından sarfedilmiştir. Kore hükümeti kaddema da k:aydetmiştik. . lar Arap ukerleri I 
<liseler olmuştur. Bu hadiselerin ha- üzerinde de dolaşmışlardır: 200.000 yen ile bu masrafa iştirak et- . . l" Jar ve on ı rubu milyon Araba ha- garp memleketlerinden şarka ge ~· 
kiki mesuJleri henüz anlaşılamamıştır. mi tir. 96.000.000 en 1937 _ 938 büt- Bır kantarlı~ cmn~te ge ınce: O kim kılmak istiyorlar. Halbuki mec- ve Filistinden nimetlenmek ve f;Jir 

ky 2 KANLI MUHAREBELER ~ . Y .. da yapılan taksırndedır. Mesaha, hu- l" " "l 1 ·1· I d' Sabah k · h ı· · h kk k at" te-To o, 6 (Radyo) - Japon ajansı çesıne ıthal olunacaktır. Bu butçe ya- d . . l k h" l . ıs aza an ngı ız er ır. , a - tın a a ısıne ta a üm etme 
Şimaü Çinde başgösteren hadiseler hak- Pekin, 26 (A.A) - Çin garnizonunun kında parlamentoya tevdi edilecektir. ut tayını ve ayn ı ' şe ır erın se- §8.m Tevrat okurlar ve yahudi hük- yen muhacirlerdir. Şu halde BritlOl" 
kında aşa~ıdaki mallımatı veriyor: Tien Çinden iki trenle Fengtai'e git- çilmesi hep mecnunanedir. Biz gc- mü altında yahudi olmıyanların na- ya Filistindc harp ederken ve ıııtr 

cDün Japonya ile anlaşmaya muha- mektc olan 1300 Japon askerinin nak- R1CAT ETMİŞLER çen makalemizde bu mesele üzerin- sıl yaşamış olduklannı pek ala bilir- azzam kuvvetlerle oralan fe~ 
lif olan Çin askerlerinden bir grup tel- ıın· e .. t tm . ü . p k" Pekin, 26 (A.A)- Lan...ıtangdan püs- de tekrar mütaleamızı bildirmek va- ler. . ]erken gayesi garp yahudiliğini ta" 

mumanaa e csı zerıne e ın &- R b A _ Jar k 1 .. 1_ı_ 
~~l ~~ndı .~ınibr~ çalışanb Japon as- ile Tien Çin arasında yarı yolda kain kürtülmüş olan Çin kıtaah sekiz saat dinde bulunmuştuk. Filiıtini tanı- a ıan: t"Uap a ter o unan ha&Auk ettirmek imif. _...ı 
At:.- e..-111UCn ıger ır gru a taarruz et- . devam eden bir muharebeden sonnı yanlar lngiliz meclisinin yapmı§ ol- dağlık araziyi ayıran hat garpte sa- Ey istismarcılar, bunlann hep--
mişt.ir. Hidise Pekin - Tiençin yolu bır mevki olan Langfongda Çinlilerle Fengtainin on beş kilometre kadar ce- duğu haritaya bakınca derhal anlar- kin olan rubu milyon Arabı durdur- neye) Garp yahudilerine olan bu fe
Uzerinde baş.,östermiştir. tki taraf ta Japonlar arasında yeniden muharebe- nubunda kfiin Huangtsun istikametinde lar ki, Filistinden aynlarak yahudi- mıyacakhr. Ve bunlann muadili bir dakarlık niçin) Cihan Şeddadlarıot 

"'-'- d )ru t1 ald kl ler başlamıştır. muıu.nı yar ımcı vvc er ı ann- ricat ebni.şlerdir. 

dan hAdise çok genişlemiştir. Pekin - Tien Çin arasındaki münaka- Çinliler bu muharebede birçok tcle-
Vaziyetin daha vehamct peyda etme- ltıt tatil edilmiştir. fat ve yaralı vermişlerdir. 

si bekleniyor. Japon askeri maknmatı Ticn Çin filosuna mensup Japon tay- p k ' 26 (AA) Chah ı· e ın, . - ar mec ıs ma-
bu hAdiseden hayrete düşmüşlerdir. Ja- yareleri bu sabah Langfangdaki Çin hafili ile Japon diplomasi maha!ili yeni 
pon askerleri Uzerine ateş açan Çin kuv- kamplarını bombardıman etmişlerdir. b' tak h b 1 ' 

ır ım mu are e er çıkmasına da 
mani olmak için Langfang muharebelc-
. . h 1 

rının t• emıniyetini az göstermeğe gay-
ret etmektedirler. 1 

JAPONLAR END1ŞEDE 1 
T. 1 
ıen Çin, 26 (A.A) - Çinliler Ja-

ponların Pekin ile Tiençin arasındaki 
münakale hatlarına mukabil taarruzda 

bulunmuşlardır. Japon takviye kıta
atının vüruduna .intizaren Langfang is-
tasyonunda miktarca faik ve bombalar, l ·1 k k Telaviv ıehrinde ya~n modern tesisat 

. .. .. . ere verı en ısım mınta anın en nüfus orada tarlalar alarak dağlarda gösterilen bu geniş lutüf ve ih~ 
mıtralyozlerle mucehhez Çın kıtaatı ta- canlı noktasıdır. Ve burada bulu- mesken edinecektir. Yani dağlarda neden~ Büyük Britanya Hükuıne~ 
rafından muhasara edilmiş olan Japon nan ahalinin eks~risi araptır. Biz bu Arap kalan .köyler i!}lenecek arazi- nin politikası nasıl olur da filit~ 
telgraf taburu hakkında endişe hüküm! mevzuu ileri sürerken vatan sevgi- lcrini yahudılcr ve terkolunan ara- vatanda.şlannın hukukunu aeJbetl~ 
silnnektedir. Bu tabur efradı arasın-! mizi izhar için acı t~birler kullanmı- zide bulunacaklardır. Misal olarak ten sonra bu hakkı Almanyadan ~~ 
da birçok yaralı vardır. üçilnUn ya-, Y?r~~· Ve mesele hakkında hiç 'bir demiryolunu alırsak hudut hattını vulan ve bütün cihan memJeke":i, 
tası ağırdır. Tabura 37 nci Çin fırkası hılgısı olmadan ayaklanıp itiraz ede- takip ettiğimiz zaman Kavun ve rinde kabul edilmeyen bu garip JXP: 
tarafından taarruz edilmiftir. Tabur rek ~ü~ana karşı küfür savuran- Tulkerem istaayonlannın yahudilere liyetçilere verir. Eğer verirlc~! 
mukabelede bulunnıuş ve istasyon bi-1 Jar ~b! de .ha~eket etmiyoruz. Bu ait olduğunu ve aradaki beldelerin bunun sebebi Balfour'un yah~li
nasında mevzi almıştır. ı taksımın hır cınnet olduğunu söy- Arap kaldıklarını görürüz. Böylece olan vadidir. O vakit !}Öyle ~ 

Nankin, 26 (A.A) _ 
29 

uncu in or- !erken ~unu deliller ve rakamlarla iki tar.ah .. ka~tılmı~. olan. bu ~ide- riz: Arap hükumetinin tqekkil ! 
du ku d H l il ghaharf ısbat edıyoruz. Mugalataya dü~ü- lerdekı eükkanın mulklen ve zıraat tiği sırada Araplara kartı olan tell'" 
. su m~. ~ı ve. ope e yoruz. Çünkü hak, çok münakaşa- toprakları yahudi mıntak:asının nü- hüdleri nasıl bozulur. Eğer v~ 

sıyasi meclısının reisi general Sung , ya lüzum göstermez ve hak sözü ha- fuzu altında kalacaktır. • bir hukuk temin"'ediyor, vaadler ,...,
Chel Yuan rnerketl hüküm.ete bir tel- ıittir. Diycruz ki: . - Hamiscn: Bu yahudi mıntakası- kaddes oluyorsa; vaadiniz veçhil ıtt' 

Japon kttnıandanlığı. önünde bekliyen yeni D.$kerler graf çekerek 29 uncu orduya Japonla- BEŞ MlL YON DöNOM. nın yani Akki ve mülh~tı ile So- ye Arap hukukunu müdafaa ~ 
. , . ra mukavemet etmesi emrini vermiş ol- E 1.. . Yah . · . • fod vecivan küçük bir yahudi ekal- diniz)... ~ 

vetlerırun Japon taraftarı bir genera-r JAPON ŞtDDETl duğunu bilrurmiştir. . :vve a. . udı devletine tahsıs r f har"ç ol ak .. tam 
lin k d d b ı · edilen saha tak "be be ·ı d"" ıye 1 ı m uzere amen 

uman asın a u unan 38 inci ko- Şanghnr, 25 (A.A) - Japon bahri- Pekin civarından gelen bir telgrafta .. .. r~ n r? ~ı yon. o- Araptır. Bu mıntakada arazi verim- H • k• 1 
lorduya mensup olduğu söyleniyor. Tok-ıyelileri geceliyin cebir istimali ile Cha- Lo k eh" 'd . tin k . numdur.Halbukı yahuC:lılenn haliha- l"dir Arapla lı . 1 • d b" 8 1m er 
yo ve Pekin kadar Nankindc de yeni hii- peinin Çin mahallesinde taharriyat yap. ld u. ou , ıa~ , a vazı~e pe gergın z:rd~ Filistinde malik olduklan ara- cİ·· :. .r •. a 1 ied'~ e.?"n e ~ 
dise bedbinlik uyandırmı-.tır. o ugu bıldırılmektedır. zı hır milyon dönümden faz) d v ·1 onum arazı ıçın e onum vergı arasında 

°"" mışlar ve paniğe uğrayan birçok Çinli- Pekin 26 (AA) ç· J dir Mecl· h d'l 1!,_a ldegkı - vermektedirler. Şimdi yahudilerin 

YENl BiR HADiSE 
, . - ın - apon mu-

1 
• ıs, ya u ı ere ma ı& o u • b · h~'-· ak · · · 11' 

lerin beynelmilel mıntakaya dehaletine harebesi Langfang'da devam etmekte- )annın beş mislini verirken • han . ~ .arazıye aıum o~r ıstediklerı Oç gün evvel telgraf haberi 
0 

sebebiuet vcrmi .. lerdir. . 1 d ·· A A k . ~ gıbı onu tarhetmelerı nasıl makul r- '- verdı" öı"mız· veçhı"Je -hnın' İZ ,ot'. 
Paris, 26 (Hususi) - Son gelen ha- J ~ dır. Japon tayyareleri Çin fırkası kı- unyevı veya semavı anuna ıstı- 1 Öyl •. . ed" ki b a& 

0 
r- ~ 

herlere göre Şimali Çindc ansızın vazi- Tien Çin, 25 (A.A) - Gazetelerin taatına ağır zayiat verdirmişlerdir. nat ediyor? o ur. 1 e umlanıt ıky~ru~ ' u ya- gu hakimi B. Basri Günahn ir 
t kar J ı bildirdiğine göre Pekindeki Japon ata- Saniyen· Be ·1 d'" ·· h zımız 8 • yapı ta sımın mecnuna 4.S liraya çıkanlmış ve terfi etJ!.f 

ye ışmıştır. apon ara göre Çin as- Bazı şayialara göre Japonlar Pekin h ")d' E: T§ mı Y.0 n obnum ep olduğunu tesbit eden noktalardan tir. Müddeiumumi muavini )jı;:, 
kcrlerinin tecavüzü ile başlıyan harekat şemiliteri Pekin karşısında yer almış civarında kfıin Çin kışlalarına • karşı :hl~r~r. ..ger evrat a ve ütün .ta- bir kaçını İ§aret ettik.,. Hasan Fehminin maaşı da 40 ı• 
geniş bir s~ada devam etmektedir. Mu- bulunan Japon askerlerinin işari ahire bir takım harekat hazırlamaktadırlar . .mura~~at e~forsek yahudıle- x k 1 
harebeye ıkı taraftan büyiik kuvvetler kadar çekilıniyeceklerini ve daha evvel .._ · 1 ~ın sahılde mulkferı olmuş bulundu- • BA~DADA GEUNCE ya çı arı mışbr. 4 

iştirak etmiştir. Japon bombardıman uapılan J .b. 29 . A.1 r ~ T k ·ı · B ı · d 1 gunu asla görmeyiz. Memleketleri Bağdatta çıkan El-Alemül-Arabi Mıuallı·m tayı·nıerı 
• J an aşma mucı ınce uncu Çın l'IQTlQ V ıe l l eT ın e b" k'" k d v tayyarclcrı harekata i§tirak ederek bir d . . .. .. .. ı ın usur sene mu a dem daglarla gazetesi diyor ki: 

or usunun gerı çekılme taahhudunu B ·1 • • B h d" h _ 1. ı;ıt' 
çok Çin gamizonlarmı şiddetle bombar- d d k . .. . - AŞTARAFI BtRJNCI SAHJFEDE- çevrı mıştı. unu ya u ı mu arrir- «Gerek İslam ve Arap ilemi ge- Orta mektep muallimi olıne- rf"ı• 
dıman etmişlerdir. Vaziyetin gittikçe ~e .

1 
ere=~ :ınb~d~tle üa cdecegının bek- Doyçe Algemayne Çaytung, Türki- lerinden ve Fransız senatosu aza- rekse bütün dünya lngilterenin yeni re açılan imtihana girenlerden. J~ 

daha vahim bir mecraya girmesinden ve cnı ccegını ırmiştir. yenin mümeaailine yapılan hararetli k,a. sından olup geçen asırda yaşamıı tutmuş olduğu politikayı öğrendi. rih • coğrafya grubunda kazan8ıı 
Japonyanın geniş harekata b 1 k Tokyo, 26 (A.A) - Dahiliye nazırı- b 1. kn . olan Möıyö Reynach kaydetmekte- Bu politika, Filistinin mıntakalara §Unlardır: 

. aş ıyara nın bir kara 'b' J d u u ydedıyor. d" . . . , . A'(Jlo.,. Şımali Çini baştanbaşa Jşgale tP~ebbüs n mucı ınce aponya a Beri' T • bl B . ,_ ır. taksımıdır. Bu mıntakalardan ma- . Mezıyyet Kufaş, Meliha .r-. 1ı.!i, 
...,. K . F b k al ıner age at, . Çetınuyanın Sal" . Ok h . da la ah . . . hk Zc Sa ) Ha •f O.-." etmesinden endişe ediliyor. ore ~e ormoz an asının tın mev- d . . . . . .. .~sen. v u~~c~~un anta mur o nı y udılere ve dığerı A- , ynep n av, nı e 

Londra, 26 (ö.R) _ Nankinden ge- cuduna yen başına iki yüz doksan ml- e:'1'.~ol~an, lımanlan ve ııvil hava 11- g.ormuş oldugu Fıl!stının haki arazi- raplara verilmektedir. Mukaddes Hayri Alpkurt, Akile Olkü. ~ 
len haberlere göre hükümet şimali Çin- ligram esas üzerinden yeniden kıymet lennı ihtıva eden Naha Vekili aıfatiyle sıyle k.arııl~ştınnca . küçük sandığı makamlar i.c lngiltercnin nezareti Türkçe muallimliği imtiha 
de yeni başlıyan mUsademeleri büyük verilecektir. · olan liyalutt ve meziyetleıini tebarüz et- bu kısım e~er tah~.~~ ha~a ~tmi- ve idaresi alhnda kalmaktadır. Ihsan, İsmail, ismet, Avni, I•~ 
alika Ye heyecanla takip etmektedir. Tokyo. 26 (A.:A) - Maliye nezareti tiriyor. Ve lı:endi.ınin Türk Hük.Gmeti- ~?rsak t~knben .. iki yuz Y~1?11 bet Büyük Britanyanın yahudilerin Muammer, Şehri, riyaziyede ~ 
SaWıiyettar Çin mahafill bu son vazi- erkanı Şimal! Çin ihtilMı delay•-'-•)e Din m ı. .. ı.1~1: -----.3-- "iri o}du... ınMarerih~p ~~ur. Meclk7.:. ka- arzulanm yerine aetinnek için göe- lim, Derviı Eraay, M. Turhan: 
etiA -ı ___, ...... -~.ııc ...., 11 )'llClmuaa )'all)'IUI ler terdiii bu~ hareketin prip ri. Hakla ve Sıdu, fen 
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IOsakaya ayak basıncal 
• 

S'"aliife :S 

: mağazaları geziniz .. 
Japon ruhunu aksettiren hususi
Yetlere nüfuz etmeğe çalışınız .. 

Bir Italyan zırhlısı 200,000 

• • ' • • • • ' • 

122 inci Japon imparatorunun sarayı 
etrafında Y amatoların cıkardığı , 

Büyük harpten sonra_ Italyanın inşa 
ettirdiği ilk zırhlıya ad Konuldu 

Kişiye tif.o aşısı 
yapıldı 

lstanbul, 26 (Telgraf) - Tifo .. 
ya karşı şehrimizde açılan mücadele 
büyük bir hızla devam ediyor. Şim
diye kadar §Chrim izde 200.000 kİ§i
ye tifo aşısı yapılmı§tır. ' • • nefesi dinleyiniz lngiliz hava kuvvetleri pek yakında 127 hava 

Markoni filosuyle takviye edilecektir · 
Triycste, 2G (A.A) - lstefani ajansı büyüğü denize indirilmiştir. lıda 231 ve 152 milimetrelik toplar, tay- Adına heykel 

dikilecek 
bildiriyor: Kraliçe halkın müteheyyiç tezahüratı yare topları ve mitralyözler vardır.Zırh-

Kral ve Kraliçe dün 35 bin tonluk lıda tayyareleri havava fırlatacak bir 
atasında geminin vaftiz anasını öpmüş- J 

Vittorio Vencto zırhlısının denize indi- de mancinik vardır Dişli çarhlarla 
rı.lıı•esı"nde hnzır bulunmuc:lardır. Tri- tür. il ehh 4 k" . b hl bil Londra, 26 (Ö. R.) - Nevyork.· 

, '!O T B" . k harp- m c ez ma ıne gru u zır ıya - b"Jd" "ld"-. .. b h"rd b-
bu··nıerı· doldu ..... n elli bin kış· i arasında rlyeste, 25 (A.A) - ıiyıi ... •ilk b" .. t tc . tı kt d' tan ı ırı ıgıne gore u se ı e .., ... 1 ilk 1 1 h o1 ır sura mın e ne e ır. ..k ,.,1. M k . . h • bc-
prcnsler, !;Cnato, meclis ve hükümet mil- tan sonra inşa edi miş . ta yan zır - Londra, 25 (A.A) - Evcning Stan- Y~ a. ım ~r. onı~ın atırasını c . 
messilleri ve yüksek sosyeteye merump lısı olan Vittorio Veneto zırhlısı dün dard gazetesinin bildirdiğine göre lngi- dıleştı~mck ıçın hır hey~el rekzedı· 
kimseler bulunuyordu. kral, kraliçe, birçok prensler ve büyük liz hava ordusu silahlanma programı- lecektır. Bu karar Amenka radyolar 

Duçenin arzusu üzerine geminin isim bir halk kütlesi hazır olduğu halde de- nı h~men hemen tamamen tatbik mev- ittihadı cemiyetinin bir toplantısın• 
analığ ı San Marco tezgahları amelesin- niz.c indirilmiştir. kiine koymuş bir vaziyettedir. 1750 da ittihaz edilmi' olup müteveffa 
den birinin karısına verilmiş \:e bu su- Hacmi istiabist 35.000 ton olan bu tayyareden mUrekkep 127 hava filosu M arkoni bu cemiyetin fahri azası 
retle harptanberi yapılan gemilerin en zırhlııwı :uzunluğu 230 metredir. Zırh- pek yakında hazır bulunacaktır. idi. 
······················•························· ................................................................................................................................ . 

Belçika kralının teklili 1 Bu haber Tokatta 
kc Osaka'dan me~:;..:.·k<~:,:n~"~~:.k kabildir. Magazaya gi- Evveli müsait karşılandı, ~~r~~!!Z!ı1- Roma rad- Su tesisatı 

.ı.;~nolu Japon kızları yolda tanı- rerken alt katın ~arısından fazlasını iş- d 
~ b yosu muta üzere Sovyet Rusyada-
tlııe ir çehre:sc rasgcldiler mi, ~üzl~- ı;al eden oyuncak reyonları vardır. Bu- sonra tereddu•• t uyandırdı ki vaziyeti karışık göstermek iste- yapılıyor 
L llorselenden bir maske koyımıc; gı- rada her ~e~ bü~ uk bir itina içinde pa-
,. l'Ll, yen haberler uyduruyor. Bu haber-
tı.._."'IQilesirler. Ellerini dız. kapakla- rıldar... Sanki J.1pon milleti ınütebcs- 1 T k 25 (AA) ı V k . ,.... k • ere göre guya general Levondosky o at, . - Nafıa e a• 
k oyarak cg· ilirler. Bu kl\·rılış sonu sim çehr sini bu reyonlarda aksettir- 1 5 f l · U D k 5 
"'Ç 1 Lon<lra, 26 (A.A) - Gazeteler Belçika kralının teklifini ilham etmiş olan Bay Stalin aleyhinde bir suikasd eti u ş erı mum ire törü a• ~!e rniyeceğe bcnziyen bir selumı ifa mek için çalışmışt r. Kül renginde ka-, ·~ ı <l ı fikri tebcilde müttefiktirler. Ancak şu noktayı kaydetmek icap eder ki, yapmagw a teşebbüs etmiş ve bu te- lahattin ile birlikte gelmis olan mü-
L .1_ • Bu yüzden en kalabalık yer- ğıt ar an ~·apı ınış çiçekl r , rengarenk 
oq.-.e b J f 1 · l ,_ f , __ 1 1!orııin0a Post gazetesi bu fikri cumartesi günü hararetle alkıclamış olduğu şebbu""st""ı akı"m kalınca tayyare ı"le tehassıslar vilayetimiz dahilinde ya· 
ti.. azan bir kaç dakika gidip geli- apon ener erı, ler uırn ı ru.ıp amıştır. ~ 
"il du d B · d k" b h l · · ı. lk b hdi!e bil:ıkis bugünkü Londranın iyi malumnt nlınnkta olan mahafili ile isti- bir ecnebi memlekete karmıa . . . pılacak su i~leri için Taşova, Nik-~ ...... r uğu bile olur. Fa.kal kimse nl' u mevsıın c ·ır, z a çc erını ı1a - u -y· :s: "' :ı 
"<illa" f l ı ·· ı ı t ı 1 M sarc clmege vnkit bulmuş olduklarından Bele-ika hilk\imdarı tarafından tek· Bu haberlerin asılsız o ldugw unu sar, Artova, Zile ve Kazovada da 
~

J ı ne de sinirlenmeyi hatırına ener er e sus em , en Ze\· ~ a ır. a- ~ ır -~ 
.. · d h d lii Pdıl nıic; olr.n or •ntunin faydalı olup olmıyacag"•ında tercdcfüt göstermek- t-- J •• k t tk0 k tt b l d kt d ·· ltı:ı-·.,ez. Japon halkı sokakln örnek mulatın uzerm e cp şu amga vardır: eKrara uzum yo tur. e ı a a u un u an sonra un 

~ edılecek kadar uysal ve yumu- cMadc in Japonl'> tcdıdc.r. Roma, 26 (Radyo) - Moskova- şehrimizden ayrılmışlardır. 
'ııuy~lt. Birçok garp memleketlerinin Birçok annelerin daha lıirşcy satın l'ilris, 25 (A.A) - Belçika kralı Leopold dün Paristcn ayrılmıştır. dan gelen bir habere göre mareşal Heyetin tetkik ettiği mıntakalar-
~~ k~k ca~~~~~~n~~~~wkl~nı~ook~u~rı--------~~----~~---~~--~~-~~~~ ~ro~f~r~~reikTifl~~&~rımrn~® dön~~~R 

~le burada tesadüf edilmez. şu beşiklere bakınız. Pratik ruhun b ir v alansiyada yalnız Marksistlerin miştir. arazi yakında suya kavuşacaktır. 
\fEYV A VE SEBZE RE'-'ON'" "RI merkezidir sanld burası .. . Anneler UJ.ZZZZU~

8 
2'ZlrııJC:klWst~ş?.:~f'iUlfiTZT~Z. 

• - .ı. ~.un reyonları gezmekle meşgulken ym.TU- hüküm sürdügu., H dog., ru deg., ilmiş u·· yu·· e 
~k bir mağazanın en alt katında Jarm temiz ve ih enik bir yal.akta yat-
·~ l'e•· nI ı · · b k ı Lmıclra, 26 (Rad"o) - İngiliz amele parti~ sekreteri Va1ensiyadan avde-ltı.a_ • ./o .ar .. ın. ı g~zmek heves. ine 1."a- ma arı ıçın u çocu · garaJ arı yanına ,, 

i.ıı.--...... ege layık bır ~~rdi uyu agı r nsı nuşı.u. :Luını ımw- .,, :ı • ~~ Görülm _ b .. .. k k. ~ tıa 1 ··- u· . . . tinde Jspan,·oı cumhuriyet .. ilerinin, faşistler 1arafındnn iddia edildill cibl M d D I d 
~u .•• Sebzeler lüks bir pastahane- ler bö,)lece tahtı emniyette bulununca münhasıran marksistlerden müteşekkil olmadıklarını, her sınıfa mensup o a enız yarış arın a 
~ l>öt'f l l kl k insmıların lspanyol demokrasisini kurtarmak maksadiyle Franko aleyhinde • • - • - • • ..... ı.. 1 url~nı andır1yordu. O kadar annelerin getaları veya zari eriy e • · i İstanbul, 26 (Telgraf) - Dün yapılan Moda deniz ' arışları çok ze\ kli ve 

'le · kl k · in1 ·· ·· d d J 1 miıcadcle ettiklerini, Frankocuların esaretini kabul etmek istemiyen bu in· .,, 
~· ıntizaınln yerleştirilmişlerdi. a ·• vıtr er onun e 0 aşmn arına heyecanlı geçmiştir. Büyük Şef, öğleden sonra saat on altıda Ertuğrul ya-
,., ,.. den ı-'"'ar, Toledo b:-sku"'ll"rı· , pı- mani kalmı,·or. 7.,oriler atkısız san- sanların hürriyetleri . için vuruştuklarını söylemiştir. t:ı le Mod efl d' . l .. .. k } 1 d 
·q tı cuı " " " Y ayı şer en ınruş er ve gunun zev ve ıeyccanını arttırmış ar ır. 

~ltıl Parlayan seramik kaplar ter- dalları andıran biı- çeşit kuncluradır. Coşkun tezahüratla karşılanan Atatürk ş_aat on dokuza kadar yarışları ta-
~ ' zevkle, itina ile tanzim edilmiş Bunların taht. dnn, pirinç samanından s l d A d d kip buyurmuşlar ve halkımız tarafından ayni Fevgi tezahüratiyle uğurlan-
lt~erd~ olduğumuzu gösteriyordu. tutunuz da altın işlemeli olanları bile a va o r y ın a ınışlardır. 
~P~ın~kmuMu b~~hlrn~ .. lmınhcra~mda~~cld~~ T k ~=======~===~~=~~~~~~~ll~Z~7~~~~~z~z~~~~~~~=~~?!H~~ 
''lıon da küçük bir ibadet yeri vardı . zadlara yavaş yav:ış alışıyor. Birnz ile- Milletler Cemi- Ür kuşu şubesi 5 

~ ~ada ibadet yeri olmıyan bir mo- ride yine Japon kızlarının muhtelif 

ltıağnz::sı bile tasavvur edilemez. renkte toprak ve taştan tersim ederek t r'n Jen cekı'ldı· açılacak 
'"' işledikleıi minyatür manzaralar var. a~ • 

ı,.. 'ırJ\.Y lÇMEK lSTER MtS1N1Z"'. 1 1 H k . p A k T 
C\ Japonca hu çcşıt tab o ara < a onı- aris, 26 (Ö. R. ) - Sansalvador n ara, 26 ( H ususi) - ürk-
~ \llpsuz be~ fincanlq Japon tarzında va> diyorlcır. Hakonivalar onu seyre- hükumeti dün Cenevrede M metler kuşu çalıpnalarının gençlik yığınla
~~ 40 sen yani on beş kuruştur. denlcr Uzerinde hususi bir haleti ruhi- Cemiyeti umumi katipliğine bir no- n arasında uyandırdığı büyük ve 
\ıı. ~ i,1rniı. mağazanın yedinci katında ye ynr:ıtmayı istihdaf eden sembolik ta tevdi ederek Sansalvador hüku· candan alaka şehrimizde büyük 
~l salonu vardı. Kimonolu küçük manzaralardır. Bunlar sulh, melankoli, metinin Milletler Cemiyetinden çe- memnuniye tle karşılanmaktadır • 
' dudaklarından eksik olınıyan tc- neşe, istirahat ve ebediyet duygularını kilmeğe karar verdiğini bildirmiştir. Pek ?"akında Aydın, Antalya ve Ba-

ttı.lerlc servis yapıyorlardı. telkin ederler. Her biri J:ıpon tarzın- Sansalvador hükumetinin son bir lıkesırde Türkkuşu şubeleri açıla-
da empresyonist tablolardır. Japon- toplantısında ittihaz edilen bu kara- caktır. Türkkuşu kamplarında çalış· 

~ MODERN JAPONYA ların hayalperver, apstrc ruhunu gü- rın esbabı mucibesi henüz malum malara devam ed iliyor. 

~ ~ .. ~oskopta maziye bağlı ve yeni- zelcc aksettirirler. 1şte bu birbirine değildir. Mam a fih h adise Cenevrede H l • d'd 
' ;;;:ı kapılarını kapamış zanncdi- zıt intibalar kucaklnndığı zaman mo- teessiifle karşılnnmıştır. o 1 vu a 
'1L _ .:;rn Japonyanın bazı manzara- dern uzak Şark imparatorluğunun sır-

-..~(Otlar. nna nüfuz edilebilır. Onu sevmek şar- u.. . Grev hastalıg"' 1 
~ 1 tiyle. .. nıversiteler 

~.i ~hagen) e göre İngiliz ka- Japonlar garp medeniyetinden ve k • Holivud, 26 (Radyo) _ Holi-
~ ~.~naiy~k ve tabia~e itaat esa- icatla~·ınd~n işleıine. geleni air_nışlar, OngreSl vudda m ak iniatler, perükçüler ve fi-
~ ~~atcnıt olup bellı başlı evsa- cetlerınden kalnn binlerce senelik va- R 

26 
Ö . • güranlardan sonra ses ve radyo 

1 dır : sıfları safdilune bir sadakatle muhafaza ~ma, .~ : R.~ -.- 37 mılletı müstahdimini de grev yapmak teh-
ııı..... '- İngiliz yiğit, vir il faal atıl- etmişlerdir. t~msıl eden unıversıtelıler kongre- didinde bul l B la be 
~ !l'ı "· d · ' ' ı . 8 1 çarsamb ·· ·· b d l unmu§ar. un r ş 
..""iti~ uca clecı, dürüşt, hüriyete J aponyaya ait intibalarımı muhtelif k · Ma gunu ura a .,1°.~ an~- bin kişi olup talepleri kabul edil-
h.'d '41\, hodk A .. k w k"ll el b' 1 . . b -1 b'l" . S g ca tır. urahhasların buyuk bır 15 ·"t U am, enerJ ı , ve mag- şe ı er e ır )lrme ag ıya ı ırım .• an - kı R mezse ağustostan sonra işi hıra-
~ ı ~ haydan Kolx>ya çıktığınız zaınan ilk d.smı omaya muvasalat etmifler- kacaklardır. Bu auretle Arnerika-
t ~~ kl-:lc?1cfnsiyle rabıta1arla bağ- trenle benim gibi Osakaya gelmişsen~ ır. nın sinema merkezinde faaliye t da-
~C)~r ı?tıyncındadı~. ~ruplar, hiç durmadan bir moda mağazasını zı- v r it LJ•d l ktT .k ha bir defa duracaktır. 
'it, Si •• ~ısaklar, cemıyet1er yara- yaret ediniz. J apon halkının muhte- ' e a l nı roe e . ı 

3 ~asıdır. Milli şuura maliktir. lif sınıfları ile temasa geçiniz. taşe re- santralleri On iki "-, \ltv l abiata ve onun kanunları- yonlarmdaki temizliği, intizamı, oyun-
)~. .. ~ olarak inkişaf eden her se- ı cak reyonlarındaki çekici güzelliği he- . Sovyctle~ birliğinde ilk iki yeraltı cürmü h d 
'ı~ ~lı~elere, hayatın her safha- le mini miniler ic,in hazırlanan muskos- hıdroelektrık santralı, biri Azerbaycan- meş u 't. an aneyc büyük bir hürm et l ınrı (beşikleri) düşüniinüz. Şu müte- da Terterde, diğeri de Kola yarını ada- Son kırk sekiz saat zarfında şeh-

i lbcssim Japonynnın ezeli nezaketine gıp- sında Niva Uzerinde vilcuda getirilmiş- r imizde on iki cürm ü meşhut hadi-
~a ~ Fi~ri sahada tabiata, hakiki ta ediniz. TC>7yin sanatlarındaki kud- tir. sesi tesbit edilmiştir. Bunlar hırsız
! ~~Ilı e~ıne,. pratik olan her şeye l reti hayrnnlıkln seyrediniz. Bu memlc- Terter santralına su, 140 metre yer lık,, .sarhoşluk ve yaralama had ise· 
~itli! ayıl bınacnaleyh mücerred ketin selüloidden oyuncaklnr gibi boş altından kazılmış 11 kilometre uzun- leridır. V e suçluları hakkında derha l 
~ :_e ~c d.~şm~ndır. · ~ . 1 ve hafifA olduğu ~cha~ını ~.ir da~ika i~in hığ~ıncla ~ir .tünel vasıtasiyle gelın~k- k:1rarla r alınarak tevkif edilmişler
\ tı ç k ecrubenın verdıgı derslere nasıl hasıl etm•şscnız mutevazı maga- tedır. Tw·bınden geçen su h~kn bir dır. 
lıı~· ltıij 0 

hassas, anlaşmalara ama- ı1 zalar yanında kurulan azametli binala- tünelle gene nehire dönmektedir. San- Şam lı sokağınd[\ Ayşeyi dövm ek-
littqit8a<\de ve İmtiyaz vermeğe ra ve onun içinden taşan ruha bakınız. tralın kuvveti 54.300 kilovattu·. ten ve hakaretten suçlu Zebranın 
~ ~ ı' a?:eli ve faydacıdır. Ondan sonra gözlerinizi afişlere, ~·uji- Niva santralının türbinleri de 75 met- üç gün hafif hapsine ve y irm i altı 
'!-ti" l'unf ılız d.o~tluğundan ve İngi- ye. Nara ve Kioto fonf?rlerinc, on ye- re derinliktedir. Türbinlerden çıkan su lira p ara cezasına ve tıevkifine, ya
(~'<le ~ teş~~kı mesaisinden çok 1 dinci asırdan 1868 tarihine k:ıdar im- Beyaz denizde Kandlaşka körfezine akı~ ralamaktan suçlu Kem al Divaneoğ
\; td p I ecegız. Yalnız her Türk pnratorluğun en kudretli hakimi sayı- tılacaktır. Santralın kuvveti lSO.OOO ki- lunun tenz ilen 20 gün hapsine ve 
~na rnerston} un ~u sözünü lan Nikkoların kabırlanna, Nara. ve fovattır. tevki fi~e, !<eçecilerde r:1iy~i~in 
t lııll·lçıkarmamalıdır: Kamakurada cDaibutsu> adı verilen -- kahvesıne gırerek, herkesın ıstıra-
~ ~b:e~ed: ne ebedi dostluklar, muazzam. budda heykellerine, Miaji- miz 122 nci J apon imparatoru Hiro- hat ve huzurunu bozacak surette 
~ı duşmanlıklar yaşar. in- : ınada cSlıinto nun yani resmi dinin Hitonun mukaddes bahçelerini ihata bağırıp çağıran sabıkalılardan Kel 
· l~~~ .. surette İngiliz m en- sembolü olan ahşap köprüye yani cTo- eden kale etrafında bir kaç saat geçi- Alinin beş gün hapaine ve tevkifine 
~unur.:. 

SON HABER 

Çin nota verdi 
Japonyaya karşı askeri zecri 

tatbiki istendi tedbirlerin 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Cenevreden bıldirfüyor: 
- Çin hükümeti, Milletler Cemiyeti genel sekreterliğine bir nota gönde

rerek cÇinin tamamiyetine taarruz eden ve Çini kolayca yenir, yutulur biı 
lokma sanan> Japon emperyalizminin kuvvet siyasetini şiddetle protesto et
miştir. Bu notada Japonyaya karşı Milletler Cemiyeti niznmnamesinin 16 ncJ 
maddesinin tatbiki ve derhal zecri tedbirlerin askeri hükümlerinin tatbikl 
istenmiştir. 

Dün öğleden sonra 
Japon hava filoları Çin 

)erini bombardıman 
kuvvet
etti 

Londra, 26 (Telsizle) - J apon kuvvetleri bugün öğleden sonra Çin kıta· 
atı üzerine saldırarak Çin hatlarına büyük zayiat verdinnişlerdir. Ayrıca 
J apon tayyare filoları Çin kıt'alannı taramış ve bir saat devam eden şiddetli 
bombardımanlarda bulunmuştw·. 

Tayyarelerin bombardımanı o kadar müthiş olmuştur ki Çinliler en ufak 
bir mukabelede bulunamamışlar, yalnız bir tayyarcl i düşünnüşlerdir. Ja· 
pon tayyareci yere inerken tayyareyi yakmıştır. 

Mareşal Badogliyo nerede imiş? 
Romn, 26 (ô.R) - Mnreşal Badoglionun Cebelüttarıkla bulunduğu hak· 

kın<la ecnebi sazeteler tarafından verilen haberler resmen tekzip edilm~c:tir. 
Mareşalın şiındilık Cebelüttnrıka gitmeğe niyeti olmadığı, orad:ı bir vazifesi 
bulunmadığı beyan ediliyor. 

Kan davası 
Istanbulda yeni bir cinayet 

lstanbul, 2:; (Telefonla) - Bu sahalı Tahtakaledc kan davnsı yüzünden 
yeni Lir cinayet daha olmuştur. KüHistür namiylc tanınan on dokuz yaşın
da Kısı isminde b iri, otuz yaşındaki kayıkçı Süleymanı öldürmilştür. Se

m karde inin birka ıl önce Kısının kard ini öldünn · · 
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Cekoslo-l 

MILU ROMAN SAYI : 38 Yazan : V. KEMAL 
Denize döktüğü altın çiçeklerle sn• ynt, birbirleriyle kucak kucağa . •• On bin 

na doğru yol açmış Cemal, deniz, bü- senelik lir mazinin milli ııuurumuzun, 
tün hayatı, bütün varlığı temsil eden 

1 
T ürk kudretinin öz varlığı, bütün bir 

Dünya matbuatı, dört 
ül e ş
mayı müsait karşıla l 

Pakta Türkiye bas olacaktır , 

bir nynaya ne kdar benziyor, beşerin cihana haykırdı .. Türk esir olmnz..Oro.- : 
ııimdi ıstırabını, gimdi heyecanını, bir da tek bir varlık var knrdeşlerim .. Mu.s- E 
yerde sükônunu, ~~ş~a ~ir yer~e. !ır: 

1 

tnfn .Kem.alin y<nattı~ı varlık.. ~ 
tınnsını, kuh derinligını, kah engınlıgını Goz.lerım oralara kadar uzanıyor.O 
yaşatıyor.. büJ ük kudret arasında kırmızıya dön- Jki hafta Önce Tahranda, dost 

Kordon boyundaki evlerden musiki müş hil:J dalgalanıyor .. Türk bu rengi İran Şahinşahımn tahsis ettikleri 

tefsir edilebilir.» 

YUNAN BASINI 
ve nağme dökül~~or •• Bu n~ğ.r:"7~~~ bir j k~ndi öz kanından almı;ıtır .. Hılalini de Saada?ad ~yın~a mutantan 
nurani hınat gıbı nlnunn surunuşu, bnş- gokten.. . 1 meraşımle ı~. edılen ~dabad «Elefteron Vima» gazetesine .Be-
ka Lir ruh gibi ruhuma süzülüşü, içim-\ Yeni bir tarih doğuyor .. Asırları dol- paktının akıslerı çok genıştır .• Bu yoğl undan yazılıyor : 
deki atqi ayrılık ateşini alevlendiriyor. duran Türk tarihinin uzanışı Büyük pakt bilaistisna bütün dünyada iyi İranın meshur saraylarından bi
Mehtap nurant bir yelpaze gıôi alnımı Mustafa Kemal söyliyor.. Tarih söyli- karşılanmıştır .• Türkiyeyi ve şefle- rinde imzalanmış olan Şark dev
okşıyor .. Senin gözlerinin nuru gibi Ce· ı' yor.. Biz medeniyetin çocuklımyız.. rımızın barış siyasetini yakından letleri anlaşmasına, burada ( Şark 
mal... Orta Asynda Altaylardan knhrnman tanıyanlar bu hususta aşağıdaki paktı ) adını takmışlardır .• Cereyan 

Görüyorsun sevgilim, ne kadar yal- bir millet doğuyor .. Tarih doğuyor. Me- mütalaaları serdediyorlar : eden bütün vak'alar, · Türkiyenin 
nııım .. T nbiatle ba,bap, mehtapJa, de-

1 

deniyet doğuyor .. O yerlerden dört bu- MACAR BASINI bu anla~manın başkanı olacağını is-
nizle, gölgelerle başba~ ve kendi kcn• cağ yayılan dedelerimiz şuun ve hfıdi- pat etmektedir .• Türk matbuatının 
dimlc başba~a ve yalnız senin hayalin 

1 

sata. yol verdiler.. Han~i dağ, hangi Hariciye ve Dahiliye vekillerimi-, neşri?'atı da bun_u g?s.ter~ek.ted~r. 
ruhumda... nchır, hcmgi ~ehir , hangi ülkeyi ve bütün zin Moskovayı ziyaretlerini mevzu- Mılletle~ Cemıyetının .~şlerı ıle 

M~afelerin arkı:ısında, ufuklann ma· tabiatı o.rn§tırırsak orada Türkün fe. ubahis eden Mucar basını, bu ziya-ı Bnlkan mısakmdan tecrube almış 
verasma nüfuz eden ruhum, senin e~gin ı ra~at ve güzelliğinden, Türkün göklere rete hususi bir kıymet ve eh""'lmİ- bulunan Türkiye dış bakanının söz-
nazarlannı arıyor .• Bu nkşam İzmırde enşen knhramanlıE'.,rından temiz ve asil ~ leri, pek tabii olarak Tahranda 
bütün güzellikler toplanmış. fakat bü- hatıralnnnı •beraber bulabilirsiniz.. dinlenmis ve lran ile Irak ve Af-
tün bu ıiir alemi bana hiç bir şey ifade Dünyanın dört buca~ında Türkün ganistan arasındaki ihtilaflar halle· 
etmiyor .• Çünkü senden ayn, ruhumun kahramanlığını, alimler, şairler, tarih- ,.. dilmiştir •. 

·1 Bugün emri vaki haline gelen 
aynlılc acılarını arıyorum.. çı er yaza ynza bitiremediler.. Fakat 1 b 

. 
·ç·ıtçi parti i 

' A va y arı 

değişiklik yapacaktır 
Memurlar kabinesi kurulacak 

... 
• • • . 
• 

Kahlaıha, tebesaüm, neşe ve hayat. üç asırdan beri saltanat idaresi, bozulan 1 Şark misak~~ı~ pla~ a.rı ile.~_azır· Pragclan bir görünüş 
hen bunlara yabancıyım .. Gelip geçen- kokan ultanların keyif ve hevesi Tür-

1 

ıanırken, .! urlıyenın ıfa ;ttıgı uz- Çekoslovakya matbuatı, son giln- ı rindeıı mürekkep olan şimdiki ko:ıliSY°" 
ler, neşe ve saadet içinde; diller birer kün maneviyetini zehirlemişti .• Düş- l~ştır.ıcı rol~, bu m~~l;ketı~ bu -y_e-1 ıerde zuhur eden hükümet buhranına I ccınan yekun 300 mebusdan 164 e ~ 
billbül, gönüller birer kumru.. manlar Balkan, umumi savaştan sonra nı mısaktakı mevkıını tespıt etmış- geniş yerler tahsis ediyorlar. Malum liktir. Şu halde koalisyonun ckser1' 

Ne faidl" bunlardan bana .. Hayatı- ana vatanımızda bizi boğmak iste-- ti.. .. . .. .. . . 1 olduğu üzere Çckoslovakyada buğday yet temeli pek zayıftır. 
mı saran kollardan ben çok uzaklarda- diler .•. Sultanlar evet dediler knrdeşlc- T urkıye hukumetı, bu ışte de inhisar idaresine verilecek tahsisat me-
yım .. Bu §İİr ve hayal, saat bire kadar rim.. Her taraftan saldıran düşman- Balkanlar ile diğer i~ ortaklarının 1 

selesinde kabinedeki çiftçi nazırlarla 
~z.:ıdı .. Yollar gittikçe tenhalaştı.. larla ana yurt sarılmıştı.. Akdenizin tasvi~lerini al~.ıkta~ sonra faaliyete maliye nazırı arasında çıkan anlnşmnz-

Ne acı bir ıssızlık sükun içinde deniz dilber melikesi lzmir, Yunanlılann geçmış olup, T urk ıç ve dış bakan- lık, maliye nazırının istifasiyle bir kı-
\Jyuyor .. Ayı tabiatın bu gümüş göğsü- eline düştü .. · Tarihimizi bu karanlık ' larının Moskovada ):aptıkları t~- 'riz doğurmuştu. Bu vaziyet karşısın-
ne yaslanmış uyuyor .• Tarasaya çıktım matem, ölüm kapladı .. Fakat Türkün 1 Sovyetlerin A1ıkara elçisi B. Karinsky maslar, artık Şa~k m~aklna da~ıl da başvekil de kabinenin istilasını ver-
lzmiri kaplıyan binlerce evlerin görün- iman ve mefkuresini ihda eden ilahi Ankara istasyonunda 1 bulunan devletler en zı arı ıle miş, Dr. Beneş parlamento ekseriyeti-

b. b" rk .h. . . k A T h d alakadar olmıyan Sovyetleri ten- ! d bil k . b. hük.. u miyen köşelerinde mesut, muztarip ır ses, on ın sene 1 tan ımızın de- yet verme ·te, rasın a ran a ne ayana ece yem ır met teş-
insanlar gaflet uykusuna dalmışlar, ru- rinliklerinden gelen kurtuluş ve hürriyet yaptığı miizakereler hakkında müt- vir etmiştir.. kili vazifesi karşısında kalmıştır. Ma-

M f K l
. . . «Haber» gazetesi, Şark misakı b 

hum mustarip kalpleri arıyor .. insanlar sesi, usta a ema ımızı9, Atatürkün tefik hükümete malumat vermek . T·· k' . ··f car mnt uatı, şimdiki hükümet koalis-

11 b ıd • T ·· k'· . . d h . d. kded.l . l A k sayesınde ur ·ıyenın nu uzu art- .. d .dd ı· il u·rı ld ~ e enim münatcbetim kalmamış .. Gön- yı ırım scsı, ur un manevıyetın e a- ve şım ı a ı mış o an sya pa - ~ b .. . k yonu ıçın e şı et ı ll a ar o ugu-

1 h k 1 
B h l I mış oldugunu te aruz ettırme te f k • Y b k 1. üm icranla dolu .. Senin hicranınla do- ri a ar ynrattı.. u ses ru umuzu sardı. tına Sovyet Rusyanın da i ti 1akı 'k d" f d l l nu, a at dıgcr taraftan u oa ısyonun 

1 b
. k d H l olup bunun ı tısa ı ay a arı o a- . 1 . 

u, senin hı~ııınla sevgili... Hayat daimi ır avga ır. . e e yurd imkanlarını araştırmak üzere Rus- ' l ycrıne -mevcut par amenter kuvvet nıs-
Evvelce ,.....~r.ıştım.. Dh·anıharplelkavgası şeref, namus kavgasıdır .. Hn-lyaya gitmiş olrnasını pek kuvvetli cal~ır.. d T .. k" . I k .h betleri doloyısiyle politik sistemde esası 

işimiz kalmadı .. 1'•ımt seyahat milsaa- yatın miınası hürriyettir.. Toprağın lbir ihtimal olarak ileri sürmekte, u saye e ur ·ıyenın ra a ı - 1 bozacak bir değişiklik yapılmaksızın -
desini vermek • .., • kadar nnzlı davra· üzerinde esir, zelil yaşamaktansa al- Türkiye - han • Irak - Afganistan racatı ar~acak ve ha:ı'ten ev:'cl ?~-

1 

başka bir tertip Urnmesi mi.imkün olma-
nıyorlar ki ... Her 'bfl.racaatimizde bir tında hür yatmak daha şereflidir ..• Biz arasında Tahranda akd ve imza edil- ma?lı ımparato:Iugun~n bır vı~a- dığını ileri sürerek devlet reisinin yeni 
bahane ile bizi oyalıyotlar .. Aziz Dimit- bu sese gönül verdik .. Biz bu sese can : miş olan paktın bir ademi tecavüz Y~bt! ola

1
n bbu 1k~lt a,. esk;deı~. oldebugu hükümct l~kili vazifesinin güçlüğilne 

rimize söyledim .. O da bugünlerde nsa-' verdik.. işte S:ıkarya savaşının büyük pakti olup bununla bu dört Müslü- gı .'• d sta~ .u ı e tıcarı munas et işaret etmekte \"e umumi vaziyet hak-! 
bi.. Hula ıüphe ediyo Jnr .. Atinaya av- manası budur .. Çok yakında bu güne- man devletin Asya politikasında ve tesB e .~ek .. tır.İ l l d b"I kındtt nşağıd ki. cµteresan malUmatı' 
detimize müsaade edi} orlar .. Fakat an- şin hiitün yurdu hakiki kurtuluş ve beynelmilel politikada tesir ve nü- k"dugun Bu w r~ ~ dıane ; 111

• ,. ıde, vermektedir: 

1 d 
~ .. 1 .. . t 1 w • d f es ı en ogazıçın e s:.mırgan a M l 1 k 

a ıgıma gore siyasi ve askeri büro ıumye nuruy e sarncagına ıman e e~ uzlarını tevsi ve tahkim etmek ga- k evcut koa isyon yerine - po iti 
l k 

«Şeyhin konağı» diye maruf o-
Avrupaya gitmekliğimize ızın venni- im ardeııılerim... yesini güttüklerini ve bu grubun sistemde r_o;ası bozacak bir değişiklik 

nakta oturuyordu .. 
yor .. Sevgili babacığım da ne§esini kay- *** sevk ve idaresinin Ankara hükü- yapılmaksızın - başka bir tertip ika-'- Tüı k ve Irak demiryollarının 
betmiş .. lzmirde sıkıldım artık, hiç ol- Sakarya zaferinden sonra Loit Cor- metinin elinde bulunduğunu, ni- birbirine raptı, bir taraftan Türk- mesi imkansızlİğıdır ki son yıllarda 
~az~~ Atinaya gideceğim .. Belki omdan cun siyasi faaliyeti oyalama ve aldat- tekim bu devletler konseyinin ilk Irak ticaretine faydalı olacağı gibi, çiftçi -sosyalist- katolik koalisyonunun 
bır .ızın koparabiliriz.. Adresimi bilaire- ma devresine girmi,ti.. j k?radrınıTn Milletler cemiyeti konse- diğer taraftan da İran halılarının gayri ın~i~canis ceııahlarım hir arada 
ceğım .. Mektup yazma Cemal.. Belki bir fn..,iliz hükümctı·, h~n·cı·ye n~zın Lord yın e .• ürkiye için daimi bir aza- A .h k l l t k tutabilmıştır. Her ne kadar Malypctr'-~ f 0 ~ ~ l k ' rupaya ı racını o ay aş ıraca ·- . . 
na taya kadar yola çıkarız .. Bütün bu c·· d. . . d "d' E . d ı temınme taall\ık ettiğini ve Mil- t y . t · d·t T b in çiftçi partisı ıle Sramekin katolik 
1

_ k . . . w urzon en ı~e ıçın c ı ı.. n zıya e l l . . . ır.. enı amır e ı en ra zon - . . s;anşı vazıyet ıçınde boguluyorum .. Ge- b. d k k d et er cemıyetının sonbahar top- 1 l l'senofo bahs tt· ~· halk partisinı şıddetli ihtilaflar Beckin 
. . . .. .. .. unı ır tnarruzurnuz an or uyor u.. ] d . . ran yo u '- nun e ıgı , cenın ıçıne gomuldum .. Sen olmasan ha- B .. .. k . . A d 1 antısın a bu kararın tatbıkı ıçın «Ünbı"nlerı·n» Acem"ıstandan denı·-ı' kilisesinin akıdelerinden ve Beneşi.n 

1
• I • • unun onune geçme ıçın, na o unun b·· .. k ~~ ın ~ ?1asa,bu kwaranlık i~ınde erı?ece- Yummlılar tarafından tahliyesini esas dul~n uvvetle çalışılacağını kay- ze indikleri tarihi şosedir.. umdclerinden nyı:mış ve bu ihtililflar 

gım gıbı: uyku agır kdbusıyle benı l!llr- ettıkten sonra şunları yazmakta· Türkiye ile yeni misaka dahil Rus paktının akdındcn sonra dış poli-
aa .. Ellerimde yazacak kudret kalmadı .. itibariyle kabul ettiğini ve yakında iti- dır : olan devletlerden lıak ve İran tika sahasına da sirayet etmişse de hil-

Ey ruhuma geceleri dolduran sevgi- lüf devletleri hariciye nazırl~n ~oplanıp - «Her ne kadar bu grubu teş· arasında sağlam ve tarihi rabıta- kümet koalisyonun gerek sağ ve gerek Çekoslovak Başkanı Dr. Bcnes "U· 
lim ... Bırak yanan ba"ım dizlerinde bir bu esas dairesin·d· e s.ulh teklıflennde hu-

1 
kil eyli yen devletlerden Türkiyp lar \•ardır.. sol cenah unsurları yüksek siyasi se- · i ı• 

b l 1 ki l 
d d F Hlınkanm Slovak halk partisırı ı. 

az nuzur usun.. unaca arını soy eyıp uruyor u.. n-,h · 1 k ·· d•w· .. •• ak lstanbuldak"ı 1 hep ve zaruretlerle birbirlerine ınuh- ıJ'"° 
11 1 

arıç o mn uzere ıger uçu Y ın slfun: ve T opkapı kümct ekseri.,eti içine almağa .11' ..,el *** kat evvelcmirde Yunanı ara mütııre- · · · 1 ·h· d dah · 1 taç olduklarını takdir etmirii... Bu ., .. ı .. 1w . . . . d B·· .. mazının sıynsa tarı ın e a zı- :müzeleri i e, büyük camilerin sta- -s~ fakıvet elvermistir. Başkaca hüJ'
1
" _tıf' 

Diyann ve Dimitri Atinaya do'·nmu·· •• ke akdetmcmız1 ıstıyor u.. utun gaye- d fA b. 1 l 1 k . l . O suretle bütün meselelerde ihtilaf ve " • ır-: .. ~ . " . . • . . 1 ya c men ı ır ro oynamış arsa a tıt erı ve smanlıcadaki farisi koalisyon dışında müfrit ~ağ ve !öO ·_,1 
lerdi .. Aylarca bütün gayretlerine ra~- len zaman ka:zt!.narıık ıktısadı \'azıycti- da bunlar arasında şimdi sıkı bir ko· kelimeler, bu rabıtaları ı·spata ka- zıddiyetler daima kompromislerlc hal l r ıW 

A 
1 d'l . tiler (yani komünistler, faşist c • ı..v# 

men vrupaya seyahat müsaadesini ala- ı~izin fer~ııl~ş~.a~~n'. temin etmek ve ne· operation teşkil dilmiş olması bu fidir •. lrnka gelince, bugünkü nazır- ve tesviye c ' 1 mıştir. Yalnız Beran ta- ittihnt \'e saire) Macarlar, 44 f11C~5Ll' 
mndılar .. Vatanlarındıı adeta tevkif edil- tıcede ınhılulımızı hnzırlamcl..tı.. memleketlerin Hindistandan Bal- larından bazıları bile Osmanlı ida- rafınd::ın idare edilen çiftçi partisi sağ olan Konrad Hcnlcinin idaresirıdcİ'l ~ 
tni"lerdi · Nihayet İstanbula gidebilmek Yunan hükümeti taarruzu muzdan kanlara kadar uzanan fevkalade resinde çalışmış memurlar olup, cenahı yeni bir hi.ikümet koalisyonu det Almanlar partisi vardır. 66

1 
srıs

lmkanını buldulnr .. Tarnbyada yerleşen o kadar ürkmü~ bir halde bulunuyordu büyük jeografik vüs'atları ve in- Fındıklı mebusan meclisinde ve vücudn getirmek hususunda ciiretkn- buslnrı olan sosyalL t ve nasyoPa il) 

Oiynna: her gün güzel lstanbulun bir ki on beş şubat 1922 tarihinde lngiliz 1giltere ile Rusyanın lran ve Afga· Osmanlı ordusunda bulunmuş Irak rnne hi.ilyalar kurmuş ve bu koalisyon- yalistler hükümet koalisyonundıı.ıt J 
tarafında gezerek o.cılarını dindinnc~e h k.. · d h 1 d k d ·· k k da Henleinin idaresindeki Sudct Al- Vo 

o ü umetın en emen büyiik mikyasta n istan a i mühim menfaatleri o· ruesası pe ço ·tur.. rılacak olurlarsa hasıl olacal.( -Af 
çalışıyordu .. Büyük derede Cemalin an- d · t · K .. . k l Türkiycnin Mısır petrollnrında manian partisinin beynelmilel ve mil- k J11eo"' 

n 
... · . b Jd b . T k yar ı:n. ıs emı~. . uçü Asyadaki Yu.. ayısiyle -bu iki büyük devletin po- h li 1,arakterdekı' sosyalı·stı"'rı· tenısı·ı ancak Henlein partisi teşri ı fi 
.....,mı u u ve u temız ür nnnsımn "1 k d 1 v l issed l w d "kt dA b k d • "' ili na-ı a ı uman an ıgına dıı hemen litikalan üzerinde müessir olma c.. ... ıgı a ı. ısa ı a ·ım a çağırıldığı takdirde knpanab· r. " ' 

göğsünde ağladı .. Cemalin yattı~ı oda- tahliye için istihzaratta bulunmasını tan hali kalmıyacaktır. Bununla be- mühim bir rabıta olup, yeni nnlaş- etmesi tasavvur edilmişti. Bu suretle kat ko:ılisyonda kalacak olan Ç.C ıı'lt'' 
dnDg.eceler geçirdi.. cmrcylemişti.. raber Türkiye ile Rusya arasındaki ma sayesinde kuvvetlenecektir .•. oynihzaml anda dış politika h~kıınındnn Alman partileri ile çütçilcrin sol ce,.,, ' 

ıy na zayifliyor .. Asabi buhranlar 1 l Eko • bak d Bavd d bir nre cet, yani Ruslarla olan bagvın .l r-
.ngi izler bizi ı ütarekeye, diğer t:ı- münaaebet rüçhan ve tefevvukunu nomı . an,.ını.n a g a a nın böyle bir harekete iştirak ev 

içinde her gün biraz daha titizleniyor. kad h t d d ycrJne Al'nanyaya doğru bir temayül 
S hh 

raftan dıı. Yunanlılann maneviyctini tak- muhafaza edecektir .. Vakıa bu ar seya a ı manı ar ır.. du··su··nUlmu"<:tu··. miyeceklcri cayi sualdir. ..ol il' 
1 atini kaybediyordu.. · 1 Şark misakı, içtimai tesirler de ~ ~ d !ö r. 'li 

Cemal. Diyanarun lsviçreye gclemi- vıyeyc ça ışıyorlardı.. münasebet belki bugün ittifak mu· B k h .. k.. . . f 1 l Çünkü böyle biı· hareket 
1 JıY 

lt"l. f 1 . ahcdesı'nı·n ı·mza cdı.ldı•gy ı· ı"lk yıldnki ya .. p.a. rak .Türk ıslahatını Doğuya u ere u umetın ısti ası i e 'a;.;lı- k d d h ı· .. . 1 1 tıııtl ılı: yeceğini anlnuınca, Anadoluya döndü. ı ıı ıarıciye nazırları toplandı.Mü- ... t k ynn <:iddetli mu··nak::ı<:l da b 1"' a a a ay ı ınue:;sır o ına ~ .,, )ıY 
M 11 

"' tarcke h '-k d d·kı · k T ·· k gibi salnbctli deg~ ilse de yı· ne dai- go urece tır.. ~ '"'$ ar u P nn ve kalamaz. Faraza Sramekin kat0
•
1
,
1
: ~;ııl 

i i vazifesinin başında büyük zaferin • a~ ın a ver 1 en arar, ur tNGlLIZ BASINI tasavvurlarda hayli rol oynamakta- .,.cY 
'h b taarruzu · · ·· · · · · · ·ı ma iyi ve samimi addedilebilir.... partisi Moskovodan vüz çcvrı• -ııf' nı ayetini ekliyor.. Diyanasına ayrılık ıçm musaıt mevsımın geçıştırı - R k dır. Çiftçi partisinin resmi organı olan ., b ı .,.- · acılıırını yazıyor, sevgilisine ümit, iman mesinden ibaret bulunduğu anlaşıldı.. usya gerek Garp, gerekse Şar • «Daily T elgraph» gazetesi«Mos- V k memnuniyetle telakki cts"' de l ı,ı.ıı> 

· d Müttefiklerin bize bildirdikler sulh ta iki cenahından hemhududu dev- kova Türk bakanlarını ağırlıyor.» end·o gazetesi açıktan açığa koalis- tinin bugünki.i ş rait altında j\lJllt ' 
venyor u.. letlerı"n muarız tavır "e hareketle- b 1 ~ I d 1 fı d. yon a değişiklik yapılması tehdidini sa- ... a ""'kl"'şmasını muvafık göriİP 

*** 
~asları h•ta Osmanlı devletiyle akde- • aş.ıgı a tm a şu te gra neşre ı- v nnakta çift . rt• . l h h ld " .,u u 

riyİe tehdid edılrnekte olup bugün yor : u ve çı pa ısın n er a e yeccği meşkOktur. c >'' 
Sakarya büyük zaferi bitmi,, yurdun dedilen muahedeler gibi, Avrupanın si- artık faik kuvvetlerine dayanarak «Dün Türkiye dış i~leri bakanı koalisyonda kalacağını, fikir ve görilş Binaenaleyh bugünkü kriz iç 

1
•
1 

,ı:BJ" 
bağrına uzatılan kılınçlar parçalanmış, yasi iktı adi, menafii nnzan dikkate alı- Ankara hükümeti üzerine bir taz- Dr. Amsla iç işleri bakanı Bay Ka· ihtiluflnrmdan dolayı teşriki mesaiden sal bir hal tarzı bulunabilıncsi ııl 
Türkün kabcsine yaklaşan dü~man nnnık tertip edilmiş ve yine eski zihni- yik icra edemez •. Bunun için Rus- ya şerefine bir öğle ziyafeti veril- çekinen sol partilerin koalisyondan ay- sız görünüyor. #ıı' 
kollan kırılmıştı.. yetle-rinde ve bize kar~ı telakki tanla- ya Türkiyenin Avrupa devletle- miştir •. Bu münasebetle Sovyet dış rıfabileccklerini yazmaktadır. Sonbaharda intihabat baŞlı)~; " 

Cemal Turan, bu kurtuluş ve hürri- rındn bulundukları belli olmuştu. rine ve Balkan devletlerine adım işleri komiseri Litvinof, bu ziya- Çiftçi matbuatının bu tonu koalis- ve bu intihabat la buğday. nıe le 1"1 
yet yolunda içtimndan, içtimaa koşu- lstnnbulda hükümet taslağı hala bir adım yaklaştığım son yıllarda haki- retin Türkiyenin Rusyaya karşı yon cenahları arasındaki uçurumun de- içtimai sigorta isi birer ıniıc3d 1 0 
yor .. Milletini ateşin hitabeleriyle coştu- mevcudiyete sahip imij gibi Anadolu- ki siyaset menfaatlerinin istilzam olan alaka ve dostluğunu teyit et- rinleştiğini ve çiftçilerin sağ grupları- lrsı olacaktır. Bu vazıyettc ıt J 
ruyordu .. Saknryu zaferinin fcrd.ı:ıında, ııun büyük fedakarlıklarla can ve kan ettiği zaruri bir hoşgörürlükle ta- tiğini kaydettikten sonra: nm kuvvetlendiğini gösterir. Bunun sol partiler, buğday tahsi ntıPı i:ıti> 
0 söyliyordu:.. bahasına kazandığı siyasi askeri ıktı- kip etmel-tedir.. <cBu dostluğu güden her iki ta- la bC'rabcr Venko gazetesinin tehdidi- milyon kron kadar arttırılntıı~ırııt•l \~ 

Can knrd,..,lerim.. adi zaferlerden habersiz itilaf devletle- Türkiye harJciye vekilinin şim- rafın da, saldırıcı kuvvetlere yar- ııin tahakkuk ettirilebileceğini uın- ciltçilerin bu arzularını tı.uwıP ı r ı.ı 
Bugiin c: ~rdumuı.un gece ve gündüz rinin mütnrcke notalarına cevap veriyor diki ziyareti, güttükleri dış politi- dım mahiyetinde olabilecek her netmiyoruz. ÇUnkii bu, parlamento ~eklerdir. Diger taraftan çifl~;crı >'

1 

ava t.ıv 1 ~a arya sırtlarında süngüleri- ka hatlarının bazı noktalarda bir- şeyden irtinap edecekleri pek tabi- riyaziycsine uygun bir hareket olmaz. orzu ve tnleplerini temsil ettı 13 ıı'I 
ne duyanmı lnr, "ehı· t kardesı.erı·nı·n m"· " e Yunan ordusunun Tmkyaya naklini ır Ç'ft ·ı d b 1 ·ı l ·11· t"r"tı.ı 

" - u birinden ayrı olmalarına rağmen idir •. Her iki taraf da, dostlarının 1 çı er en, eyne mı c ve mı ı ğınlar önünde radıkal bir •· 1 
neviyetlcrinı· t"kdı·s C'dı·yorlar .. Azı"z kar- i temek gibi son sı"yas·ı bı·r ahmak- T· k. R d d soc:valıs· t partis"ıııden lratoıı·k h .. lk par 1 '" 

u ur ıye ve usya yine aima os- düşmanlarının kendileri için de dost ~., • " ... • dafna etmeğe mecburdur ar. r ır 
d<'ıılcrim.. Şimdi ornsı, bir maneviyet lık, hoinccsine bir budalalık gösteriyor- tane bir mutabakat ve iyi bir itti- olmıyacakları prensibine ittiba ede- tisinden, küçük sanotlar eshabı parti- Bu mütalaalnrdan sonr:ı :Mrıct' ııv 4 
mahcıeri ... Yüzleri kan içinde, alınlan de du.. f k ·· b t' · · d d kJ k · ·· 1 · · ·ı" · · sinden ve Alman ekalliyetleri partile- k 1 k d k. ·ındi~1 

1 
k d a munase e ı ıçın e yaşa ı arı ce tır •• » soz erını ı ave etmıştır. 111111111111111111111111111111111111 111111 nı, Çe ·os ova ya a ı şı . 1>tl 
ı <'şik kahraman yaralı aııkerlerimiz, Yunanlılar, lngilizlerden nldıklan cihetle Moskova hükumetinin dört Litvinof, bund~n sonra, kendi- miştir. Stimnofun bu sözünü Avus- met buhranının halli için y~t' ,c 

nziz yurdun topraklarına uzanm•!l!ar, gizli ilham üzerine itilaf devletlerine Is- M·· ı·· d J d · d" ) · b 1 h b} k 1 h b l d acaı> "' ~ us uman ev et arasın a şım ı erıni i a ara yuta i me üzere 1 turyaya te mi ettiği ve u suret e şimdiki koalisyona ayan ··~l ri " 
zaferin neııe ve saade-ti içinde, şehit tnnbulun kendisi tarafından i~galini · l k ·ı R A f k 1 h d r ı~ ımza anan pa t ı e usyanın sya- sır zaman azanmak istiyen sa - de Türklere, bu gibi vaziyetlerin u- bahardoki intihnbatn ka a ıttlJ! 
düşen büyük moneviyetlerin arasında bizi sulha icbar edecek tek vasıta oldu- daki menfaatlerinin tehdit edildi- dırıcı devletlerin (Sözde) «dost-

1
sule getireceği neticelerden sakın- scten bitaraf tarzda tedvirC 

11~e 
vakur, dinleniyorlar .. Gözleriqde nete ğunu bildirdi.. ğine dair bir endişeye mahal olma- luğunu» kabul eden zayıf devletle- malarını ima eylediği zannedilmek- lecek bir cMemurlar kabinest• 
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Harp şiddetle devam ediyor 
*9 4 *? 1 fbt@M ~ ••••• 

Fecir vakti asiler şiddetli bir taarruz yaptı 
Asiler bir Soyvet vapurunu Ceutaya götürdü 

ge~nıa, 26 ( ö.R) - Salamankadan 
v~ull. haberlerde Cümhuriyetçi kuv-

erın ti 
baslllı . . ç gündenberi Brunette kasa-

On yaşında zannettiler 

Fakat mahkemede 18 
yaşında olduğu anlaşıldı 
Hadisede cezayı müstelzim bir şey olmadı
ğından iki genç memnıınen ay~ıldılar 

Dün İkinci Sulh Ceza mahkeme
sine mevcutlu bir adam getirildi .. 
Okunan evraka göre Abdullah oğ
lu Ali Rıza adını taşıyan bu adam, 
on yaşında Hafiza adında bir kızı 
kaçırmaktan suçludur .• Hakim, suç
luya sordu: 

- On yaşında bir kız kaçırılır 
mı? 

- Ne on yaşmdası ... Tam on se
kiz yaşında 1.. 

Tam bu sırada yeldirmeli genç 
bir kız peyda oldu .• Hakim buna da 
sordu: 

- Hafize siz misiniz? 
- Evet ... 
Fakat, kılığına, kıyafetine bakan

lar, hakikaten bu kmn on sekiz ya
şında olduğuna kanaat getirebilir
lerdi. Nasıl oluyor d:ı bu kız on y::ı
şmda gösteriliyordu .. 

Hakim kıza sordu: 
-Öyle·mi? 
- Evet. 
-~ - Sen mi onu kaçırdın, o mu se• 

ni kaçırdı? 
- İkimiz bir olduk. Ben kaçtım. 
- Senin anan, baban var mı? 
- Babam öldü. Annem var. O 

da burada ..• 
Kızın annesi Gülizar çağırıld.ı .• 

- Bunlar birbirini seviyorlannı§. 
Sen ne dersin? 

- Hiç diyeceğim yok .. Allah ge
çinmek versin .• 

-· Evlenmelerine razı mısın? 
- Razıyım ..• 

İşin r.!ngi değişti .. Hakim suçlu
yu serbest bıraktı. Ve kızın nasiyei 
haline göre yaşını büyültmek üze-

hUc ıstırdat için çok şiddetli mukabil 
t· lıınla.rda ıbulunduğu.n.u bildiriyor. 
~~r~ye~iler büyük miktarda tank
lar %.rakiyle küUe halinde taarruz
t~POUşlardı.r. Franko ordusu ka
liltı·· l hu taarruzların püskürtüldü
c~ Çok kanh olan bu muharebelerde 
dl~Uliyet_çilerin büyük zayiata uğra
~Ph 1'1lıı. bıldiriyor. Aragon ve Trüel 
ııılı§:;l'l.nde de mahalli hadiseler ol
~ ·. Asiler bu son muharebelerde 
l'ak 

2 
Uı-ıyetçilerin zayiatını yalnız ola-

h O kişi t.ahınin edi «·orlar. 
•ct:f • " 

tili;y ıs, 26 (Ö.R) - l\L:ıdridden bildi-

r~vrakı iddia makamına i.i'ıde etti.. 
Ve her iki tarafa da: 

Dosya içindeki kmn nüfus cüz- _ Birbirinizin kollarım tutunuz 
danı tetkik edildi, 927. senesin?e ıbakalım •• 

l Or: tiüt 1 bil .. ıılıt-· e ra taaı-ruza geçen cum-
':Yet ku l · il · b" ük · '~ u. ' VVet erı as erı uy zayı-

doğduğu ve adının Hafo:e o!dugu iki sevdalı birbirınin koluna gir-
görüldü.. diler, salondan çıktılar. 

~gaı gra~ak scvkülceyş bazı noktaları 
~ide etı:nışlerdir, Brünette kasabası 
Sa.~ ele geçmiştir. Bu dakikada ka
li..:ı lll hangi tarafın elir..de olduğu kes-

- Bu cüzdan senin mi? t..///.///L:t-Y;'ZZT/.Zf/YLT.z7.ZZZJDtııı. 
- Evet •. Fakat doğum tarihi yan- ~ 

·4eıne 

lışbr.. ~ San'at kösesi j 
~ ~ 

Mevcut evrak biraz daha incelen- a7T./77T//7.77 /.LLJ~/'/T/.//77; 
di .. Suçlunun dün, kızı bir otomobi- S b 'h R llit. z. Muharebe devam etmekte-

})ar· le bindirip kaçırdı~· ve anasının şi- a ı a üstü 
kayeti üzerine yakalandığı görülü- ' l'ili ıs, 26 (Ö.R) - Londradan bileli-

. ~Ot: Ad ' ''dah 1 k 't • b gtiıı. t n emı mu a e oını esı u-
haıe ~~landı. Komitede ademi mü.da
~bb~ı görüşüldü. !ngilterenin son 
du ~· Uslerini ihtiva eden bir nota okun-

yordu. ve travayları 
Hakim suçluya tekrar sordu: 

. 'iltıı.diJ.ik 
ı~kabu . İtalya ve Alınanyanm mü-
filt d teklifleri bekleniyor. Maama
gjhi ı:;a Yapılmış bir teklif olmadığı 
'1ıatı1. d rna ve Berlin arasında bu hu· 
~ıl ~\ram eden diplomasi temaslann 
dtı-. ; 1r netice verdiği de belli değil-
hir te~ Inallırnat alan mahafilde böyle 
~ld· Yapılmaması da çok muhte
da. cır. Komitenin bugünkü içtimaın
içt~ına günü yapılacak olan umumi 
l:.oxı: ruznamesi hazırlanacaktır. 

h111e k a,. 26 (Ö.R) - Ademi milda· 
~ -!lllilesi cuma günkü toplantısın-

a_ 

da ademi müdahale siyaseti hakkında 
katı ve nihat bir karar verecektir. 

Madrid, 25 . (A.A) - Havas ajansı 

tspanya. hadiselerinden bir intiba 

- Ne diye kaçırdın? 
- Ben kaçırmadım.. O geldi .. 

Hem biz iki senedir sevişiyoruz .. 
.................... =--111111----

devam etmektedir. tma karar verilmiş olan birçok İspan- hususi bir mahkeme olan Aınirallık di-
Resmi mahalli Brunetenin ~kıbeti yol gemileri sahiplerin.in talebi üzerine vanı tarafından ittihaz edilecek olan 

hakkında hiçbir tebliğ vermemiştir. Ma- İngiliz kanununa tevfikan muhtelif karardan evvel bulundukları limanlar
dan aynlamıyacaklardu. 

muhabirinden: aınafih bu kasabanın tamamiyle terke- İngiliz limanlarında tevkif edilmiştir. 
Gece B-· .... ete ve cı"varında muharebe B l hi l B l,__ Cebelüttarık, 26 (A.A) - Asilere "'~ dilmiş olduğu intibaı mevcuttur. u gemi erin sa · p eri i .uaonun zap-

de .. am etmış' tir. Fecir vakti asiler şid- ait olan müsellah balıkçı gemileri bir 
• Londra, 26 (A.A) - Ekserisi Bilbao- tmdanberi İspanyol memurları ile kon- So d 

dctlı. hır' taarruz icra etmişlerdir. Cüm- vyet vapurun a araştırma yapmışlar 
da müseccel olup Valensiya hükumeti solostan imtina etmektedirler. akib b 

huriyetçiler hafif surette hatlanru tas- ve müte · en u vapuru Ceutaya gö-
hih b . f d kalmışlardır Hali tarafından tekAlifi harbiye olarak zap- Bu gemiler bahri ihtilMı rüyet eden türmüşlerdir. 

nıec urıye ın e • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hazırda muharebenin vukua gelınekte 
olduğu yeni mevzilerde harp şiddetle 

Enternasyonal Temaslar Kamyon kazası oldu 
lstanbul ve Ankara muh- Devrilen kamyonun altında kalan bay 
lelitieri lzmire gelecek Ali bir buçu saat yaşayabildi Gu:ı:;:~:~:\:.::"':.::. eden 

~h BA.Ş'TARAFI BtRtNCt SAYFADA för Celalin kuvvetli direksiyon ma-ı Müessif kazanm vukubulduğu kadınlarımız, sayılacak. kadar azdır. 
'4ar günlerinde lzmirİD ffiUhteliti parçalanmıştır. facia olacaktı. Bereket versin ki şo-,haberi az sonra bütün şehre yayıl- Memleketimizde rc~ık sanatın-

Bunclan başka iki şoför muavini önüne geçmiştir. Yalnız biraz sıyı- mış, herkes derin teessüre düşmüş da kendilerine bir isim yapmağa mu-
m Üsa baka yapacak ile yolculardan ikisi ve şoför Kamil rarak soldaki kumluğa makineyi ve bilhassa Çeşmede yolcusu olanlar 

1
vaffak olan kadınlarımız arasında Sa-

A,,~ de hafif surette yaralanmışlardır. saplamıştır. müthiş telaşa kapılmışlardır. biha Rüştü, iyi bir mevki işgal ediyor. 
dtv~~s:os .,,: eylUI aylan içinde. fuarını Ayni ay içinde. da~a birçok takımlar ~.oför Ka_m,m~. y~:ası -~urnun~a~ B~ kamyonun yolcuları da müt- .Facia tahkikatına adliyece ehem- Sabiha Rüştüntin Avrupa ile ilk te-
:c erıte~ecegi bir ay zarfında ıelırimiz- lzmirde maç teklıflennde bulunmuştur. şofor muavını Şukru, şofor muavını hiş bır korku geçirerek feryat etmiş-- mıyetle devam edilmektedir. Dün ması 1919 da Alınan ressamı Loius Co.
·~, ı. !Uyonal ve teınsilt mahiyette Bu müsabakalara lzmir namına iki muh- Sait ve yolculardan Hüseyinle Ha- l r ve bilah b ah' I öğle üzeri Müddei umumi muavini rinth'in atelyesinde oldu. Burada bir 

•ı.ıtb I telit iııtirak ~Jecektir. Muhtelitlerden biri d h fif h l'f 1 e ara u m ırane manev- 'l beled' ak' "h d' . Ba 1 t ktan Mtinih k ~ıtıı.i.t· o ternaslan yapdması tekarrür san a a surette mu te ı yere- rasını takd· f" .• .. l • d ı e ıye m ıne mu en ısı y ·ı sene ça ış ı sonra e geçere 
T ıt B ~~- g futbol u1 dan +ocıekkül . d 1 l d Ka ıren şo orun goz erm en H 't hAd' hail' d tkik .. , lar kad . . . eli. V tııı • u l ...,... .. amen enç c ar ~ r •. ın . en yara anmış ar ır. myon o"pınu" şlerdı' urşı a ıse ma m e te at 

1 
guzeı sanat a emısme gır e 

l'll~ı .. n arın nihai anJ .. •malan ya- d k d'w · l · · ·· d b · b'l' r 
t- "At ~eredir. ...., e ece • ıgerı zmmn ote en erı 1 ı- ustü açık yük taşımağa mahsus ma- Hadis · h ll' M"dd • A yapmışlardır. Şoför nezaret altında· Moritz Hayınanın sınıfında çalıştı. 

ı\ 1:.ııter nen, futbol oyuncularından teşekkül ede- kinelerdendi. . . e ma a me u eı umumı bulunmaktadır. Bir müddet Münihte kaldıktan son-
l' "1tııt\ı~as:vonat mahiyetteki müsabaka cektir. Kazaya uğrayan kamyonu taki- ~ua~ın~ Bay K~~~I Berkarda, m.~r- Kaza neticesinde ölen Bay Allnin ra Parise giderek modern sanatın üs
Jı ~tk ll'ı.il!; tvke:va Romen milli talwniyle Futbol ajanhğı bu müsabakalar için ben Urladan gelen Urla belediyesi- ez Jan arma bölük komutanı yuz- cesedine Müddei umumi muavini I tadlarından Paul Sigııac ile üç sene ça
~ tıı.kını. rn -~ ımı arasında olacakbr. Mil- seçilecek oyuncuların isimlerini bir kaç n_e m~kayyet şoför Celalin idare- başı Bay Hüsnü ve Narlıder~ ja:rı- Bay Cevadın nezareti altında mem- l lıştı. Bn. Sabiha Pariste bulunduğu 

11btelit fuuaabakalarından sonra lzmir güne kadar ilan edecektir. Bunu mütea- sındekı bir numaralı kamyon da a:z darına _karakol komutanı yetışmış- leket hastanesinde otopsi yapılmış 1 müddet zarfında «Müstakil ressamlar 
:~ tlç(il:lc" tllbol takımı Ankara, lstanbul kip on beşer kişilik kadroları ihtiva ede- k?-1sı~ kazazede kamyona şiddetle ler v_~ .~~p eden bütün tertibatı ala- kaza neticesinde nezfi dimağiden öl-: Sergisi» nde ve Braun galerisinde eser
llt 111 ttılat' ~ rnumi Müfettişlik muhtelit cek iki takım sıkı bir antrenmana tabi bındırecek ve çok daha büyük bir rak olu ıle yaralıları lzmire sevket- düğü tesbit edilerek defnine ruhsat teşhir etmiştir. Bu portre, Bn.. Sabi-

ıy e müsabakalar yapacakhr. tutulacaktır. nevrası yapması bu müthiş facianın .mişler ve tahkikata ~l koymuşlardır. verilmiştir. l hanın en son eserlerinden biridir. (Ar) 
~ -

~Q~fi~~ıij~mnım=~~~~~1~3~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ di, birdenbire kılıncı sıyırıp atını ileri tecelli ediyordu. l ıa uyuyordu. Katırcıoğlu yerde oldu-
sürerek haykırdı: t K~çanlar can korkusiyle yorgtinluk ~ gibi uzanan bu ihtiyarın karnına 

- Kızanlar Hücum!... bilmiyorlardı. Ama, kovalayanlar yo- bir iki gıdık yaparak uyandırdı: 
Bu Ani saldırış Abaza Has.an ve Ib-; rulrnağa. başladılar. Bunu farked.en j - Kalk be adam! Kalk.. öğle oldu. 

şirin adamları üzerinde derhal tesirini ı Katırcıoglu, hızını keserek, arkadaşla- Daha uyuyacak mısın? 
göstermişti. 1 rını durdurdu. Ve kaçanların uzakta Gözlerini oğuşturup oturan Akyaka-

önce hücum edenlerin üzerine ok görünmez olduklarını seyrederek: lıoğlu: o 
yağmuru yağdırdılar. Sonra, bu akan - Yeter bu ders! Dedi. Şimdi rahat - Bırak be! dedi. Tam Abazanm en-

~ 
~n:Tok Dil --- Tefrika No: aa 

trı~ Geth-di•· . korkunç kuvveti oklarla durduramı- lazım! Yarın bir kol göndeririz, baka- sesini yakalamıştım, tbşir karnıma tek-
d~ istetıı..i gUUz: mektuba cevap ver- da bana nasip olacaktır. Adamlarımızı yacaklarını anlayarak, kılınçlara ve lım ne olacak? ime atarken uyandırdın! 
..._ tı ~e Yoruın. Varın gidin! Ellerin- cenge hazır edelim. hançerlere sarıldılar. .................. - Hah! Hah! Haaa!... ihtiyar karnı-
' ~ o ~ hit- "orsa yapsınlar! Ben he- . ......... .... .. .. Lakin can korkusiyle kulaklarına hü- geceyi durdukları yerde geçirdi- na tekmeyi tbşir atmadı, ben gıdıkla-
~ • b()t~aat sonra üzerlerine yürilyo- Abaza Hasanla, lbşirin adamlan ICa- cum emirleri girmiyordu. Atlarını ge- ler. dun, şimdi sen kalk ta, nerede olduğu-
~r~l'lartt\a: davadan vazgeçip canlarını tırcıoğlunun geleceği yola çıktılar... ri döndürüp dolu dizgin kaçmağa ko- Etrafa ateşler yakarak, çadırlar ku- muzu anlayalım.. Ben etrafa baktım, 
~]\rilblttl b kaygısına düşsünler, işte İki taraf, iki kindar kuvvet çok geç- yuldular. rarak, gecenin yeşilliklere koyu nefti bir türlil neresi olduğunu seçemedim. 
~~ ~edi. 1J.dUr! Badi bakalım size uğur meden karşılaşmış ve derhal bir ok har- Abaza Hasan ve tbşir de gayri ihti- perde serdiği bir şirin mesirede yorgun - Hızlı gittik ... 
~k Şq.iıı \r hı başlamıştı. yari ve küfrede ede bu kaçak kafileye argın karmlarıru doyurdular. Kahve- - Etrafı tanımadan gittik! 
~t 'tı. bak e Abazanm adamları şaşkın Aralarında vızıl vızıl uçan binlerce karıştı. Onlar kaçtılar, Katırcıoğlu ko- lerini, çubuklarını içtiler. Askerler uy- - Dur Katırcı! Onlar bir tuhaf yol 
lı~I\ tıöbe~ kendilerine yol gös- ok o kadar korkunç akıbetler uyandır- valadı, yakaladıklarını esir a!dı, teca- kuya daldılar. tutmuşlardı, biz hangi semtten geldik? 
Sılt.ı \>e lıe ını.n önünden dışarı çık- dı ki ... !ki taraftan da devrilenler, ya- vüz edenlerini öldüı·dü ve o güun akşa- Katırcıoğlu, Akyakalıoğlu, Dağ- - Batıdan... Sen hakikaten bu-
S~ıldıJar lllen atlarına bindirilip yola ralananlar, ölenler çoğalıyordu. ma kadar· bu kaçma ve kovalama sür- lardelisioğluyle çadırının dışında yor- nadın Akyakalıoğlu! Nereden gele-

lt.ıı it !ıaa.t· j Ansızın birisinin kalbine bir ok; dükçe sürdü. gun yorgun ve fakat neşeli haliyle bir ceğiz, Beyşehrinden ... 
~fi~ lt~loğıu ~nra bunların arkasından ucunu titreterek saplanıyor, bir başkası- Kaçanlar geçtikleri yeri, kovalayan- müddet görüştükten sonra yattı. - Ha! Ya onlar! Dur! Ben keşfede-

" Yl4-Udu. a asketl~rini arkasına ala- nın gözüne giriyor, bir başkasını iki lar da nereye gittiklerini, nereye sü-ı Şimdi meçhulleri olan bu semtin ye- med.inı. Dağlardelisioğluna soralım! 
~··......... büklüm atından yuvarlatacak bir hızla rüklendiklcrini bilmiyerck akşamı bul~ şil bir mesiresinl!e eğlenen Kabrcıoğ- - O da senin gibidir. En iyisi kalk 

~~ İltcıoğı ••• karnına saplanıyordu. dular. 
1 

lu sabaha kadar hiçbir tecavüze uğra- · ta birkaç adam gönderelim, etrafta 
, ~bt\ıa ~Utı bu ters cevabını du- Bu korkunç ok harbı bir saat sürdü. .............. . ... maınıştı. köyler vardır. Gide:rler, öğrenirler .. . 

' ae a.rka~~n, lbşire bağırdı·: !ki taraf etraflarında kendilerine siper Güneş ufukta kızarıp ortalığa son ışık- Sabahın erken valdinde kalkan Ka- Sonra bir kol çıkaralım. Bakalım ka~ S ~dıtdlt\ı~! Boş yere cevherini alacak yer bulamadıkları için açıkta !arını saçarken tabiat ta gündüzün yor- tırcıoğlu, ordusunun oraya buraya se- çanların hali nicedir. 
' ~· Onun kafası kopmadıkça devam eden bu harpla telefat vermeğe gunluğundan rahata kavuşmak üzere rilen efradı arasında şöyle bir gezine-1 - Alil ... 
--... k-u~rtulmaz, inşaallah bu başladılar. idi. Sanki her tarafta yor~ bir hal rek hepsini kaldırdı. Akyakalıoğlu- Akyakalıoğlu kalktı ... 

On on beş silahlı etrafa köy aramağa 
dağıldılar, yüz silahlı da kaçanların izi 
üzerinde at koşturdular. 

••• 
Can korkusiyle kaçan Abaza Hasan 

ve lbşir adamları geceyi gündüze kata
rak Aksaray taraflarına varmışlıırdı.Ka
çış yollarını onlar da seçemediler. Ters 
bir yol ile ummadıkları yerlere saptık
larını rastladıkları beş on kişiden öğ
rendiler. Perişanlıktan ikiye ayn)mış
?ardı. Adamfarının bir kısmı Abaza
ya ve !bşire haber vermeden Istanbu
lun yolunu tuttular. Abaza Hasan ve 
Ibşir Aksaray semtinde bir kazaya çul
lanıp eğlendiler, fakat sabahlara kadar 
da uyuyamadılar. 

- Ha geliyor! 
- Ha gelecek! 
Evhamiyle ka7..amn yollarını gözet

lediler, nöbetçiler diktiler. 
Bunlar bu korku ile o geceyi geçirip 

ertesi günü tekrar yola çıkınca, etraf
larına kol saldılar, birşeyler olınadığı-

m öğrendiler. 
Istanbula gidenler yollarda atlarını 

çatlatırcasına koşturdular. Bunlar Aba
za Hasanın ve t~ir.in ileri gelen adam
ları idiler. 

Abaza Hasan ve lbşir kaçmak tcla
şiyle bir gün, iki gün aralarında kaybo
lanlarını farkedemediler. 



····························································································: . . 
................... ~ İNGİLİZ NAZIRI OLMAYIN ~ ................. .. 
: : i : : ........................................................................................•... . 
• • • • • • • . . Çünkü, lngiliz nazırlarına öteden 

beri arız olan "borclanma 
' 

hastalığına düçar olursunuz 
Eski . başvekil Ask it çok borçlanmıştı 
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········································································································: .. . 
...... ~ ...... ~ Yeryüzünde olup biten garip vak' alar ~··········· 

: ....................................................................................................... : 

Kıymettar yüzüğü yutan at ne ola
cak? Hala ateşte yanan kadınlar va 
Macaristanda leylekler kocasına ihanet eden bir 

leyleği parçaladılar - Havanada . 
papaganlar mektebi açıldı - Politika ve dilencihk 

Birinci sınıf saattt( 
•••••••••••••••••• 

T. C. 
Devlet Deınit 

Yolları 
d · · kol-i aresının 

landığı saat 

•••••••••••••••••• 59. 
lzmirde satış yeri : MORENO D. GABA Y, YolbedeıteJI 
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A V S TA 
dan: ..• 

1 [Eli J. Leon, Alber Ruao ve or
takları] ticaret ünvaniyle lztllirde 
Yemi§ çarşısında Cezayir hanında 
19 numarada her türlü ~yayi züca-

Y azan : Mişel Zevalco ciye ve sirli çinko «emaye» emtiası 
'--~~zı•ınıcmı:ılll'lCli:!::!Z~~iZ::ıl!::EC!IDiS~:;z;;z;:ı:~ı:T-:=-: "r1 

1 alım, satım ve komisyonculuğu ile 

-66 -
uğrn!Jan işbu şir ;etin ticaret ünvanı 
ve cirket mukavelenamesi Ticaret 

Daha doğrusu Gizin bu kıza karşı f Çingene dnlımı gözil nçık uyuyordu. kıın~nu hükümlerine göre sicillin 
s~Vcisinden dolayı Viyolettaya nefret; Ayak seslerini işitince yatağmdan fır- 1 2045 numarasına kayıt ve tescil 

Kızılçulluda sa
tılık bağ ve ev 
Kızılçullu istasyonunda kah

veye muttasıl 5 odalı bir ev ve 
7 dönüm bağ 3 dönüm fidan· 
lık cadde üzerinde bir dönüm 
arsa satılık ve kiralıktır. istek· 
Jilcrin Mimar Kemalettin cad· 
desinde Mehmet Ali Mermer• hıssi beslediğini kendisine inandırma- ladı. Homurdanarak kapıyı a'itı. Re-

1 edildi~i ilôn olunur. 
i:a Çalışıyordu. Çingene kızına haki- iseyi tanıdı. Yerlere kadar eğildi. 1 Bin dokuz yüz otuz yedi senesi oluk ticarethane ine müraca• 
kin frcti şimdi başlamıştı. Demek ki, Favsta; Klodinin de gözünden kaç- Temmuz ayının yirmi ikinci per.şem- atleri. 1-6 (1367) 
:Pardayan da Viyolettayı seviyordu. lş- mıyan bir heyecan içinde sordu: 'be günü saat on beş raddelerinde iz- ~aıll:':m.acm•IB 
te bu şüphe onun kalbini vakıyor, kıs- _ Kız nerede? nıirde Bahçeliler hanındal.:i dairesin- ÇEŞME 
ltançlık duygulan ona şhndiye lmdar Belgoder de bu sesi tanımış nlnı•ye- dev zife ~ören asağıda imzası bulu-
~İlnadığı ıstırapların acısını çektiriyor- re değecek kadar eğilmişti. Viyoletta nan l~ir ikinci Noteri Memet Eh~i? iıcalarlll -1 a 
u. k alı bul d • ..ı--·- .. f:.rencrın yanına gelen zat ve uvı- O V nın ap un ugu ouu::.:.u surme- l • I . d H r ... d 

iyolettayı r:ıkip görilyor, kıskanı- !erini açtı. Buyurun dedi 1 yet erı zmır e a unaga çarsı ... ın ıı 
~Ordu B .. h dim ğ b"" 28 No.hı yazıhanede oturan Muak. 
lUn ~ev u ş~p ~ ' a mı sarsıyor, u- Favsta Belgoder ile rciseyc dışarda kin Eli Arditi ve lzmirde, Cukur ha. 
..,Usta cudıyctini tutuşturuyordu. Fa- beklemelerini söyliycrck odaya yalnız nmda 17 No da oturan Rafael Azik-
~ nın ruhunu bir ateş kaplamıştı. girdi. . · · 

e olursa ls b" 1 k · f rı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... nam şabıt-
~ o un ırşey er yapma ıs ı- Bu sırn<llı Belgoderin bulunduğu oda- 1 • "fl • d 1 lan 1 • d 

lki kat ve tek katlı evler, ban-
JO aulariyle birlikte ıablıktır • 

Taliplerin ılıcalarda Bay Hüsa
meddine müracaatlan. 

1-15 (1302) ~tdu. Onun için süvari elbisesini giy- nın iizerindcki sahanlıktan bir baş uzan- Ge:~n tanTerın en nndaşdı . d zmBır el 
~i Sn .. d p d 

1 

oztepe ramvay ca esın e era-
:p . · al dorde oğru ar ayanın dı. Bu baş Kroasın b:ışı idi. c:! 3 N 1 d • ed ar.ıste bulunduğunu haber aldıw hal- . w at apart,~anın a o: u aır e •ıaı••••-•• ,+ti :ıw 
de Dük n·· a· n· . gı lin Krons, yukarıda hır ot yıgınının Uze- oturan Eli Leon ve tzmırde Karan- y t • 
de oturd ~ ız~~;.un. ~vınyer otc . rinde uyuyordu. Şu yüksek noktadan tina Tramvay caddesinde 555 No.lu U030 gaze eSI 

Saat ugunud v ırmışG' ~· k w d ki o<llıya hllkiın bulunuyor. İçeride olup evde oturan Alber Ruso ve Santo k · J 
ı._. ona ogru lZlil on:ıgın a ı . d o uy an ara •ıcııiyeler·ı ·· d 1 b't nl . bitenleri Favstanın, Viyolettanın dai- Rus.o ve Rober Ruso ve zmır e Ke- . o gun ora a o up ı e erın t • •• "' d 5 N l · -l'aPorlarını getirdiler. Bu raporlardan resine girişini görü~ ordu. Eridişesi bu 

1 
cecıler Müftü sokagm ~ . o. u ev- Aşağıdaki gEltetelerin Aylık 

!~ lGodinin mektubu onu alakadnr gece ziyaretinden kendisine de bir pay de ot"!r~.Şal~on Arditı anlata~~- Abone fiatlerimiz yalnız 120 
edıyordu T krar t k kt b aynhp bir sopa zh·afctine maruz ka- lan gıbı bır §ll'ket mukavelesmm .,_ t • ltu . e , e rar o me u u • ,, . . . I el • .. · KUruş ur. 
o du. Ayağa kalktı, kılıncını yokla- lıp kalmıyacağı idi. Ses çıkarmaınağa tanzım~n! ta ep etm e~ uzerme ~- Bundan ~aada Her Abone 
dı. Çingırağı çalarak çağırdığı adama nazarı dikkati celbetmemeğe karar ver- kaı;da ısım ve aµrcsllen yazılıld§ahktatt- 'm' u· t • ·ıe her ay ı·•~· .. l 
fU ernrı . . . . .. lerın y.an nda erzu an soru u Ş e~ımı , Kl guze 

verdı: dı. Çıngcne Jse, lU"Oası unutmu:1 onun h • b" d •. L .... h arak· A- Doman mızı dahi Mecca 
- bH t u . b . . • d b" t kl . d" F 1 . il b epsı ır en soze Ula!' Y • ~a- t.' ı nen 

lıaııı-Jansorı s vP:ırastı ·ıenkım ıçınd e ır da a dı ;ıım ·~1 • a~·ds~anın z yaretı e a- ğıda yazılı tşartlarla bir mukavele hediye edecest"imi~i bildiririz. 

ha n.. ı uman anına n .şın an gı~ınış ı ı. ki b ·1cr t · 1 E f v· Ak l' her g" d . . b k . yaptı arını eyan ve ı ar e mış er- le teron ıma, ropo ıs, 
l'et on erınız u a şnm onu zıya- Prenses elindeki şnmdanı bir kena- d"r t::öyle ki. p · K t" · · E. 1 ft edece... k d f . h . ı ~ • • • roıyo a ımerını, e eroı 

F' gıın. ra oy u. Odanın se aletı er şeyı mı- Madde 1 _ tsim ve şöhret ve ika- ·A ' E E f V .. .,. · 
avsta emri \•erdikten sonra N\k bek- t tma w k!'off 'd" C'dd b b" A A . ntropos, tnos, s ra, racıını, 

leın . . .. ~- . a . ga u 1 1• 1 en ~rası ır metgahları yukarıda yazılan akıtler · · E · 'k ı 
1 

. edı. lkı dakıka sonra biltun emır- hapishaneden farksızdı. Eski bir ka- K ll kt"f . h" . d b' . k t k . Atınaıka Nea, flıoı ?n Mel.on, 
erı Yerin . ·ı tla hah o e ı ma ıyetın e ır §ır e a • Etniki Tıpos ve saıre 
ltaı,hn e gctın mlş, ~ r.. ?e:e. ç~- napenin üzerine Viyoletta elbiseleriyle dettiklerini ittifakla beyan ederler. ' • • . 
ti Önd;~·. :"tm~ bindi. Suvarının ıkı- uzanmıştı. Favsta ynkıcı bir bakışla Madde 2 - Bu §İrketin merkezi . Yunan gazetelera .Ace~t.~sı! 
llast ıkısı arkada Monmarter ma- kızc ğızı baştan aşağı süzdU. Yavaş- ticareti lztnirde olup merkezi mua- 1. KOL OK O Ç AS. Bırıncı 

ırına yollandılar. Monmarter ka- k . . . . lA ı . a y . d Ce K d 130 Pısı n··k n·· . . . .. ça mas csını çıkardı. Kendı, kendine me atı zmır e eml§ Ç8J1ıım a - or on 
kapıl u 0 Gızın eıilrlyle biitun Parls söyledi: myir hanı üst katında 19 No.lu da- ' 1-4 {1359) 
" t arı gibi kapalı idi. Favsta mai- - Hakikaten .. I I k "hl b" ı"r-edı'r . . .re sUv .

1 
• guze , me e gı ır •... 

tahltin a~.~rın~~n ~~l _vasıtasiyle kapı sima Leonor de Montekünün saf nasi- Madde 3 - Bu ıirkete başka bir İç 
bir klğe t uk Do Gızın unzasını taşıyan ycsi, Farnezin mağrur dudakları hep ıirket dahil de~ildir. 
tü ı gösterdi. Kapı açıldı. Köp- Madd 4 s· k tin il · El' 

indirildi. Favsta çıkarken iki ~at bu kızda toplanmış.. Cidden Pardayan t Le eAlbe .,Rır e nOvartnakı, l« ı 
'<>nra p .. . • . . denilen kahramana layık bir vUcut... · on, r uso ve arı» 
i:ib • nrisc donccegınden hende.ğm dır 

Ur tar:afı d k d' . . b kl . O; ncaba bunu ne kadar sever... On- • 
,.,.1 n a en ısının e enmesı- Madde 5 ş· k ti" t ahh""t Ja,. •• ~bit b. . . dnn ayrıldığı için ne kadar ınuı.tarip- - ır e a u a.L•na 

Hastalıkları ınütehusısı 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
E'aVsı: 1'ı ıldırdı. tir. koyacak her türlü muamelat ve uku-

dığı uun 1onmarter mnnastırına var- - BiTMEDİ - datta ünvanı irketi istimal etmek Meınle~~t hastanesi dahili 
ka an ortalık binbir sessizlik ve >uretiyle §Ürekadan Eü Leon ve Al 
Ça;anlı~ i~ind ıdi. Kapının tokınağmılr.I I DIŞ TABlBl her .Rusonun mü .. lerek ~ htuta1ıkla1'ı seririyat ,efi tkin-

ınca ıkı k t b" d k k d :ı: • 0 
.... 1 k "' d lnh" 1 lçıldı ana .. ır e~ ar asına ·n ar c 

1 
'lleşruttur. Eli Leonun yerine kar- ucJ er so agın a ısar ar 

tu ı-c01se~~~k~~;0~:~~'d:avs: doğ- ev at o a~"-' 
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::leıi Rafae) Leon imza edebile.. .. tün salıt deposu karfıaında 
sin.. ma .Y""'" · rense- -:eği gibi Alber Ruso'nun yerine .te 11u!. ) h · 
ğu i .. ~Yare:ti daha evvelden malum oldu- "'lÜrekadan Santo Ruso imza edebi- V'1 numara ı muayene anesın-

çın K.lod" · · · h ı de hastalarını kabule başla-
tı. . . ın gıyınmış ve azır anmış- ıeceldir. Ancak bu hal imzaya me-
lnuh :Reısc ile birlikte doğru Belgodcrin k ~un şürekanın gaybubetle-rinde hü- mı,tır,. Telefon: 3956 
~ı afn?.ası altında bulunan Viyolet- ikinci Beyler so ağı numa- 'rum ifade edecektir. Evi: Göztepe epartımanı 
dl n tnahbus bulunduğu daireye gir- ra 65 Telefon: 3055_,I Madde 6 - Bu ıirket alel'umum karşısında No. 1018 
"tz • ~şyayı zücadye ve sirli çinko «Ema- Telefon: 2545 

D 
0 ~4 1 r ~ , .. ~ ve» emtiası alun satımı ve komi&- MM !B W..,.&ii j v o 

evlet Derrıiryolları: lzmir Seki- 7Cnculuğu ile i§tis~al edecektir. bet d!liresinde taksim edilecektir • 
• .. Madde 7 - Şirketin sermayesi • ~a~~e 12 -Şürekadan her han-

Ztncj işletme mu··du··rlügv ünden: 7000 yedi bin Türk lirasından ibaret gı bırınm ıirketten çekilmesi veya 
">lup bunun çıkarılması halinde §irkelle kalan 

n - İfletme mıntakaıı için iktiza eden balast 2490 sayılı kanu- 2000 lirası Eü Leon tarafmdan, §ilreka tarafından devam edeceği 
,.~n 32 ve 33 üncü maddeleri mucibince kapalı zarf ur.uluyle ek- 2000 lirası Santo Ruso tarafın- gibi maazallah her hangi birinin ve-
lttrrıeye çıkarılmıttır. 1an, falında şirket münfesih olmayıp §ir-

h 2 - Balast alınacak ocağın ve derenin yeri, cinsi, miktarı, mu- 1000 lirası Alber Ruıo tarahn- ket İstene vereseyi ıirket müddeti-
a a~rnen bedeli, muvakkat teminat miktarı, tesellüm müddeti fan, ne ndar devama mecbur eder. Ve •;e1daki cetvelde gösterilmittir. 1003 lirası Salamon Arditi tara- isterse bir bifanço tanzim ederek 
lla. - Eksiltme kapalı zarf usuliyle balast eksiltme ,artnamesi ve "ından, ınuteveffaya ait sermaye ve kanru 
il\ ~ndırlık işleri genel farlnamesi ve devlet demiryolları balast 1000 lirası Rober Ruso tarafm- nakden veya malen ve altı ay bir 
lilu avelenamesi ahkamına uygun olarak yapılacağından istek· :lan nakden vaz'ı taahhüt edilmistir. vade ile vereaeye tediyeye sala.tıi-
t er bunları lzmirde Sekizinci ltletme Müdürlüğünde görüp öğ- Madde 8 ---Şirketin devamı ~üd- yeUar olacak :v.e şirket mevcut şü-
e~ebilirler, izahat istiyebilir ve bir suretini alabilirler. ' · Jetince vukubulacak kar ve zarar- reki arru;mda devam edecektir. Her 

'-'el - Muhammen bedel 10000 lirayı geçtiğinden iste~lilerin ev- lan yüzde ~irtııi y~di bu ugu Eli hangi bit sebepl~ çebri bit tasfiye 
'l'ın~e bu gibi ve bu kadar i~ yapıp batardıklarına da~r yüksek Ba·· ı .. eon, yütde yirmi yedi buç~ San· ~nku~ halinde tasfiye usulet!.§Ü'ke-
1, ırlık bakanlığından vesika alarak teklif mektuf>latına b"?-ğ- ~. Ruso, yÖ'Zde on be§i Alber Ruso, tin hıtumında ynpılaca.~ tasfiye tar-

llıaları gerektir. ' l yuzde on be§i Salamon Arditi w unda. olncaktıı:. 
l\il 5 - Eksiltme 16 Ağustos 1937 tarihine rastlı'}'an P,azarte~ gü- vüzde on beıi ·de Rober Ruso'ya•ait Madde 13 - Şüreka arasında sir-
hin •aat 16 da lzmirde Alsancak istasyonunda Sekizin'Ci işletme :>lacaktır. ket İ§lerinden dolayı veya bu muka-
nu asındaki komisyonda yapılacaktır. istekliler 2490 sayılı ka- · · · Mc!itkte 9--:.. tıu (ıfket on beş tem- velenamenin tefsiri hususunda ihti-
h, na Ve yukarıda 3 Üncü maddede yazılı ~artlara uygun ofarak ~UZ bin dokuz yüz otuz yedi tari- laf çıkarsa tayin edecekleri ilcisi tüc-
:ta~rladıkları muvakkat teminat ve teklif mektuplarını havi hınden otuz bir kanunuevvel dokuz car ve biri hukUk mütehassıslann-
ttı• nrı mezkur tarihte saat 15 e kadar komisyon reisliğine ver· yüz otuz dokuz tarihine kadar de- dan mürekkep üç hakemin ittifak-
til~-heul~nacaklardır. Her iki yer için ayrı ayrı tekÜf mektubu ve· vam edecektir. la veya ekseriyetle verecekleri 
ll ktır. . Madde 10- Her sene kanunuev- karnra bila itiraz muvafakat ede-
Ulunduğu Ocak kilometre Miktarı m3 Muhammen Muvakkat Balaslın vel aylan nihayetinde bir bilanço ceklerdir. Hakemleri tayinde ihtilaf 

hat bedeli teminat cnisi tanzim olunarak safi kir şerikler ç~arsa .Ticaret Mahkemesi tayin et-

i 
l' l' arası da k 1 • kiz" . tırecektir. 

ırn. ıra ıra n mu ave enın se ıncı M dd Ş ek" ika ,. 
ır ·Aydın Söke kemeri 10000 23000 1725 ocaktan çı- macldeai hükm"' ·· .. _.__. d' a e 14 - ür a metg&hı-une gore ~un e ı- nın v •. ahk . I . 

knrılan kır· Iecektir B"la . . .. .. e mercıı m emenın zmır 
ne kadar. ı .. n'~dnun ht~nzb~ı h~nb~- ~hri ve Ticaret Mahkemesi olması-

« ma §ure:us. an ıç ın ıç ır m kabul etm · I d" 
ı93 « 208 Feılek deresi 13000 24700 1852.5 toplama« suretle şirket kasasından para çeke- Akitler b 

1t er b~· d" k1 • 1 
l 5 n· 7 senesi kanunuevvelin sonuna kadar 3/5 ve 1938 senesi miyecektir ... af a ır ıyece en o -

ısan t "h. k d .. b k" 2/5 . 1 d k . Madd 'ı 1 ş· k "'dd . . madıgını beyan ve ilaar etmeleri arı ınc a ar mute a ı ı tes im e ilece tır. e - ır et mu etının üzerine b ka l , 
27 31-4-8 1392 (2565) hitam d iki' l .. kAd umu ve ename re ıen l - ın an ay evve ıure a an tanzim ve hazır olanlar yanında 

- 40 yaşından yukan olmamak ve işletme merkezlerinden h.iç birisi §irketin ademi devamını açıkça okundu. Meal ve mündereca
öğrenilecek şartlarımızı haiz olmak şartiyJe yüksek tahsil şırkete ~ahriren ihbar etmezse ~ir- tının talep ve arzulanna tamamen 

~ rrörmüşlerden Stajiyer Hareket müfettişi a'ınacaktır. ket aynt !eraitle daha iki sene müd- uygun olduğunu ikrar ve kabul et-
- fsteldiler kendilerine lazım olan izahat ve tafsilatı almak detle devam edecektir. Ademi deva- tikten sonra altını hepimiz imza et

için Ankara, Haydarpaşa veya lzmir işletme Müdürlük· mı ihbar edildiği takdirde idare ve tik ve mühürledik. 
1 · • d b vaz'ı İmzaya mezun §Üreka bu iki Genel sayı 7219 özel sayı 7 /105 

3 erımız en irine müracaat etmelidirler. f d B - lll ay zar ın a şirket borçlarını ve ta- u mukavelename suretinin dai-
c alınacaklara 130 lira maaş veriJeceek ve ild sene ahhütlerini ifa suretiyle tasfiye ede- rede saklı 7219 genel sayılı ashna 

staj müddetinin hitamında müfettişliğe liyakatı tasdik c~k ve tanzim edecekleri kat'i bir uygun olduğu tasdik kıhndı. 1937 
4 edilenlerin maaşlara 151 liraya çıkarılacaktır. bilanço üzerine her §erike gerek ser- se~esi Temmuz ayının yirmi ikinci 

'•n ~ imtihanda ve Staj müddetinde temayüz edenlerden li- mayeden ve gerek kardan isabet perşembe günü .... 
dtriJ 1 enlerden lüzumu lcadar bir sene müddetle Avrupaya gön- eden hisselerini mevcut nakit ve mal 22 Temmuz 937 

ecektir nisbetinde nakden veya malen türe· T.C. lzmir ikinci Noteri s_ . ~ Son mu-racaat auo·· u .. 5 8 937 d "ya taksim edecektir. Şirketin ala- Resmi mührü 
• • ir. caklariyle ıipariptta bulunan mallar • .. E. Erener imzan 
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Otel SADi AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Yeni temiz 

me ruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 

DEHEll.TİR 
KELViNATOR iki defa daha az ltl~diii 

halde aynı randöman elde edilen yegine soiuk hava dolaplan 

18 Ay Veresiye ~ahş 

SAHiBiNiN s·Esl 
ARTHUR VETTER 

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

MUGLADA : Ahmet Sabri Acauov 
. ı-;. .. ·. ' ·. . ·l ,ı • . • • . . • ,. • • 

Salihii Kurşunlu Banyoları 

Şifa hassaları muhitimiıd~ tecrübe ile sabıl o!an 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
FaaH,ettedlr 

H~r türlü istirhat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta ga· 
zino hülasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyo'arcia 
bol bahçedk auyu bulunur. Banyo dairesinin hususi otomo· 
bili Sal.hli istasyonunda emre ~madcdir. Her aileye müsta-
kil oda verilir. 

Fiatler: Banyo dahil olmak üzer~ insan baıına otdde kctr · 
yola 100-75 diğer kısımlarda gene insan bft•":.\~:ı yataksız 
1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruşhır. 

Müsteciri : KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALCT • 
Tabiatın Şifa Membaları 

Seferihisarın senelerdenberi herkes tarafından tanınmış 

etrafının yeşilliği ile güzel manzarası ve daimi surette akan 
berrak sularile şöhrd ahm ( Karakoç ) ılıcaları on haziran

dan itibaren açılmıştır. Müı:min romatizma ve kum hasta
lıklarına şitası tecrübe edilmiş bu şifa yurduna gitmek itti· 

yenler Birinci Y ordonda eski ( Ford garajında ) Seferihisar 
otobüs erine Telefon 2361 

Ödemiş inhisarlar müdürlüğünden: 
ödemiş İnhisarlar ambarında mevcut 68250 kuruş kıymeti 

muhammeneli 2715 kilo isknrta kalıp çullnriyle 25 kilo kınap 
parçaları açık arttırma suretiyle satılacakbr. Çul ve kınapları 
ve satıf ~artnamesini görmek arzu edenler her gün arttırmaya 
iştirak edeceklerin de 9/9/937 pazartesi saat 14 de müdürlü~
müzde müte,ekkil komiıyona müracaat edebilirler, mav•kkat . 
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Nazilli Aıliye Hukuk Mahkeme
ainden: 

Nazillinin Atca Ç. O. M. den Ali 
lmı Esma Çun'un kocası Rahman
lar köyünden Deli Durmuıun oğlu 
Nuri aleyhine açtığı bof&IUD& dava
mun tahkikatında yeri belirsiz olan 
müddeialeyhe muhakeme günü ili
nen duyurubnuıken gelmediğinden 
hakkında gıyap karan verilmit ve 
tahkikat 22/9/937 çarpmba günü
ne bırakılmıttır. Yerinin belirsiz ol
masından bunun ilanına karar veril
mif olduğundan tayin kılınan günde 
ıelmeıinin veya vekili kanuni gön
dermesinin aksi takdirde cezayi nak
di ile mahkiım edileceği gibi bir da
ha mahkemeye kabul edilmiyeceği 
hakkında gıyap kararıdır. Keyfiyet 
ilin olunur. 2553 

J. KALOMENI 
Gazi Bulvarı - Borsa sarayı 

karşısında : Telefon No. 3402 
IZMIR 

He'I' cinı el ve elektrikle 
müteharrik YAZI ve HESAP 
makineleri mükemmel ve temi· 
nath olarak tamir edilir. 

Devair için daimi abonman 

kaydedilir. 

AKLINIZDA. OLSUN Ki. 

KINAKOL Eski .ve 
7em 

ııtmahlara, ittihaaızlara, za
yıflara, kuvvetaizlere ittiha 
ku 

, , 
vvet, net e verir. 

Hazım hapları : 
inkıbaz bayabn dütmeıidir. 
Linyet ve amel için nebati 
ili.çlarla yapılan bu bapları 
ıiz de kullanınız. ,.. 

Fransızca 
hususi ders 

- ~ YE.NI ASIR 
sa em --= 

. 
Güveler, çok pahalıya mal oıur; Onları, 

ve yumurtalarını FLiT ile .öldürünüz / 

FLiT, bOtOn haşarat öldaraco mayilerin · fevklndediF. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır... Bu 
sabit olmuştur. Fllt'in formOIO hiçbir vakit taklit edil· p.i~~ 

c e:~ =~ -~llfll memiştir. FLlT, kendisinden beklenen iki şartı mOkem
r:: melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratl 

kat'iyyen OldOrOr. Şüpheli mayiler! reddediniz. Hakiki 
ve yegAne Flit aldığmıza emin olmak için; siyah ku- 5 • .s.;"•" 
'şak~ve asker resimli sar.!....tenekeye_ dikkat ediniz. r~~;~~::ı;111 - ••r• 

) Yarıklara l't köftltriJ biraz·ı FLiT TOZU :::!:~ 
serpiniz. Haşarat derhal telt/ olur.' 14wrtw 

..... ·-.... 
IZMlR BELEDtYESUNDEN : 

- Cenoe ve hasta nalcfine 
mahsus ( Siebert l 11iıtemi.,de 
bir otomobil alınacalchr. Bedeli 
mubammf'nİ ır11rtn11mesinde ya
z1Jı vedek alil ile birlikte iki 
bin lirad1r. Baş katipliktPkt 
tartname veçhile 3-8-937 Salı 
~nnü saat on altıda acık ek
siltme ile ihaf e edilecektir. 
letirak fçin viiz elli liralık mu• 
vıkkat teminat makbuıuzu ve
ya banka teminat mektubu ife 
söylenen ~ün ve saatte encn
mene ~elinir, 

17-.20-23-27 ?423 (1320) 
Kahraman1arda Nnsret so· 

kağmda 104 sayılı ev ve dük
kanın enkazı müteahhide aid 
olmak iiz~re yık1lmaıın başki
t iplikteki keşif ve şartname 
veçhilc 10 • 8 - 937 Sah günü 
saat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. Keşif bedeli 
a ltmış altı lira knk bir ku· 
ruşlur. iştirak için beş liralık 
muvakkat t eminat makbuzu 
ile söylenen g lin ve saatte 
encümtne ~elini r. 
23--27- 30-4 2513 (1372) 

1 - Beher metro murabbaı 
yüz elli kuruştan üç yüz dok
san lira muhammen bedelle 84 
sayılı adanın iki yüz altmış 
metro murabbamdaki 14 ve 15 
sayılı arsalarının satışı başka· 
tiplikteki ıartname veçhile 
6-8-937 Cuma günü saat on 
altıda açık artırma ile ıbale 
edilecektir. iştirak için yirmi 
yedi liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - Senelik kirası beş yllz · 
elli beş lira bedeli muham• 
meneli ikinci kordonda yalı 
caddesinde 1 ve 3 ıayıh depo 
ve yaZ1banesinin bir senelik 
kirası başkatiplipteki şartname 
veçhile 6 • 8 - 937 Cuma günü 
saat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak iç· n 
kırk bir lira yirmi beş kuruş-
luk muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

t ~le. Y~P"ftıo.,• t.-

Devlet 
Umum 

Demiryolları işletme 
Müdürlüğünden: 

1 - Devlet DemiryoJlan istaıyon ve katar iılerinde çahımak 
Dzere musabaka ile hareket memur namzedi alanacakbr. 

A ) Musabakaya iıtirak edebilmek için orta tahsili bitir_!Dİf 
olmak; 

B ) Türk olmak; 
C ) Yaşı 18 den dun ve 30 (dahil) den yukarı olmamak; 

D ) Bu sene için askere çağırılmamıı olmak; 
E ) idaremiz merkez hekimleri tarafından yapılacak sıhhi mu• 

ayene neticesinde faal servisde çalışmağa mini bir güna arıza 
ve hastalığı olmamak; 

Şarttır. 
Lis~ mezunJan imtihansız olarak 61 lira ücretle memur nam

zedi olarak alınırlar. 
2 - Müsabakada kazananlara muvaffakıyet derecesine göre 

61, 57, 46, 43 lira aylık ve buna göre muhtelif vazifeler veri
lecektir. 

3 - Müsabaka imtihanı 31 temmuz 937 tarihinde saat 14 de 
Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kays.eri, Malatya, Ada· 
na, Afyon, lzmir, Erzurum, Mudanya işletme merkezlerinde ya
pı lacaktır. 

4 - En son müracaat tarihi 30 temmuz 937 cuma günüdür. 
5 - Daha ziyacfe tafsilat almak iıtiyenlerin işletme müdür

lüklerine ve amirliğine ve büyük istasyonlarımıza müracaat et-
meleri lazımdır. 17-22-27 (1326) 4216 

Fenni Gözlük için 

HİLAL ECZANESİ 

3 - Kahramanlarda Şem
siye sokağında 178129 sayıla 
evin enkazı müteahhide ait 
o!mak üzere yıkılması işi baş 
kitiplikteki tartname veçhile 
6 - 8 - 937 Cuma günil saat on 
alhda açık artırma ile ihale 
edilecektir. Keşif bedeli otuz 

Şık güneş, p!ij, ıpor ve tayyare gözlükleri altın, nikel, baia 
çerçevelerle kriıtal canılar, her yerden çok ucuzdur ... 

altı lira on üç kuru~tur. iştirak 
i~in üç liralık muvakkat temi· 

Muktedir ve tecrübeli bir nat makbuzu ile söylenen gün 
Muallimden Fransızca hususi ve saatte encümene gelinir. 
ders almak ve çok kısa bir 21-24-27-30 2483 (1356) 
zamanda Fransızcayı öğren- 1 - Senelik kirası otuz alb lira 
mek isteyenler (Y.K) adre· l bedeli muhammenli Halimaia çar- açık eksiltme ile ihale edilecektir. Foça Asliye Hukuk Mabkemeıin-
siyle idaremize müracaat tısında 6 sayılı dükkinın bir aene- Keıif ve prtnameaini görmek üzere den: 1 

lik kirası "'·-kitiplikteki •• ..._ ..... e 11-·mühendia1=~e, lf. tirak ıç· in de dok- GIY AP KARARI etmelidirler. 1-7 ~ r-.. ,_... ~ -. &iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiii~ ı veçhile 10/8/937 salı günü saat san bir liralık muvakkat teminat Foçanın lımte Pqa Mahallesinde 
. . . . on albda açık arttırma ile ihale edi- makbuzu veya banka teminat mek- mukim Y anyalı Abclülün kansı Ay-

lzmır !kıncı Hukuk Mahkemeıın- lecektir .. lıtirak için üç liralık mu- tubu ile söylenen gün ve saatte En- te aleyhine ikame eylediği Botan-
den: . . vakkat teminat makbuzu ile söy- cümene gelinir. ma davası üzerine ilanen yapılan 

Da~acı: lzmır _F evzıpqa M. hane 1 lenen gün ve saatte Encümene ge- 2 - Oç yüz kırk bir lira bedeli kanuni davete icabet etmeyen Ayte 
158 cılt 157 aahıfe 131 de kayıtlı linir.. keıifli Karantinada Madenci Kadri hakkında gıyap kararı yazılmasma 
Debrei~lilı 13A05 ~oğu~lu Aliy~ j 2 _Senelik kirası yirmi beı lira sokağında yapılacak idi döfeme karar v~rilmif ve .m~~eme 20/9 
den dogma Celaleddm oglu Nrettm bedeli muhammenli kestane paza- 13/8/937 cuma günü saat on altı- 937 tarih pazarteaı gunu saat 10 a 
mahkemeye müracaatla kendisir.e 1 nnda Mutaflar çarııaında 63 ıa- da açık elailtme ile ihale edilecektir. talik kılınmı§ olduğundan ilinın ta· 
nüfus idaresince veri!en soy adının 1 yılı dükkanın bir senelik kirası bq Ketif ve tartnameıini görmek üzere rihi neırinden itibaren müddeaaleyh 
Şatkoy olarak deği§tirilmesine ka-,' l;atiplikteki tarlname veçhile 10/ Batmühendiıliğe, iıtirak için de yir- ~yte ~f gün zarfında itiraz etmedi
rar verilmesini İltemit olmakla ya· 8/937 sah günü saat on altıda açlk mi altı liralık muvakkat teminat gı takdı~de m~emeye kabul. olun
pılan muhakemeıi sonunda: Hepoy- ıarthrma ile ihale edilecektir .. lıti makbuzu ile söylenen gün ve saatte mmakaya~gı tebbhg makakmına ~~ ol-
bak soy adının Şatkoy olarak değif- rak için iki liralık muvakkat teminat Encümene gelinir. uzere u gıyap aran ilin olu-
tirilmesi mUhik sebebe iıtinat eyle- lmakbuzu ile söylenen gün ve saat- 3 - iki yüz elli bir lira otuz iki nur. · 2554 

diği cih~tle '.'·.Medeninin 26 ıncı te encümene gelinir.. kurut bedeli kqifli Güzelyahda Cer- tir. Ketif ve ıartnameaini görmek ü~ 
maddesı mucıbınce Hepoybak soy 24-27-30-5 (1376)2536 rah Halil Efendi sokağı karfııındaki zere Bqmühendiıliğe ittirak için de 
adının Şatkoy olarak değittirilmeai- 1 - Bin iki yüz on lira bedeli ke- arsada natamam kalan kanalizuyo- on dokuz liralık muvakkat teminat 
ne kar~ v~İf ~.lma~Ja key~iyet I ıifli Asansörde Dokuzeylül sokağın- nun denize kadar t~~ y~ ~uzu ile aC?1~en gün ve saatte 
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Bir Gripin a !madan evvet 

lsbrabın ve ağnnın en 
pddetlıini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir
menin çareıi b~ kaıe 

GRıPıN almakhr, mideyi 

bozmaz, böbr.,kleri kalbi 
yormaz. 

Aldıktan bet dakika ıonr• ---···· .......... ·-·-···--·-····-- ... -·-- ·-.... 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 

••••••••••••••• 
SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
TOrkiyenin en eski oteJciai 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Knk iki senelik. tecrübeli ida· 
ruilc bütun Eğe halkma ken· 
diılni sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
lıendi evlerindeki rahah bu· 
lurlar. 

Birçok huıuıiyetluine il&vet 
fiatJar mlHhiı ucuzdur. 

Hava o~ulu komutanlığından: .• 
Hava okulları talimatının 86 ıncı maddesinde yazıla ıartları bal 

istekliler: 
Dilek kağıdı ve vesikaları ile Temmuz başlangıcmdan Ağusto~ 

sonuna kadar okula başvururlar. Okulun bulunduğu yeric dıflo• 
da bulunanlar dilek kağıtları ile vesikalarını posta ile okula g60 .. 
derirler ve alacakları karşıhğa göre hareket ederler. 

Madde 86 - Hava okulu gedikli kısmına girme şartları ıuo· 
lardır: 

A - Türk olacak. 
8 - Orta mektep "Lise ıekizinci sınıf,, tahsilini bitirmİf clt 

az 17 ve en çok 20 yaşında olmak. 
C - Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kullanıl111•1! 

elverişli olduğuna dair mütehassısları tamam olan bir hasta11ea• 
sıhhat heyeti raporu o!mak. Boy 1,65 ten aşağı olmıyacaktır• 

Dııarıda bulunanlar: 
Buluaduklan yerin askerlik ıubesine müracaatla muayell'~ 

gönderi~;rler. Tam teşkilith ııbhi heyet bulunan yerlerde o yeil'. 
en büyuk kumandanına müracaatla muayeneye gönderilirl~r. 

D - Ablikı sağlam olduğuna ve hiç bir surette suçlu fi 
mahkum olmadığma dair bulunduğu yerin Emniyet mlidilrllit"' 
den veya polis imirliğinden tasdikli vesika göstermek. 

E. - Mektebe alınacak okuyucular, gedikli erbaşlar halık-:: 
da~ı ~5~5. sayı~ı kanun mucibince muamele göreceklerini, ~~ 
teb! bıhrdıklermde 12 yıl müddetle hava gedikli erbaı o..,..... 
vaııfe göreceklerini taahhüd etmek. 

F - Mektepçe yapılacak seçme imtihanda kazanmak. , 
.H - istekli adedi çok veya imtihanmı kazananlar aboA la' 

~!ktardan fazla olursa bunların içinden riyaziye bilgileri-~
ıyı ve yabancı dil bilen!er yenlenir: Hava mektepleri okuy...- , 
lan askeri liseler okuyucuları gibi yedirilir ve giydirilir. JOll 
ve diğer ders için liz1m olanlar parasız vcriJir. f" 

V - Hava okullarına kabul edilenlerden birinci sınıfı 111u•:; .. 
fakıyetle bitirenler arasından, kabiliyetlerine gön, uçucu, 111•l'~ 
nisit, telsiz, fotografçı, abş ve bombardımancılığa ayrıhrlar. "40"'" 

14-18-23-27 2331 (1297) 

it:*ltll'ii 
D o yç e O r i y a n t b a n k 

DRESDNER BANK ŞUBESi 
IZllliB 

MEHl\EZl : B.fi: HI.I~ 
Almangada 17~ Şubeal Mevcuıiar 

8ca maye ve ihtiyat akçesı 
165,000,000 Haybsmnrk 

Tilrkiye<le Şnbcleri: lSTA.NBUL ve lZMIH 
.Mı~ırlla Şubeleri: J\AlllHE ve JSI{ENI>Jt Hffl•: 

Her türlü hanka ınuaıuellitnı ifa ı-e kabul eder . ıo 
c ALMANYAJ>A seyahat, ikamet, tahsil ve saire ıÇ 

eıhnn ~eraltle RKOJSTRRMARK 11at1Jır. ,. 


