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1 
lngiliz gemileri 

! Londra, 29 (AA) - Bahriye nazırı B. Duff. 
Cooper Avam Kamnrasmda bir istizaha cevap ve
rerek halen 570 bin ton geminin inşa edilmekte 
olduğunu ve 94 bin tonun inşası da tasavvur~ 
bulunduğunu bildirmiştir. 

ı 

YEN! ASIR Mı.tbauında basılm~tır. 
~ J 

.... Savaş Filomuz Akdenize Gidiyor 
•••••••• ····························································································································································································-·························· . 8eşvekilin • • •• • • · ......................... ; ............ . 

Direktifleri Buyuk Şef A tatur k r .......... r:::::::t~~~::::~~:~?.~~:::::::::i ............ ~ 
! Yugoslav savaş filosu-! hükümdar bir 

VeliCıht ve . on bir 
diplomatın . ziyaretini kabul edecek . 

29 ilk Teşrinde •• uc 
' nu ziyarete iidiyOr 

Filo •• onuc 
' 

gemiden ibarettir 
İstanbul , 29 (Telefon- .-..,......------.~~ 

la) - Yugoslavyanm Yar-

. Şarık konseyi de Ankarada toplanacak dan adlı me~tep gemisi dos-
' tane bir ziyarette bulun-

Belgrad, 29 (Husun) - Mevsuk bir menbadan ut, lraR kralı birinci G~:zi, Yemen hükümdarı mak üzere limanımıza gcl-
öire!'ildiğine göre, Ankara, Türkiyenin 29 tefri- imam Yahya, Elgan veliahdı.. m.lştir. Gemi limana girer-
nievvel Ciimhuriyet bayramında çok müsteana .1-yrıca Romanya b~şvekili Tata,:e•ko,, ltalya ha- l"etler teati edilmiştir~ 
fenliklere aahne olacahtır. Bu münasebetle Anka- rıcıye nazırı Kont Cıa'!-o, Yunanıstan, Romanya kcn sclümlanmış \'C ziya
ra bir müddet için diplomatik faaliyet merkezi ve Yugosla.vya hC1Ticiye nazırları Ankarayı ziyaret Bclgrgd, 29 (Hususi) -

Olacaktır. edeceklerdır. Türk fil k I b k. · savaş osu pe ya-
Bir çok ecnebi hükümdarların, veliahtların, ra'! a.şve ıliyle J;ıariciye nazırı, Elgan ve Irak kında Akdcnizde seyahate 

b 
başvekıl. v.e hariciye nazırları Türkiye .Cümhuriyeti çıkacaktır. Tilı·kı·ye'nın' 

QfVelıil ve hariciye nazırlarının Ankar1n1a gele- k Ll r_J -,, mer ezını reımen ziyaret edece" eruır. . kudretli donanması evvelrı 
rek Atatürlle arzı taimatta bulunacaklar.ı öğre- Bu güzel veailcden ütilade edilneJ:ı Sark P~ı- Yugoslavya sularına gelere~ 
nilmiıtir. Ankarayı ziyaret edecek hükümdarlar nı imza eden dört devle'tin hariciye nazırları Anka

Yavuzun pece 9orümL§ii 

ve devlet adamları şunlardır: Hicaz kralı lbninu- rada ilk lıonıey toplantıaını yapacaklardır. 
·························································································:··········································· 

Yugoslav :savaş filosunu ziyaret edecek, Hamid!yc mektep gemileri dahil oldu.. 
hararetle karşılanacaktır. Hazıtlıklarn ğu halde on üç parça gemi Yugoslovya 
başlanmıştır. ziyaretinde bulunacaktır. Türk filosu 

Yugoslavya 

? 
• 

Milli Macında 
' 

hareket 

100,000 
Kişinin şenliklerde bu.IÜ
nacağı tahmin edlllyor 

Başta Akdenizin en kudretli hnrp ge- evvela Bokakotovska limanını ziyaretle 
rnilerinden olan Yavuz zırhlısı olmak yapılacak dostane tezahüratta buluna· 
iizere denizaltı gemileri, Mecidiye ve caktır. 

Orjinal bir müracaat 

B.-Raşit Halil Ziraat 
Bankasına soruyor 

Rusçu~ta ölen Rumenlerin kemikleri 
Rom·anyaya naklediliyor 

•• rr 

Romanya kralı ve vclia1ıtı Varşovayı ziyarctlerinclc 
Bükreş, 29 (Ö.R) - Romanya kralı Romanya kralı cihan iktısadi konfc-

Majcstc Karol Londrada İngiliz devlet :ransının iyi neticeler vereceğine kani
ndamlariy]e yaptığı temaslardan mcm- dir. Son yıllar içinde daralan ticaret 
nuniyelini Romen gazeteleri muhabirle- mübadeleleri en ziyade küçük devleti~ 

. .. rina bildirmiştir. Tahmin edildiğine gö- l'i mütccs.ili etmektedir. Alınacak tcd-· 
Bn. Sabıha Gok.çen f re kral bir hafta sonra Belçika .kralını birler sayesinde cihan ticaretinde mu: 

Eylôl ayı içinde 'Şehrimizde yapılacak ziyaret ederek Cihan lktısat KonfcratlSl him bir ~afn int.iza~ edilebilir. 
büyük hava ıenlikleri için hazırlıklara 1 hakkı:ıda Romanyanın mUtaleasını bil- Sofya, 29 (Hususi) - Büyük harpte 

- SONU 1KlNCl SAHiFEDE - 1 direcektir. - LtJTFEN ÇEV1RlNtZ -



. 
Cidden ehemıni .. Asansörde Enveriye sokağında oturan 

!srnail namında bir şnhıs evine geldiği 
zaman, kansına ne pişirdiğini sormuş, yetli bir mevzu 

· oldu ~y:::ı :a~~inly:;::~::c: Alman pı·yasası Şehitlerde 
dolayı karısına kızmış, bir ağız kavgası Vezir ve 0.smanağa suları kaynak}att 
başJamıt- bmaf1 kansından öfkesini ala- b nın bu sene görülmem~ kuraJdtktall ~ 
mamış olacak ki, evinin pençereRıdcn Kuyu içinde ir layı kuruması şehrin su ihtiyacı jÇiJ 
yarı beline kadar Ark.arak biru ileride T •• k • • •• ı • •• • bUyUk bir sıkıntı tevlit eylemiştir. ~ 
kapıst 6nUnde oturan Bayan tsmet ve Fuar günlerinde hava Ur UZUm eri UZerıne ceset bulundu men her gün bir kaç şikayet ınek"' 
Makbuleye islık çalmak, nara atmak ve • • almaktayız. 

tabanca teşhl.r etmek gibi h8llerde bu- şenlıkJ.erı yapılacak henu•• z muamele yoktur Dün sabah Şehitlerde bir kuyu Bu mektuplnrda belediyenin ted~ 
lundulu :iddia edilerek karakola ıikA- içinde bir ceset bulunmuş ve adli- alması istenilmektedir. Fakat mesel~ 
yette bulunulmuş ve bu sebeplerle mah- • ı 0.0,000 ycce clerhal tahkikata el konularak iç yüzünü, yani kuraklıktan doğan ~ 
'-~- n-ı~ı- müddeiumumi muavini bay Ke- ı· · ·nı · k k l ıınadıld' ·.u:ı.ueye vcr""""iw... y •• •• 

1 
• h k k d 1 ye 1 o emenın pe o a~· o • _... 

Bu işin durupnası yapıldı. Su1Iunun UD30 UZUID eri 3 JD . a 3 JDaO mal ve adliye doktoru hadise rna- bildiğimiz için bu şikayet mektup~ 
sorgusuna b&şlandı. lUklriı suçluya sor- Kl .. nln ,enliklerde bulu· ı halline giderek tetkikat icra etmiş- ncşretmiyoruz. Fakat dün .tkl~11 
du· nacaöı tahmin edlllyor tedbı•rıer çok VefJ•mJidir (erdir.. Tuzcu Mescit mahallesi Şerif Ali~ 

. ..J. ed" ., Tahkika · - · d ed. cı._ · il 1· ki il"' - Senin kaynananın au.a n ır. BAŞ TARAFI BtRtNCl SAYFADA t netıcesm e ces m, ~ adına gönder· en bir meıdupta 
Suçlu bynan.asmın admı unuttuğti- d ec:1 ·ımektedir Ha fellliklerln Almanyadaki Türk Ticaret Odasından klearing mukaveleleri olan mrunleketJe. hitlerde Demirhane sokağında 45 fıkralar çok dikkate şayandır. 

au söyliyerek cevap verememiştir. T~~: 1 kili~ va kin 1 e gelen bir raporda mahsullerlmlzin Al- re yapılacak Korlnt ihracatuun kôntea- sayılı evde oturan Ahmet karısı dul Bu mahallede 54 evde 306 nül" 
- Sen hlll mızraklı dedelere inanır' 1 ur 1~~ktcşed 1, haen ~~ ile eim~- man piyasalarındaki durumu hakkında Jana tAbi tutulması da mevzuubahs ol- 63 yaşında Saideye ait olduğu an- ikl aydanbcri çektiği sıkıntılar ır.ab ~ 

• arı ""'.ıra ece., va göster er, lllL- d k. l""- dır: k d B tak.ı,_..J y h"~- -"~ 
mısın! robui hareketler Ye plln5r ~ ~l a l ma wuat Var • ma ta 11'. U OllUe unan ~~e- fafılmı,tır.. . pislik yüzünden hastalıklar baJ r ~ 

- İnanmam Fakat btt oraya zevk pılacaktır. Ja- l(URU OZ'OM ti 1937 rekoltesinden, mesell Almanya- Saidenin ceeecli, evinin hrflSln- ceğine ifaret edilmekte, .bir yanPl -
etıneğe gittik!. TürkJwşwıun kadın n edı:eJc .. . .. . . ' .. ya ihracat için mlkdar veya deler Uze- deki bahçe kuyusunda bulunmuı- burunda vaziyetin fecaati göz oJ' 

_Ne diye ı.--·lanna tabanca çek- ..... 1__ para- Turk Urunlerı .. hakkıııda bir hafta on- riı\den blt had çizecek ve bund.tin yUb- t . konulmaktadır. . 
...._..... şu ... .._n hava bayramı gUn(l panlfUt • ka h1 blr değişiklik 1m ur.. tf. 

Un? tecrübeleri yapacaklardır. Tür1tt...~. ctesınye . ~Haı buç -· L---- ı.ı~ amış·tı ı-ı ~a:_at )'apılmasına milsaade verml- Görülen lüzum üzerine cesede Şerif Ali sokağı sakinleri mev~ .. ~ 
Y_,,__ '-A•---- _ .. ""9... ır. anı m •ı:;- ~n::u ~ meYC\J yeee-.~ • I- ~-'- b. . ı · =-Jka -tiril"" 

- llUlll... ua.7fiUJUD& kadar paraşut laıle.!l de tk- kalın . ~ .. . otopeı yapı aCGA ve ır cına}~te me enne .u.a pınar auyµ e-
- Ne diye nan attın!. mal edileccM '-'- t kulesinda hal- adığı gibi, Türk ve Alman tacirleri Yunan hukUınetinin Almanya ile U- kuman 'tmi olması ihtimali üze- takdirde nakdl fedaklrlıktan çekıııı* 
- Yalan... b --L ___ o•,... ...... panşu arac;ında muamele de olmamaktadır. caret aahasuı.Ja alcfıtt d.tğer bir tedbir • d • gıl ~le l caktı ceklerini bildirmektedirler. Bel.uf 

UU1WJUS 1ecrilbeltt yapılacaktır. Tü.rk ilzümJerine hafta 1 inde .. r. d ,.. __ k d . . 41 n-L_u_ rın e ınce eme r yapı a r.. -- _-41 
Suçlu. lrendisine isnat edderı bUtiln Fuar .. be.tlyl tzrrur. ;ı k 80n ç r-e;~ e, auu- eğermıo. ~..-tlWl.Wlen 36 · •,, • • • • mizin hayat demek olan su me\'P .... 

NÇlan baklr etmlf " dinlenen pbltler- z1 ~unase e ge ece bet mevcut olduğu an!a§ılnuştır. Ti.irk Drahmiye indirilmesidir. Y ant Drahml- El k • k ehemmiyet vereceğini ve bilhasa* t/lf 
dea aça edem1 malam.at beyan ettUde-~ nazan itibara alınarak hava Uzümil mevcut olmadığından işler he- nin değeri Alman Markına karşı % 12 e trı Je baştan başa bir mahalleyi ~ 
d halde, ww..;. glJsterileo Baha. ve·tahm.in edili yüz bin ldşlnin bulunacağı men yalnız Yunan Kandiya ve Korent kadar yUbeltilmiştlr. 1 temmuz 1937 eden yerlerde fevkalide .gUnler içlıt~ 
Befir ..tında lkl phlt, beıa melOmat yor .• •• Uzilmlerioe mUnhasır kalııuştır. den itibaren Yunan.istandan Almanyaya ·TQTl•,,relerı·n Je ka!Ade tedbirler aJacağııu ümit ederi" 
....uflerdir. Müddeiumumilik Bild1rild.Jtine göre, Yunan HilkQme.. yapılan ve yapılaCak ihracatın tutan bu 1. l T ~ . a~ . s J J. 

Bu dd phiclin birblıinl tutmayan ifa- ti, Yunanistanm bir klearlng mukavele- kur üzerinden. yani 1 Mark - 36 Dnh- ·ı A '-' u aeraı 
deleri, hWmha nazarı dildcatinden kaç- Nüfus muamelit.nı .u. bai1ı bulundutu memleketlere yapı- mi heablyle yUrütUlecektir. tenzı at yapııaı Olı:uyucularunizdan biri yauyor: ~ 
~ve muvaceheleri yapllan phitler, tetkike &.. ... -ladı 1acak Korint Uzilml1 ihracatını. mlbaa- Ywwı hUbUnetfnin deni& ~~e Uc- DUn sabah nafıa komiserliğinde son Tepecikte Cevi2li sokalmda -~ 
vak aya uymayan ifadelerde bulunmuş- M dd . I UG.f deye ta.hl tutmuştur. İhracat içın lAzım retlerlnl dahi artırdığı ve Kormt ve alel-- lantıs J ktrlk kil bir çeşme vardır Bu çeşmenin bıP".'. 
lardır. Ü eıumum muavini B.Nadir ta- gelen mOsaade Yunan MilJJ Bankası ta- umum emtia fiatlerlnin bu y(lzden dahi top ~ yapan e ~ . ovat ve sabahtan gece yaclanna kadar·~ 

GöJ11 ı:ı..:.,_ zı __ • ı..ıu,__ _,__, rafından nufua müdürlüğü muame· rafına.an verilecektir. Hükfunetin bu bir miktar uükselece"" bildiriliyor !tramvay ücretleri tarife koınısyonu geç __ .:ı_ _1 __ ,_ l . d ' hir.1 
rı.uen ıu. ........ ~nne naaıse maw.u- IA ff . '---'-- ., 6• • aklte kad . . devam t . r arasıuu. au llilDıllA: mese esuı en ~ 

linde keşif yapılmıştır. Suçlunun bulun- au~ın . te ~ftDe uaıummııbr.. Bu karan Patras kuru UzUm .piyasasında Piyasaya gelince : Hamburgta mev- v . ar ~ısme. . e mış ı~. riiltil eksik olmuyor. 
du~ ev ile mliştekilerin oturdukları ev te~~ bır ha.fta kadar 8Üreceği zan- kat't bir durgunluk tevlit eylcm1ştir. cut bazı Korlnt Uzümti partilerinin itha- komısy~n, ~nfcyı tesbıt etmış ve tarı- Diln de yine böyle bir gürültU o~ 
.arasında 65 metrelik bir mesafe bulun- nedumektedır.. Gerçekten Yunan hükametı. yalnız 1936 J.atçılar tarafından 100 kilo başına loco ı fede mümkün olan ~~tı yap~ıştır. ve çeşmenin borusu patlayarak c;.,;ıj 

1
' • '•• • k ı · d ı k 4 haz• l Yalnız şirket mümessili komısyonun .Jı.ıf' duğundan buradan kadmlann tabanca B . . . re o tcsın en o '1Ul tlzcre ıran IIanıburg teklif edilen fiatlerlni bir haf- • sokak bir göl halini almıştır aelecw 

ile tehdit edilenllyecelderi anlaşılmıştır. ır ay ızın 1937 tarihine kadr . yapılmış olan sabf- ta önceki fiatlerle karşılı.klı olarak ·-~I geç vak.ite kadar imza ~tme- nin ~n dikkathıi cel~ 
Hakim, suçlunun beraetine karar ver- Defterdar bay Kemale maliye tarın ifasına müsaade eylemekte ve bu ğıya yazıyoruz: J ~ b~lunduğundan yapılan tenzilatın B l , _J 
miştir. vekaletince bir ay izin verilmiş ve !tarihten sonraki muameleleri ise kat'i- Fiat 100 kilo başına nısbcti hakkında malılmat alınamamış- OSfan tcia 

1
• ••ın11-• keyfiyet vekaletten vilayete bildi- yen tanımamaktadır. Bu suretle Alman 1936 Korint Mark Loco Hamburg tır. Bostanlıdan bir okuyucumu&~ 

Sulh hu kukt rilmiştir.. ithaJfttçıları dııht §imdilik Yunaııistan- üzUmlcrl 11·17.7.1937 4-10.7.1937 Ormanlar Ja Bostanlı ve Dedebaşı, ta.....,iyJe ~ 
3 dan Korint üzUmU almak imkanını he- Amalias 38,50 39,50 Uj ze bahçeleriyle doludur. rabt WI P 

Şehrimiz ıulh hukuk mahkeme· Kôylü kıyafetleri men hemen kaybetmışlerdir. Dikkate GoU Tip 3!),00 41,00 yıl, bahçeJerimizden uınuldui'a -"' 
•İne 937 iptiduından 29 temmuz Be ,. tika .. • .. dehr ki. yeni mahsul üzerinden dah1 Gartenfrucht 40,00 40,eo Yapılan tahribatın i&Ufade edemedik. Sebebi ,.ıun 
akşamına kadar 2257 dosya gel- d ..•. rtmo asan T k. rn~ r;;:· alivre işler olmamaktadır. ÇilnkU htik\l- Patrn5 Gnrteniruclıt 41,50 42,00 Önu .. ne geçı·lecektı•r tanlı istasyonunda başı bot sürüllJ 
mittir .• Bunun 1298 adedi bt'i Jca- 1 lc~rul.. l !~n. e 

1~t k n .n met buna dahl müsaade vermemektedir. Vostizza 41,50 42,00 çelerimize girerek biltün mahl&.U.-"' 
ha .. la 261 aded' de oy u auyareuerme aı ço zengın Tahmin dildi.5. 11--- Y h"LA 1N"'*n Yeni orman kanununun odun rara g nmı' ve ı tem- b. lh.. .1A .imi . e e;ı \U.Cje unan UAu· \.,U1, mahvediyor. • 

yiz edilmiıtir. 125 adet te haczi ih- ır a um vı ayete ven ıtır.. metl bu tedbiri ile Korint satışlarını 1936 rekoltesinden kalma ve tmperial ve .kömür •. b~hranı tevl.it .. edeceği Bunun bir çaresine baliılm•JDI, ~ 
tiyati ve tesbiti delail ve tedbir ka- ç d 1 memleketin umumt menfaatine en uy- nev'inden bazı ldlçü.k partiler itha1Atçı- pyialan uzerıne bazı vı1ayetlerde yar heyetinden rica ettik. ~ 
rarlan verilmiıtir.. an ar 1 gun bir tekilde- tamim eylemek gayesi- lar tarafından dahile ve nev'ine göre 100 on, on beş senelik odun ihtiyacının madı.Bu halin devamı bizim ,, 

Dar bir kadro dahilinde bu işle- _ nl gütmektedir. Bu sahada alınacak di- kilo başına loco Hamburg 32 50 -40 oo' temini makaadiyle ormanlann hi- mamı:za sebep olacaktı:. Sayın ""'1':. 
ri ba§aran birinci sulh hukuk haki· PJ " • } ğer tedbirler arasında Yunanistan ile Mark üzerinden teklif e~tir. ' lafı kanun ve nizam tahrip edildiği nizle alakadarların ~ı dikbtial ti 
mi bay Cevdet Meriç, ikinci ıulh hu- 3J1 3 Çl 1 y O r ve ezcümle bu şeklin belli ba,lı betmenizi rica ederiz, deniliyor. 

kuk hakimi bay Behçe~ Turkay ".e Vilayetin ve bizzat vali bay Fazlı y • t d t t • ~ bazı vilayetlerde daha geniş rnik- __. 
mKah~e,mc ~!dseklarcte~~-di~y ismaıl Gülecin himmetiyle Çandarlıda unanıs an a er ıp yasta yapıldığı Ziraat ~eka!etince Tire orta olıalıı 
d 

ut ı e arıw a§ n t~ re vayan• mevcut mükemmel bir plaj, istifade haber alınrnııtır .• Bunun uzerıne ve- Y J 
ır d·ı b. h t kaletin vilayetlere gönderdiği bir arın merasimle telll 

.. edilecek bir şekilde ıslah edilmiştir. e ı e ır s ya el d 1 ··:r~;h·ı·h' Plajda soyunma ve düt yerleri için D e a tamimin e eni iyor ki : atılacak ,ıJ. 
ı 1 de tesisat yapılmı§ ve burası mü- - Devletin bu büyük servet Tirede açılacak olan orta 

14 Temmuz tarihli nüshamızda Ma- kemmel bir hale konmuştur.. S hl 3 E J A ld J • ı k menba.larını teşkil eden ormanları- binasının inşaabna hemen~ 
nisa hapishanesinden kaçtığı yazılanı Çandarlı denizinin yumutak bir ~ eyya ar y u e znııre ge ece - ~~zın hotbehot t~r.ibi memleketin m.ası takarrür ettiği cihetle ~ 
Zülfilcarın, tedavi edilmekte olduğu j kumsalında on bir soyunma hüc- ı b d d J l b J 6d ki yulcsek menfaatlennı de yıkıcıdır.. Tırede mezkur mektebin;..-# 
hapishaneden kaçtığı bae verilen nıa- resini ve müteaddit du§ yerlerini er Ura an a S an U 3 gı ece er Vilayet mıntalcalarındaki orman- ma merasimi yapılacaktır •• 8'I I 
Itlmattan anlaşılmıştır. Tashih ediyo- havi olmak üzere ıslah ve tanzim . • . . . • . . lar üzerinde çok a~kı tetkikat yap- rende Vali bay Fazlı Cü':!"'-
ruz. ı edilmi~ olan Çandarlı plajı gelecek Tilrk - Y~an Tccun Ofısı mildilrlU- ıka~etlerıni uzatabileceklerdir. tınlarak y~karıda . ışaret olunan. o.r- bulunmaları kuvvetle muh 

mca ~m.;.z;nlhafta içinde törenle açılacaktır .. Ru ğilnd~n t~ır ~ntemasyoı_ıa~ Fuarı Ko-. Dört eylUl cumatesi &fu?.ü tstanbula man.lard_~1ı t:ıhrıba~ ~erecesının LJ l 
P •• •• münasebetle ~zmir~en Çandarlıya 1 mitesıne b~ mek:up gelınıştır. Bu ıne~- ~~vasalıit edilecek, pazar günü Boğaz- tesı;nt c:ıuı mes~ ve faıllerı ~~kında na ep te azar aun u ofobüsler tahrık edılecek ve İzmir- tupta mezkOr ofıs tarafından fuar mil- lÇl ve Adaları gezecekler ve ~test takıbatı kanunıyeye tevessul olu~-

~ . lilerin çoğu açılma törenine iştirak nasebeüyle Yunanistandan 1zmir ve ıs- günil serbest kalacaklardır. 7 eylOl aa- ~Mı v~ her ha~~. me~~~~ bu ~ı· yakalanan 
Çeşme plaJ·Jarında edecektir.. ıtanbula bir seyahat tertip edildiği bildi- 1ı günU Ayasofya, Patrikhaneler mUze- hı t~~ıbabn sur atle onune geçıl- A J 1ı-ı.. 

1 o .gü~. Çandarlı plajında çok gü- rilmlştir. !er ve camiler gezilecek ve s~ldz ey- mesı lhımdır.. ğırce.zaua mu """. 
Önümüzdeki pazar günü Şe- zel bır gun yaşanacaktır.. Aldığımız malClmata göre, İzmir ve ts- JCılde İstnnbuldan Pireye dönnecekle.r; VEFAT mesıne başl~~~ 

hir gazinoaunun Viyanadan 1 l ta.Dbula tertip edilen bu seyahate blrçok dir. 930 932 1 . 1zııUr 
getirttiği kadınlardan mürek- Azka sın botuluyordu turistler i.tdirak edecektir. - Bütün bu seyahat birinci mevki va- Yu.suf Rıza okulu eski müdüril dördiln:~ ~D~~~Jdan ~ 
kep orkeıtraıı Ceıme plajla 1 qün akşam üstü Reşadiye deniz L· V~rilcn tafsilita nazaran .seyyali.in ka- ~~· bir.iııcl anıf otel ve birinci mnl lo- olup yanın asırdan :faZla memJeket sırada mükelleflere :ver<liji ırnallJlllll'"""..: 
nada komerler vmecektir. banyosunda, on bq nda be ıilcsı 2 eylul pe11embe gUnU Pıreden ~tada yemek yemek prtiyle .c»O irfanına hWnet eden. öğretmenler- başka ve dip koçanları bafb 

1-2 (S 2) 1408 Muazzez adında genç t~; kız, y:ı:; 1 hareketle 3 eylill cuma günü sabahı tz- drahmiye, yani bizim paramızla yüz li- den Bay Ali Refet, kısa bir hastalık- doldurmak :ve bu suretle 217 .. _ _....~ 
-----•ıııiliİilllmiiıiiıiiıılaV....zzJ atlama yüzünden boğulmak tehli-1 mirde bulunacaklar, fuarı ve fdırin ~- raya yakın bir P8IJl He temJn edilmek- tan sonralı-Yata gizlerini yummuş- tilAscn ve yüz on lirayı da ~ 

1 L A N kesine . maruz kalmı~ ise de 0 civar- ! yanı temaşa yerlerin! gezdikten sonra tcdir. tur. Şüphe edilemez ki, Ali Refet met.ine geçirmekle suçlu T.wr 
da d nız L_ -•--•- f d lın k B · ~..x.erindeki y"1---k kül' tur" adamla- akalanarak h · · ~,__.._~ e uanyosu ~ta olan Sulh uarm gece mnnzarasını a görebi e u ticrete, pasaport ve vize masrafları ucıs u.-.- Y §C r.unıze ge~ ;iM 

• • • • • huku.k mMkcme8İ bet eekreteri B. ı maksadiyle geç vakit lıtı:uıbula mille- ile kalınacak yerlerde otele kadar git,.. rımız öldükten sonra bile unutula- kiye hudutları haricine k.-~ 
Buhar makınesmm tamiri dola· lsmail Kut tarafından görülerek 

1 
veccihen hareket edeceklerdir. me gelme ve yatma masrafları da da- mazlar. Kederli ailesine tazlyetled· Tahir hakkındaki duruşmaya dOJl 1' .. 

yniyle muT&kkaten faaliyetini ta· kurtanlmııtır.. ı İsteyenler lzmlrde diledikleri kadar bildir. I mizi bildiririz. cezada ba§lanılnuştır. 
til eClen fabrikamız 2 ağmtCM 937 -- Suçlu, sorgwruıida mükelleflei..,J; 
pazartesinden itibarea çalıflD&y& ... .. }Hlra tahsil etmiş ise dip klJfllllllf"-:1 
baflayacaktır. Binaenaleyh İKİ- "' ayni şekilde kaydettiğini ""' 

lerimizle sair vazifedarlaruwı es. Birinci Kordon- TAYYARE SiNEMASI TELEFON gün ~lim ettiği makhuzlarm ~ ... 
kisi sibi o sün aaat yedide it ba- da kain 3151 tarafından kontrol edilmekte ~· 
tmda bulunmaları im-• ilin ve ~er böyle bir tahrifat ...-~ 
Olu.ar. il) 30 temmuz 937 cuma gününden itibaren cidden görülmeğe değer iki büyük filim gösteriliyor dı tetkik eden memurun IÖradi , 

lzmir Pamuk 1 A R T H u R EDlTH MERA ve BERVAL lge~~!ı::~i~t:e:a:~~ 
Mensucat T. - tarafmdan •emsu edilmi, ye ve müfrednt defterleri ne~ 

Frımınzca sözlü operet , cclbedilirse, hakiknt açıkça ınıe,-cl'~ 
Anonim Şirketi U~L7.ZZ7...7..zz7.ZZ7./7J.2ZZZ.ZKZZZZZZZ7.Y.Z.Y...7..7JZ7.7.ZX7i?2ilZZ/JZ,4/7.J kar, bana isnat olunan suç JWJfs 

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 G •• J •• s • ı t• LOUIS GRVEURE - Cı\MILLA HORN ı kıı::~·lirııhk zimmet suç":,~ 
maktul dil§en 1400 Romanyalı zabit ve • on um enı S ıyor gibi dü~yac~ tanmmış muktedir ~rlistlerin güzel parayı ödünç olarak ar ~-
askerinin bakiyyci uz.zamlarının no- , zzzz ,,..-, 7 temsıllerı. Çok ıen~ın çok Sı?Uzel operet 

~ ZZ. UırzL~ Z~ısz;a~J-ZZZT'~.17..zzz7..zz7J.2.ZZ..7J.ZY.n&C"U-..LZZ.7-Z7J.ZT'~J!ZZZZZZZ2!7.Z7..Z7zz7.zz//,7Y..Z7./:Y7.ZJ ihtiya~ı ohınJara dağıttını. , 
manyaya ruıkli kararlnşmıştır. tki Ro- SEANS S ''ATLAR( .,. parayı alamayınca bu para besJ111 
men gemisi Rusçukta gömülü olan Ro- ~ :: Fiatler 

Herıriin • - mctimde kalw. ~ 
men kahramanlarının kemiklerini aJa- 6 - ' : DUHULiYE 20 _.....:ti 

ARTHUR 3,30 ve 7,20 de - Muhakeme suçlunun firanDI 
rak Romanyııya getirecektir. Bu müna- ;: Talebe Te çocuklar 10 kip zabıt varakası tutan ~-..,. 
scbetlc yapılacak merasimde Bulgar or- Gönlüm Seni istiyor 5,30 ve - KURUŞTUR suçlunun :ifadesinde geçea 
dusu hürmet vazife$lni yapacaktır. f Cumartesi Pazar 1,40 da ve ıirsaliyelerin ccJbine ~ 

muhakeme baska bir 2ikilD411!!11 



Sperco N. V. Olivier Ve Şii. 
Vapuru Acntası \V. F. H. Van Der LıMITET 

1 'K:.:k':" S:;az, Bunnı hastalık:-
lan mütehuaıaı 

Ro Zce & (:o. Vapur acentası 
YALE NEERLANDAIS DEU'fSCHE LEVANTE UNtE · BIRiNCl KORDON REES 

Doktor Operatör 
KUMPANYASI HAMBURG B!NASI TEL 2443 

T
Fratelli «CHIOS» yapuru 16 temmuzda Sami Kulatçı I' RlTON vapuru 9 te~uida g~ bekleniyor. Rotterdam, Hambur1ı Lllerman Lioes Ltd. 

ip Burgu • V ama - Kostence li- ve Brcmen limanlarına yük alacak- ELLERMAN LtNES L TD. 
tnanSVE.lan için yük alacaktır. tır. DRAGO vapuru 10 ag~ ustosta M h B' • ' Be le 

NSKA ORtENT UNtEN «KONYA» vapuru 7 ağustosta U l S d 1. ..k uayene ane: ırıncı Y r 
Dtnv .. • .. bc'-I . H b •· verpoo ve vaneea an ge ıp yu N 36 T lef 2310 -~ND motörü 5 tem- ~ emyor. Anverı ve am urg u- 1c __ 1_ o: e on 

... ._.. bALJ.,,.,,fJkte ol Rotterdam manlarından yük çıkaracaktır. çı ara~br. Evi: Qztepe tramnJ ~ 
liaaoburg - Gdynia veU:kanr.tinavyu AMERICAN E~ORT UNES LESBtAN vapuru ıo ağustos~a ıi 992. TeJefon: 3668 
~ için yük alacaktır. The Export Steamshıp corporation Londra, Hull ve Anveraten gelıp 1-26 ( 481) 

ZEcuJGA POLSKA A.B. «EXT AVIA» vapuru 7 ağuatON yük çıkaracak ve ayni zamanda U.. ---------~-
Kampanyui doğru bekleniyor. Newyork ve Bal- veq>ool ve GluSoY için yük alacak- NOT ı V.lnt tarilaleri, .,.. 

lECHtsT AN vapuru 21 tem- timor limanları için yük alacaktır. tır.. purlann iaimleri Ye naYlua ftc-

lb\lzda beklenmekte olup Anvers- ~~~~~Ul~sı Seyri Se~~ler ALGERtAN vapuru 15 ağustosta retlerlnin detftlkliklerinden me· 
~ ve Dantzig limanları için « d p· ed n~-ıvapuruNe temk- gelip Londra ve Hull idn yük ala- li t k L -- 1 d'I ,,.._ alacaktır. ?1.uz a ır en DOD on ve, wyor ;ı ıu ye auw o ı mez. 

SERViCE MARIT UMA1 ıçın hareket edecektir. ---------------~ıam-----m:w iME RO N «EXETER» vapur~ 13 ağ~stosta 
SUÇEA VA npuna 14 temmuz- Pireden Boıton ve Newyork için ha-

4 Malta - Cencwa ve Manilya li. reket edecektir. 
-. dan için J6k alacaldw. SEYAHAT MODDETI 

Yolca bbul eder. Pire - Boıton 16 gün 
._:nıhlu hareket tarihleriyle ilin- Pire - Newyork 1 8 gün 

111,.t ld deiitiMiMerden acıenta mea- «GEORGE.S MABRO. vapuru 
lmlııul elma. 23 temmuzda lıkcnderiye ve Port Sa 

O... fala melam.t •-·k ~in id liman!anndan 11)111 çlkaracak ve 
'-wl Sperco ftPaır M•abima mü- ayni gün Köstcnce Galatz ve lbrail 
"-at edihui rica olanar. limanlanna hareket edecektir. 

'IELEFoN : 4142 I 4ZZ1 / 2663 SERViCi MAR1TtM ROUMA!N 
Bucarest 

ı-.•-•·------11• «DUROSTOR» vapuru 31 tem-
Diş Hekimi muzda bekleniyor. Köstence. Suliu.ıt, 

Galatz ve Galatz aktarmım Tuna U.. 

bdulla~ Hac
lı manian için yük alııtcaktır. · 

JOHSTON VARREN UNES Ltd. 
Liwpool 

«Jf.SSMOR& vapuru 1 ağuetfts
ta bekleniyor. Liverpc;.l ve AnYen 

HORT AÇSU limanlanndan yük Çtkanialc ve Bur-
Hutu.nm Birinci Beyler gaz, V ama, Köetence, Sutina Galatz 

IGbk 36 ..u..arda bl.al eder. ve lbrail limanlan için yük alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDF.LHAVS. 

S Wa 9 - iZ UNGE OSLO 
Öiledaıı ....,. 3.,30 - 6 « BAALBEK-. motörü 24 tenı· 
ltaaıdni için teWon ediniz. muzda bekleniyor. tskenderi}c, 

TELEFON: 2946 Dunkerk ve Norvec 1imanlan için 

-----------,: yük alacaktır. 

=---.................................................................. . 
• • • • • • 
! Taze Temiz Ucuz lliç i 
• • • • • • • • 

~ Hamdi Nüzhet Çançar i 
• • 

Sıhhat eczanesi ~ 
Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 

Karşısında 

• • • • • • • • • • • • • .................................................................... .: 

kurusu, 
•inek, sivrisinek, 

Pire, 6rümcek, ka· 
ilaca, güwe ,yakar• 
eılc, akreb ye yılan 
gibi akciğeri bu-

. haaaa.ıyan hayvan• 

~klan 6ld6rmek 
İçin fennin son bul
duğu kat'i formül 

lıeriae hazırlan· 
•ıı Amerikan 
\llıiz marka illcın 
laer bo7da amba
lajla Ye dökme lıa· 
Iİ9de aılt en ucuz 
fiıtterle depomuz-

da aablır. Toptan
edara mühim is· 

lıoato yapıbr. Sor• 

1111.rı hemen ce
•ıp •erilir. 

"7 Tele' on 3882 
~ ... . ' .. . . .. . .. , . .. 

lzmir Mıntakası maadin işleri irti
bat bürosundan: 

ku,aciuınm Soğucak ye Yayla mevkilerinde liğnit madeni 
~aaaak için Kirlioğlu Fuat Ye Mutto oğlu Mustafa namlarına ve. 
tı~en 28/2/935 tarihli 1/13 No. lu ruhıatnamenin müddeti bit
~ Ve nizami müddet içinde ihalesine tetebbüı edilmediğinden 
.
1

... en nizamnamesinin 22 inci maddeıine tevfikan iptal edildiği 
.:;:, olunur. ••• 2!,._°!,.~.: (1410) 

lzınir Vilayeti Defterdarlığından: 
ili Sahibinin eski yıllar kazanç vergisinden olan borcunun temi
d· ~•ili için tahıili emval kanunu hükümlerine tevfikan hacze
~ . f. olan Sinekli caddesinde ki.in 73 sayılı anası tarihi ilin
~ ıt~baren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Bu ker-
._:enıdea takdir edilen kıymet üzCl'inden almak, pey sürmek ve 
ı-:! tartlarmı öğrenmek isteyenlerin Defterdarlık T ahailat b.-
-..._ celaaele:.-i. 30, 6, 13 2612 (1411) 

, 

TUH 
TURAN Fabrikal•n mamullbdar. Aynı zamanda Turan 
tuvalet aabunlarmı, trat ıabunu ve kremi ile gllzellik krem
lerini Lullanınız. Her yerde ıablmaktadır. Yalnız toptan aa• 
htlar için lsmlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
lelik Nef'i AkyaJuh ve J. C. Hemıiye mllracaat edini~. 

Poeta Kut. aa4 Telefon a48e 

T. C. Ziraat Bankası lzmir şu
Lesinden: 
Hiilnünete ait haicla,.lana Alaaıacaktaki bGyBk antrepolara 

in.ama ve çıkanlmalariyle nakliJeleri açık eluiltme ile 16/8/937 
J>&Zarteai sünü saat 15 de Bankada toplanacak komisyon mari
fetiyle ütekleriyle ihale edilecektir. 

Taliplerin 16/8/937 aaat 12 Je lradar 8-ınbda meTCUt tut· 

rihnam~!~dek 500 lira teminat 1~leriyle birlikte mezkUr ta-
te a bulunmaları ilin o uour. 

Z9--30--sı 2582 (1405) 

lzmir Viliyeti Defterdarlığından; 
Salıibinia .,...P bere- temini tahsili için lıaczedilen Ah

ımetaia maballeainde Şaphane ~ kain 12-14 aa,.h pala
~ cı.,... JenİtleD takdir ettirilen kırmet iizerinden 21 sün 
miiddetle ariiza~ ~claa almak Ye pey aiirmek Ye 

aabf tartlanna öiremaek ~ Defterdarlık Tahsilit lra-
lenaiae aelmeleri. 30, 6, 13 2617 (1412) · 

Üzüm kurumundan 
Kurumun da, Kooperatifler Bir

liğinin de kadrolarında münhal yok
tur." Bu sebeple iş için müracaat 
edilmemesi rica olunur. (1407) 

lzmir Vilayeti defterdarlığından~ 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için tahsili emval ka

nununa tevfikan haczedilen Ahmet ağa mahallesi keten aralığı 
sokağında kain 45 eski ve 7 yeni sayıla dükkin tarihi iliodan 
itibaren 21 giin milddetle satılığa çıkarılmıştır. Bu kerre yeni
den takdir edilen kıymet üzerinden almak pey sürmek ve satıı 
şartlannı 6ğrenmek iıtiyenlerin Defterdarhk tahsilat kalemine 

_gelmeleri. 16-~3-30 2391 11313) 

Diş n1acunlarının incisi 

Ona· lnlllaaaal ara ditleriaia temidenmai be1adaaıp parlama• 
•• kat'iyyea ÇGrllmtmai sibi bGtla ..hayat ılrecek bir maafi1• 

•erir. 

Günde iki defa kullanınız. 

• Daima Radyolin 

Dima sabit daima tabii 

~· 

Juvantin saç boyaları 
iN GILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlannda bHırlanan Ja

vantin ıaç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahıeder. 

Juvantin HÇ boyalaram kumral ve ıiyah olarak iki tabii renk 
lberine tertip edilmiıtir. Gayet tabii ve 1abit olar•k temin edi

(en renk yıkanmak, terlemek batta deaiıe girmek ıuıeti1le de 
çıkmaz. Ea eidcli Ye eami1etli markadır. 

Ecunleercle ve ıtn)'at matualarında arayıaıı. 

T elefoa 3882 

ZAflYET 

KANSIZUK 

VEREM 

tSTIDADI 

ROMATIZMA 

VE 
ADEMi 

iktidara 

FEVKALAI>E 

EYi TESiRi 

VARDIR 

M.Depo S.Ferit Şifa eczanesi 



Sahife 10 l'ENI ASIR .ro TEMMUZ CUMA 1937 

Ademi Müdahale tanzimi işlerinin beklenirken ~~ ... .. .... ,,..~.,. ); .. .... .._ı. 

~ · ... ",!.,, ..... 
........ 

lngiltere ltaı·ya ile anlaşıyor 
Ingiliz başvekili Italyan elçisi le mülikatında Lon· 
dranın Italyan imparatorluğunu tanıycicağını bildirdi 
Şu şartla ki Italya Garp misakı konuşmalarına iştirak 

ROMA, 29 (ö.R) - Londrada 
Bay Neville Chaınberlain ile Gran
di arasındaki mülakat hakkında 
bugün gelen haberler daha sarihtir. 
iki devlet adamı arasında ltalyan 
kralının Habeş imparatoru sıfatının 
İngilterece tasdiki meselesi görü
şülmüştür .• lngiltere daha ~imdi
den bu tasdike muvafakat etmek
te olup Milletler cemiyetinden ey
lul toplantısında böyle bir karar 
almasını istiyecektir •• Diğer taraf
tan İngiltere Lokamo anlaşma
sında alakadar devletlere bir muh
tıra tevdi ederek Garp misakının 
imzalanması için müzakereye gi
rişmelerini istiyecektir .• Grandi ile 
mülakatta bu meselenin de mev
zuubahis edildiği teyit olunmuştur. 

ADEM! MODAHALE MF.SELESJ 

lemek ve Almanyanm muhalefeti Bı·r Sual olarak tanılan T emps gazetesinin ............. . .. ·········· ı . d l' '\ karşısında bu vaziyetten doğacak yazı arına ne em~ ı,. 

olan neticeleri görmek pek güzel Bu lotoğral, ACJam Kamara- Bunlann sulh için faydalı oldu-
mümkün<lür .• Fakat bu işte lngilte- •ında •oralan bir malin ceva- ğu iddia edilemez .. Belki bu vazi
renin aldığı vaziyet ne merkezde- b . h . . y·apılmıflır S _ yetin Fransız - İngiliz antantım kuv-
d. '\ T' '· b" k l · k · ını ıza ıçın • 0

• ti ~d. d·- · ·· l b'l" H lb k" ırr ımes m ır ma a esı omıte- 1. t M K k Kamarad ve en ır ıgı soy ene ı ır.. a u ı 
• r. • h ya ıs r. ra s a m- b d '.J v d v•ıdi nın seansını ıena hır surette azır- ı 1. . . h d k n şunlar .. u a aogru egı r .. 

l C. . .ı.. •• ük b" • a ını ı~ e er e ı ıoy- S ll b l F 
ıyor • ıtenıtl .-ouY. ır organı • . . F al ır • u rnn ir garantisi o an ran-

F k. ..k kli-· d bah : emıfhr: araza gener rran-
ran onun yu se gın en se- : k :ı t men ı· sız~ lnailiz antantı, Fransa ile 1931 

d. f ... • ·1 · d b l o ıspanyayı ama e ıne ;o 
ıyor ve za er temennı erın e u u- : . . I "lt · C b l"t de İngiltereyi Japonyaya "mütema-: geçınrae ngı erenın e c u • 

~ tarıhta'ki oaziyeti ne olur? 1!- yil politikasından dolayı takbih et
FENA tNTtBALARI SILEM!- panyanın Elceziresiyle Faaın miş olan kimseleri birleştirecek olan 

nuyor .• 

YEN BiR NUTUK.. Hacho sahiline yerle1tireceği antanttır .. 
toplarla Ccbelüttarıkı döCJebi- 1936 da Mussoliniyi kurtarmış 
lir 'mil Bu tat1Traz ne dereceye olan saksiyonların ka1dmlması ted
kadar maCJallak olar? birini tenkit etmiş olan kimselerle 

Eden tarafından dün Avam ka
marasında söylenmiş olan sözler de 
bu fena intifu1an silmekten uzak 
bulunuyorlar. Eden, gönüllüler geri 

BAY CHAMBERLAıN . çekilmediği ta dirae ticaret serbe~ti-

yapılacak olan antanttır .• 

tSP ANY A VE ÇtN HADtSELERt il sine avdet edilemiyeceğini söylemi - . 
tir •. Fakat böyle bir hali bir cihetten 

Ademi müdahale meselesine ge- «L.Humanite - Paris» gazetesi ise, bir felaket şeklinde göstermiştir ... 

Bu, · 1937 de Londrada zimam
darlarınm F ranko taraftarlığını ve 
Ja~ya ile suç ortaklığım tenkit 
eden kimselerle Fransayı birleşti
recek olan antanttır •. » 

edecektir 
~~ 

BAY GRANDt lince ltalya, Fransa ve Polonya İn- ltalyanın ve Almanyanın ispanya- 'Di- ·h tt · ~1 F t · 
giliz muhbrasındaki suallere cevap- ak" b"' ·· ··11 .. 1 . • . j ger cı e en ae ransa ezme 

. d ı ecne ı gonu u erını gerı çek- · ı h ı·f b" k"ld la larmı bildirmışlerdir .. Alman ceo k l · · .. zak 
1 

ıtamaınıy e mu a ı ır şe ı e o -
TtMES GAZETESl gun düşecek başka tedbirlerin va7.C"' 

dilmiş olduğunu, ispanyada her ikl 
taraf muharip hukukuna malik ".1-
duğu takdirde birbirlerinin den~ 
münakalatmı nezaret altında bu
lundurmak imkanına kavu1acıık
larmı ve bu suretle kontrol işinin 
daha sıkı bir vaziyete girmiş olaca
ğını kaydediyor.. "'I 

vahı da bugün bekleniyor .. Sovyet meLt me.setc:smı tt~~ . ~rkae deyde- rak lngiliz teklifinin olduğu gibi 
. meK en ım ına e uuerını y e e- k b 1 d"l · }" ld·-· d 

Rusyaya gelınce general Franko- rek bu hususta izahlarda bulun- baahu .e .ı mesı azım ge ıgın en 
nun muharip sıfatını tanımak hu- d k oo· 1 b" . k 1 setmıştır .. 

. u tan sonra Y e ır vazıyet ar- Ed ed M ·11 l · · susunda bugüne kadar takıp ettiği d l k la . b l en n en ı et er cemıyetı-
siyasette ısrar edecektir.. şısdıbn. ~ ah~nac]a 0 nb en ~~a ekt i 1 nin cebri hareketlerde bulunma-

. • te ıran ıç o mazsa u muna a- · d" A k 
Bcrlın, 29 (Ö.R) D.N.B. aıansı l h" k d I . masını tav.sıye e ıyor~ caba a-' 

Lo d ·1 R dak' .. .. şa arın ıtamına a ar, spanya ıle ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•u 
n ra ı e oma arasın ı gorus- F h d d d be · 1 
ı b .. ··k h . f d'l: ransa u u u arasın a ser st tı-

me ere uyu e emmıyet at e ı ı- ·· · · • · d a "ha b 
D ·ı M ·ı . l caret re1ımmı ıa e en ı ret u-

yor.. aı y aı gazetesı nazır ar 1 d w ak d C k ı ı 
1. · d 1tal · t l v un ugunu yazın ta ır.. ere 6• 

mec ısın e yan ımparp or ugu- h~d· l · d k 
ı ·ı t fı d d"k" .. panya u ıse erın en ve gere se 

nun ngı tere ara n an tas ı ı go- U :le ş kt ' ı k 
·· '"ld .. w •• •• b 1 . k ... za ar a cereyan ey eme te 
ruşu ugunu ve u mese enın at ı olan ve ç· k A k ti · ·ı 

halı. k k 1 v ın as en uvve erı ı e 

MUHARtP HUn 
Timesin bildirdiğine göre ln~il-

surette ı pe ya m o dugunu Japon k t' 1 b' b" · ·1 k 
ı a arını ır ırı ı e arşı-

YB[)YN·· B . I T h . . laştırmakta bulunan hadiselerden 
· ·ba · aEd1ans~ Rngı ız a~cıye bahsederek Almanyanm bütün bu 

nazırı y enm omayı zıyaret · 1 d k ıd - l cd k M r . ·ı .. .. -. . iŞ er e oynama ta O) ugu ro e te-
ere . dussobını 1 e goruşe~~gını mas eyliyen «L·Humanite - Paris» 

1 

terede mahdut bir zümre, bilha.ssa 
Valensiya hükümetini tutan kim" 

ı seler, muharip haklarının İngiltera 
j tarafından tanınmasının doğru 9ir 

li~iii~ii:~~iiliiiii~~li~~iillli~~~~~~~~~;r:ı hareket olmadığını, çünkü kuvvetli 1 
donanmaya sahip olan tarafın, yn-
nı F ranko tarafının bu vaziyetff:Jl 
büyük bir istifade temin edeceği11i 

yazmış ıse e u haber teeyyut et- azet s· b d · l .ı k 1 · f g e ı una aır o a,a neşrey e-
mepmı~ ır.2·9 (ÖR) F . .. diği bir başmakalede şöyle de-

arıs, . - ransız sayası kt d" ı 
h fil . I ] I .1 k me e ır : ma a ı ta yanın ngı tereye ya -

)aşmasını arzu etmekte ise de bu AGIR HAV ALI BtR HAFTA 
yakınlığın yalnız lngiltereye mün- «Ağır havalı bir haftanın ilk gün-
hasır kalmamasını istemektedir .•. l · d · H" 1 l · erm eyız.. ıt er ve Musso im va-
Maamafih lngilterenin Lokarno nn ademi müdahale komitesine -ta
paktı hakkında yeni bir teşebbüs leplerini bildireceklerdir.Dün ise Nan 
yapmğa karar vermiş olması in- kin ile Tokyo arasındaki gerginlik 
giltere .ile it:ıly~ arasındaki müı:a- bariz bir şekil aldı .. Bunlardan çı
kerelerın mahıyetu!de hatalı tefsır- kan mana gayet sarihtir •. Gerek 
l~r yapıldığını ve ~ngiliz hüküme: Uzak Şarkta ve gerekse garpte 
tınce Fransa - lngıltere arasındakı sulh dünyası ayni şantaj, blöf ve 
anlaş?'1a~m ~a~- ~8!1> .~ulhunu_n ~- ültimatom politikası ile karşı kar
sı telakki cdıldıgını gostermege ka- şıya bulunmaktadır .. Kabili taksim 
fidir.. .. .. . . harp politikasını tamim eylemiş bu-

Bugunku gazetel~nn bahsetmek- lunan budalalar bugün yapmış 
te oldukları .~~htelıf.mevzular aı:a- ı oldukları marifetin net'icelerini ra-
sında en muhım yen •Jı:ıponya ıle hat rahat seyredebilirler.. ı 

ileri sürüyorlar.. ' 
1 Diğer taraftan dkanumumİY6 
nin büyük bir kısmı bu kanaate ,iştf; 
rak etmiyor ve beynelmilel nizf ı. 
mata uygun bir şekilde mJlhdut 1 e 

' muharip haklarının verilmesini~ l.s· 
panyol çatışmasını çenber içine o fa
cak bir hareket olması bakımın~a~ 
tasvip ediyor •. Bugüne kz.dar bil~
nen ananelere göre her hanı.ci pıt 
memlekette vaki olan bir isya~ h~
reketine asiler teşkilatlı bu hii1'0 -

met tesis edebilmişler ve iısyan ha• 
reketi hareketin muntazam bir hntP 
halini almış' ise tarafeynin rnuhn• 
rip hakkı tanınmıştır .. 

Bu şartlar · her halde F ranko he"' 
ı sabma da var.iddir .. Aynca rnuh0" 

. Çin .. a~asın~aki gerg~nlikle, lspan- j Al111anya tarafından ispanyada 
y~ hadıselerı dolayısıyle gerek in- çıkarılan yangının SC!lesi dolmadan 

' gıltere ve gerekse Almanya ile 1 Almanyanıfı müttefiki tarafından 
ltalya tarafından yapılan teklifler Asyada bir y~ngın daha çıkarılmış 
karşısındaki mütekabil vaziyetlere bulunuyor •. Demokratlar bütün bi 
tah~is edilen yazılar işgal etmek- 1 sene zarfında cblok yapılmasın: 
tedır.. 1 toplu hücum istemez.» demekten ge.:. 

1 
rip haklarını~ tanınmasının şu faJ"' 

, dası da vardır ki her iki tarafın .. ~ 
l yabancı memleketler mal ve m0 i 

j 1 küne zarar iras etmek mesuliyetl~! 
de tanınmış oluyor .. Yeni ademi»?~: 

ldahale politikasının mühim tesıt 

1 
leri olacağı aŞikardır .. Evvelce Jll1ı
harip hukuku· tanınan memleltetfere 

. 1 'tı hemen herkes bu memleketlet1
• 

1 satın alma kudretleri dahilinde J"' 
lah satardı .• H.albuki son zamanla . " 
silah ve harp malZemesinin mür1l
kün mertebe muhariplerin elille 
geçmemesi için gayret gösteriliY~f· 
Ademi müdahale işini uhdelerıtı" 
almış olan devletl~rin taliip ve ~~~ 
bul ettikleri siyaset hudur •• Bugı.ı 
bu devletler teahhiitlerinrleki sıı
mimiyeti ispat etmek ve l~panYD: 
daki gönüllülerini geri çekmek s~ 
retiyle her iki tarafın da muhare 
kudretini azaltmak ve binlerce çl\"' 

taşmayı kısa kesmek imkanına 11?8~ 
lik bulunuyorlar.. Bu son tasvı~i· 
ademi müdahaleyi hakiki ve ~~
essir kılacak son fırsat ve son 1 

kandır .. 

tT ALYA LONDRA KOMiTE- ri durmadılar •. Bu hatalı bir hareket
SINt ÇIKMAZA SOKMAK ti .• Mütearrızlara karşı mukavemet 
lSTIYOR... . . . 1 gösterilebil~esini temin edecek olan 

_, •E p . . J l lüzumlu bırleşmeler bu yüzden ge- ı' 
~ poque» - ans .. gazete~ıı ta va- . 1.::_ld b k · 

Lo d k 't . . k · k rı :Ka ı, una nıu abıl bi~ takım 
nın n ra omı esmı çı maza so - M~L l d -d B . 

kta ld _ d" « ınver» er og u.. ugtin - B·rlin-
ma o ugunu yazıyor ve ıyor T ~ ·h · · f . ~ 
k. B 1 be be d'· l o o mı verınm aalıyeti karctı-

ı : « unun a ra r un m~e e d A d '· ~ 
h lıed·ı . k b" ki . . sın ayız.. sya a gurlemekte olan a ı emıyece ır şe e gırmış B ı· d ] 
d - ·1d· l k k" . . d top er ın e ate§ enmistir Hitler 
egı ır ve ar se ız saat ıçın e Al d.. ~ ·· · 

"d .. ak l ha 1 b"l manyası, unyanın gayret ve dik-
yenı en muz ere ere ş ana ı e- k . . 1 fA • 

- · k ti .. . l b'I· atını spanya acıasından ayırmak 
cegı uvve e umıt o una ı ır. ı ba k l 

V · t" 1~L k b l .. ve ş a yer ere çekmek istiyor j 
az.ıye ın sa an es ey emesını ··· 

temenni edelim .. Müzakereler çok SULH KORUNABlLECEK 
çetin olacaktır .. Muhtelif taraflarda Biz b ··t'· b 1 -
işlerin uzayıp gitmesi lehinde bir h ~ fn u~~rb.rag~~n sul-
arzu olacaktır •. İşin sonunda bunun ~n ~u Fa aza e 1 e 1 ecegı kana-
bö 1 1 b ık. d k f b" atındcyız.. · al::at bu yolda muvaf- j y e o ması e ı e pe ena ır . k · .. · · · · · 
şey değildir .• » fak olabılme ıçın feragat ve musa- nşıklık çıkaranların önünde kafi 1 suç ortaklığı sayesinde ele geçirmiş-! bır noktanın ışleme kabılıyetı hu-

tNGtUZ PLANI m~hal~rda. bulun~ak değil, ~rade: ;derecede engeller mevcut bulundu- tir .• O zamanlar Amerikanın Japon- susu'!da noksan göstermediğini ve 
lerı bırleııtırmek lazımdır.. Hıtlercı ğuna ve hatta bunların bir kısmı- yaya karşı müşterek bir harekette bu plan<lan alınacak netice samimi-

L'Oeuvre - Paris. Gazetesi ise in- mütenrrızm ~e J~P?nyalı müt7a.r- ~ nın kaldırılması icap ettiğine mı bulu?ulması hakkınc!a Stim.son va-1 ye.~ ve hüsnü. ni~et hav~sı için~e 
giliz planını tatbik eylenmiyecek rızıı:ı . tec~vuzler~nı o.nlemek . _ıçın kani bulunuyor? sıtasıyle yapmış olduğu teklıfi boşa muzakere edılemıyecek ıse İngıl-
bir hale sokmak husus~n~~ ~t?lya PasJfık ıdareletın bırleşmesı · ıcap UZAK ŞARK HADiSEL;ERIN- gitmişti.. tere böyle bir plan hazırlaması işi-
tar~fından ~?yret ~rfedıldıgını ızah eder.. . .. · . DE INGtL TERE.. Şunu da söylemek lazımgelir ki nin verilmiş olmasının manasız ka-
eylıyerek şoyle dıyor : J Bu bırleşme bugun ne vazıyette- kargaşalık çıkarmak için çalışan }~cağım bildiriyor •. 

«Şimdi mesele Pnris ve Londra- dir? Londra celsesinin ne gibi şart- lngilterenin Uzak Şark hadise- Japonlar Fransız matbuatını oku- Gazete İngilterenin de Fransa gi-
nm, Berlin ve Roma hükümetleri- lar içinde açılchğı tasavvur eği- sinde alını~ <;?ldt.•~u vaziyet te ayni makla cesaretlerini kaybetmiyecek- bi bahri kontrolü kaldırmaktan hoş-
ni, Akdenizde ve başka taraflarda lirse çok büyük endiş~ler duyulur. derecede münakaşaya değer .• Ja'- lerdir.: · · lanmadığım, fakat bu kontrol kal-
faaliyet göstermeksizin ademi mü- Fransa, her türlü teklifin kabulün- ponlar lngilterenin kendilerine giz- dmldıktan sonra onun yerine, yine 
dahale komitesinde müzakerelerde den evvel ispanyadaki ecnebi gö- lice yardım edeceğini tebarüz etti- TANIN NEŞR1Y A Ti onun kadar müessir olabilecek ve 
hulunmağa mecbur edebilip edemi· nüllülerinin geri çekilmelerini §art jriyorlar .• Hakikat §Udur ki Japon- Ecnebi memleketlerde hariciye bilhassa lspanyollara verilecek olan 
yeceklerini bilmektir.» • koştu .. Çok ala .. Bu §artta ısrar ey- ya J 93 J de Mançuriyi lngiliz1erin nezar.etindeki fasistlerin or2anı muharip haklarına daha zivade uv-

İngiltere Akdenizde~i 
vaziyetini tahkim içtf1 

tedbir alacak oıi 
Lon~ra, 29 (A.A) - Başvekil, .'1;crl 

müdafaa, hava, deniz ve karn seı;ıs il9" 

müme5.5illerinin Cebelüttarık dentz üıC"' 
silne taalluk eden bütün meseleleri.il ct
rinde müşterek bir tahkike ıcvcSS 1'ul
tiklerini ve Akdeniz.de bugünkil sc~Jti1'
ceyş vaziyetini inceden inceye tc sııı' 
ten geçireceklerini Avam K.nınnra 
bildirmi§tir. 
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Bana karı yok 
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Yaz kavgası 
~abiatin ba7.ı analar üzerinde ne ga-

b. tecellileri vardır. lnsanlar buna 
ır t" l" llnla ur u l'llfına \'eremez ve sebebini de 

Yamaılar' lia .... 
arı] lınd~n derdini süylcmck istcdii,ı 
ot ıtşıl.ın ve kederli olduğu belli olan 
ge~?. l • şındaki bir arkadnşıın ~anıma 
te etek ıncrhabadan sonra birkaç kt'
takj:ıtlcundu. Yiizümc dik dik baka
rıı.ı adeta «Halimi sor da sana ıstırabı
ın kanlatayım, buna ihtiyacım van de-

e istedi. 

hu~detinı iktizası oralı olmayınca «Ya
. Sen de ne dertten. ne de halden 

:;:az gıbi görünmekte ne mahir in
})· tşsın~ deyince <Hayrola. ne var?» 
ı~e 

U~ . 80tmaga mecbur kaldım. Bunun 
tine hah şöyle diyerek tutturdu: 
~ Şu çok sevdiğim, üstüne titredi
düşk~·na~ ~·ok mu? .Kendisine bu kadar 
benı u~~u.~umc karşı baı·i o ela azıcık 
tik dll§tinse ne olur?! Yine kavga et
~ Ve çok müteessir olarak c\'dcn çı-

p buraya geldim. 

IO Gerçi istediğim kız ".eyn kadınla ona 

'1 ~· danışmadan evlenebilirim. 
' nndır, Fnkat hiçbir geliri ol
' bir kula evlenemem. Anamı da 
di dan ayırmağa imkan -y<>k. Kcn
~ 'kaı.ancım iki ayrı ev bcslemeğe h-nt'
tıınen lllilsait değildiı·. Mutlaka ka
~h lnam ve ben beraber ... oturmağa 
~ Uruz. Bana karı olacak hatunun 
•ııı onunla geçinebilecek tabiallc olma
._~erclh ediyor, bu hususta fcra
(do r davranıyorum. Bu nazaı·iycye 
old t:u Yanlış) bel bağlamış vaziyette 
ı. llguın için daima ona danışıyorum. 
a.ıese1~ 

a diyorum ki: 
bit~nnedğim! Filanın yirmi yaşında 
\fy ı varmış... Çok yumuşak başlı, 
~sal ev kadını olabilirmis. Sw onu 

1Yor ınusun? Tanırsan gıt iste~ 
Ce\1t:ıp: 

dij- Onu erkanı harp binba ıları istc
Ve er <le vermediler! .. A U\ uz sana mı 
r~kler? · 

gi;: E P k Ula f ılfın yerdeki dul kadını 
ı te bar.i! 

ho~ Onun elinde ula diki sanatı Yar; 
h'<'., boı p, ra kazı: nırkcn s. na gelir mi ... 
bu"-nncme hangi kadındcn bahsets m, 

tı. landa nıen!i bir cevap hazır! .. 
.IJU .. 

de gun de sokngu mızır pcnÇ{!tt' c;nwı 
duı. ~~rurk n gc-ç n tanıdı-mı bir ı~a

ısın: 

tııı - Anne bak şu kadına bir arkadac:ı-
n hctnc:' · "" ~kı ·--ııı csı vasıtasiyle cvlenmeğı 

_u :ltim de bilir misin ne demiş? 

Uo müfettişler araslnda 
1 das edilecek Ege umumi müf et
tişliğine Bay Tahsin getirilecek 

Valimiz B. F. Güleçin A nkara valisi olacağı söyleniyor 
İstanbul. 29 (Telefonla) - Ankara- 1 fcttişliğine üçüncü umumi müiettiş Bay T111kya umumi müfettişi General Ka

dnn bildirildiğin1.: gore, sonbaharda Ege Tahsin Uzer, Trakya umumi müfettişli- zmı Dirik İstanbul valiliğine, Emniyet 
mınt.akasındn dn bir umumi müfettiş- ğine Bay Nevzat Tandoğan getirilecek- umum müdürü Bay Şükrü üçüncü 
lik ihdas eclilcct'ktir. Bu nüina5ehctle tir. umumi müfettişliğe tayin edilecekler-
umumi ınüfotti~ler ve valıler arasında lst.anbul valisi Bay Muhiddin Us- dir. lzınir valiliği için Kasta.'llonu va-
da bazı ınUhiın tebcddüllcr olacaktır. tüııdağ feforctlerden birine, lzmir valisi lisi Bay Avni Doğanın adı et.rafında ba-

Zanncdildiğine göre, Ege umumi mü- Bay Faı.lı Giileç Ankara valiliğine, 7.ı hnbcrl~r vardır. . 
•••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ispanya Başvekili 
Aln1an ve Italyan müdahaleleri du

rursa harp biter' diyor 
A 

Asi sal larında miktaı·da gönüllü mevcuttur mühim 

Bilbao 
Bankalarındaki 

altınlar 
Pnris, 29 (A.A) - Verilen bir habere 

göre, Bilbno bankalnrına ait yedi bin 
sandık altın ve esham nakleden ve 
Bask hükCımeti tarafından te\'kif edilen 
Axpemendi vapurunun sahibinin talebi 
iizcrine La Rochellev ticaret mahkeme
si reisi bu gemiye haciz koydurmu§tur. 

.Mahkemenin hamuleııin Bilbao ban
kalarına ait olduğunu kabul ettiği bil
driilmektedir. 

Yunan 
Medeni kanunu 

Atina 29 (Ö.R) - Yunan medeni ka
nununun evlenme ve boşanma fasılla
rında tadilatı hav.i yeni bir layiha ha
urlanınaktadır. Atina Scnsinodu ev
lenme işlerinde yenilik yapılmasına 

muarızdır. Temyiz ve istinaf flzalann
dan bazıları amca ve dayı çocuklarının 
evlenmelerine muarızdır. Hükumet, 
Yunan nilesini korumak üzere tedbirler 
alacaktır. 

178 
Çiftlik muhacirlere 

tahsis edilecek 
Edirne, 29 (Hususi muhabirimizden) 

- Umumi müfettişlik mıntakasını teş
kil eden Edirne, Kırklareli, Tekirdağı, 
Çanakkale vilayetinde beş .:enelik i 
kfuı programına tev!iknfı yerleştirilecek 
muluıcirlerin mühim bir kısmını çiftçi
ler teşkil etmekte oldur-undnn bu mın
takada <>~asa ait bakımsız bir halde ol
duğu ve 35-0.000 muhaciri kolaylıkla is
tinp edebileceği nnlnşılnn 178 çiftliğin 
ihtiyaç nisbetinde istimlak edilmesine 
Vekiller Heyetince kar"r verilmiş ve 
keyfiyet nlakadarlnra bildirilmiştir. 

Ormanda yangın 
J andarmala r tarafından 

bastır lldı 

Dün saat on iki sıralarında Çiğli 
köyü civanndaki ormanda ansızın 

Kış kavgası: Evvela kalorili yemek, 
sonra, ınığlam sırt! Daha sonra da kilosu 
zamanı gelince yirmi beşe kadar çıkan 
kömürlin mangalda lale açması ve Al
lah nasip ederse arkası kmırınış bir so
bad ır. 

Yaz kavgası: Bambaşka; .. yaz; fıkara 
mevsimi, kış, zengin ıneı. simi derler am
mn, ikisi de ) alan'. ... 

Kışın y. kncak odun. kömür olmadık
tan, yazın da, yazın tehlikelerinden ko-
runmadıktnn geri yazı da, kışı da zen
gin me,·simi \·esselam .•• 

... * 
Dün, sizinle bir kö~e hasbihnli yaır, 

mak istedim, aklımda iyi ve özlil bir fi .. 
kir, bir kıı.ın dantela işlemesi gibi, işle
nip dunıyordu. Y nzm sivrisinek tehlike
sinden korktuğum için, pençcreleri ka· 

palı, tıkanık bir odaya çekildim, Alla· 
hın cehennemi tepemden aşağı lavlar 
saçmağa başlayınca, beynimdeki düşün· 
celer de bu sıcak içinde tebahhur edip 
gitti. 

Pençereleri :ıçtını, hava geldi, bu se
fer de iki satır ,az.-ımadan, climle, aya
ğunla, kaşıınla, gözümle, türlü hareket· 

ler yapmağa, havada kulaçlamağa, yü
züme, bacaklarıma şamar atmağa baş· 
}adım. Birisi karşıdan beni böyle kcn· 
dime şamar atar, kaş, gÖ7. oynatır gör• 
se :maazallah aklını kaçırdı sanırdı. Hal· 

buki sivrisinek a\'lnmaktan başka bir 
şey yapmıyordum. 

Aklımda ne var, ne yoksa bir fuı için• 
de silindi ve kalemi kağıdın Ustüne fır
latıp: 

- Rahat yok ki! dil·e serin bir yer 
aradım. ltikfifn girmiş mollalar gibi el· 
binlik içine masaınla, takım taklavat gi
rip yazı ynzamaıdıın ya! .. • 

Serin yer diye buldugum bir k~napc
ye U7.anıp ta dı.işünce deryasına daldı
ğım sırada da önlü, arkalı, sağlı, sollu 

tabur olmuı;, nv<'J hattına çıkınış, tek 
sıra, dördere dirilmiş tahta kuruları et
rafımı sardılar. 

Bahire ! saatlerce de onlarla uğrıış

tım. Zaman eldi ki; hocanın vurdukça 

sıçrayıp alnına çarpan kalburlarn yata• 
ğanını sıyırıp suldırarak: 

- Şimdi ne l:adar kalbur 'arsa çık
ın karrunı:ı ! 

ded gıbi evl', b ştnn ba5a ateş vere-

- Şimdi ne kadar sivıisinek. ne ka· 

<lar tabla kunısu varsa çıksın karşıma~ 
diye hal kıracağım geldi. 
Onun için dostlar! Kusura bakmayın. 

Ne demiş? 
- n .. I C en oy e cadı analı biçimsiz hcri-
~abını vermiş' 

Jspanya 1ıarbinc ait intiba1aı· yangın çıkmış ve orman yanmağa 
Valensi)a, 29 (A.A) -- Başvekil Gi-ı maktadır. ilen çok ıiynde yabancı gönüllüler var- başlamıştır.. w 

Böyle yaz kavgalariylc hemen her gün 

seferber olduğumdan yazı yaz.ıuağa va· 
kit bulamıyorum. Harp halindeyim!?!. - :anı . fe &'tın t etmiş kaltak neden cadı ola-

tını.1 eğe tenezzill etmem! 
ral, Almanya ile 1talyn lıw1dan lıöylc B. Gıral yabancı gönüllülerin geri çe- dır. · • ?rmafndda yanhgıben çıktı~ı. kır bek-
~ k al .. d diki · t k B G' 1 . . çısı tara ın an a r vcrılınce der- TOK DIL 
r.s er ve m zcme gon erme en a - kilmcsi meselesi hakkında İngiltere ta- . ıra son söz olarak asılere muha- hal Be l k k l k . 

(Ç baha kırkımda bile değilim. d 
Ş Yo ara o omutanı ıan • •- • ..... .. 

dirde muharebenin sene sonun an ev- . . rip hakkını tan k yf' tin. · - -
'\el bitebileceğini iimit ettiğini beyne!- rnfından yapılan teklıfm ç~k ka~ııiık ve ler lehinde ~ir =~ee d~!:ek :ıa~~- darmal~rlab.~i~!kikbt~ mahalline gitmiş ZAVALLI ÇOCUK lttıi OCuk otuz yaşındndır dikkat) \'e 

l'aca~ıbi civnnn varmayıp cfa kime va

' ış_?. Sürtük! ... Evladım elini sal
~ 

1 
ellisı, gözünU kırpsan bası tellisi 

milel mdbu .. t mümessillerine söyleınış- çok pahalıya mnl olacak bır teklif oldu- ğını knydetmi tir. ve ateşı, uyu ır gayret sarfede- ödemiş kazasının Adagide nahiycsin 
ğunu söylemiş ve şu sözleri ilave et- A d ş rek bastırmıştır.. bağlı Gemenler köyqnden Himmet oğ-

it.... ~ 

tir. _t rnış' tir: n ujar, 29 (A.A) Milisler Villa Har- Yapılan tahkikat neticesinde lu Hali1 Karanın iki yaşında Fatma 
Göründüğüne göre, asiler taraıından ta mıntakasında asiler tarafından yapı- ç·wı• · d t 

nsker 
'

•e para noksanı vardır. DF'•er ta- Bu geri çekilme kevfiyeti nisbi bir l hU ml . . . . yangına ıg ı cıvarm a o uran ço- adındaki kız. çocuğu evlerinde kimsenin 

gİll: Aınnn anneciğim yalnız bir tane
Liti .r~21l'ım. Haydi git de beğendiğin 

b ,, an cu arı tardetmişlerdır. Asilcrm ha R 'f L-L • d·~ · · 
raftan ltalya hUkOmeti ademi müdaha- sistem dahilinde yapılmalıdır. Çünkü bu muharebelerdeki zayiatı 200 kişiden ed~l . aı ın ksel~ıyekt vhrk' ıkgı t~spıt bu1unmndı •ı sırada asılı bulunan iple 

nı ıste' le 
komitesinde 

7
.aman kazanmağa çalış- nsile ta af d bi . f d 

1
. !azlad ı mış , ya a anara ta ı ata >aş- oynark n bog.ızına takılarak boi;,rulmu,7 

r r. ın a 7.ım tara ınuz a an- ır. 1 ı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• anmıştır.. ,.c <>ln1U tiir. 

bey· · 
~nce bu sefer de deıhal ~Ben ka-

J\ • demesin mi? 
. rtık da d Av 1 . '<i"]' yanamn un. g:z.ıma ge enı 
., •Yer k 
~ e evden çıkarken nnlndım ki 
"e ctn evlendiğimi bir türlü istemiyor 

'l':b~~ oldukça bruıa karı yok!. .. 
~Uis.i ıatin ne garip ve mütenakıs te

değil mi? ... 

H. OK. 

Hükümetçiler taarruza geçti Mısır kralı kılınç 

Asiler hastalığa karşı Kahke, :~!~n~:ı.r Ajansı 
Cesetleri gömüyorlar ın~~ir=~= bu sabah alkışlar içinde 

Mısır kralı olarak kılıç kuşanmıştır. Bu 
mera.sim (Firuanlardan) beri Mısırda 

- lla,·as yapılan ilk merasimdir. lT bENtZDE BOGULDU Bilbao, 29 (A.A) - Hükumetçilerin Nnval Camero, 29 (A.A) 
ı>:..tla iskelesinde oturan Halil oğlu 

28 
kwnanda heyeti yeniden kuvv~tlerini Ajansı muhabirinden: ........... 

ÖRENDEBlR VAK'A OLDU ı: :ırıc1a Muha tahaffuzh isk 'Castro Alon ,.e Lannevara daglarına Hali hazırda b UtUn Madrid cephesin· 
~ı .. rrcm, ane e- d t bb ~;~ ontinde d . b doğru taarruza sevketmiştir. e eşe üs kuvveti kendisine geçmiş K . ~ k . enız anyosu yaparken ı emalpa k ö k" ·· d ltı e bılmediğinden boğularak öl- Nasyonalistler buralarını üç hafta ev-1 ° an nasyonalistlerin kumanda heyeti şa azasının ren oyun e 
lİıtUr. vel znptetmişlerdi. Buraları Navarlı hiç bir hareket icra ettirmemiştir. Bu ~ı:5tafanın kahvesinde Tiyatro sahnesi 

Ser .F'tıNDALIKLAR YANDI alayların müstakbel hareketi için son heyetin gerisinde hükfunetçi milisler- onundc oturup Jçtikleri rakı ile sarhoş-
Ctıhis ka derece ihtimamla 1akvive ctıni-: olduk- den tehlikeli bir dü-:man vardır. Bu teh- luk yaptıkları köy bekçisi Osman tara-

l.'eı;;.... ar zasının Doğanbey nahi- ., . .,. " f da .. 
"'1n g b ları bir mevzidir. Bu mevzi Santanderin likeyi de elde bulunan bütün ku vvetle- ın n gorülen Hasan oğlu Ahmet, Şa-

Çıl-_1 ar ındaki fundalıkta yangın · kir ğl h~ ş v cenubu şarkisindcki bütün sahaya ha- rın salgın hastalıklara meydan verme- 0 u Mustafa, Ali Çapak, Server Ah-
'lU ~ c saot 16 da söndürülmüştür k t ~l ~ 'angında 

1000 
zeytin ve 

500 
kada; kimdir. Bu hnl hükumet kumanda he- me için hemen gömmek mecburiyetin- me og u Mehmet Alinin bu hareketle-

a~acı ~·annuştır. yetinin bu mevzic atfetmekte olduğu de bulundukları bir çok cesetlerin mev- ri menedilmiş, Bunlardan Mehmet Ali 
':i(7./JJJZ:7.z7.7/L/.7J.LZ'//Zl ehemmiyeti izaha kifayet eder. cut olması teşkil etmektedir. dışarıya çıkmış iken elinde biçakla tek-
er ak/ a okuvaca- K Hükumet milisleri sabah takriben . ~~ma, 29 (ö.R) - Salamanktan bil- rar içeriye girmeğe teşebbüs ettiği gö-

J dört taburla taarruza geçmişlerdir. Bu dırilıyor: Cümhuriyetçiler hesabına ça- rülmekle girmesine mani olmak isteyen 
fınız yeni bir te~ebbüs daha bidayetinde hemen tev- lışmakla itham edilen iki Fransız ida- Bekçi Osmana biçakla mukav.emet gös-

f •k kif edilmiştir. ma mahkum edilmişlerdir. Suçlular ge- tenniş olmasından bekçi Osman tarafın-

ı k ı
• fe Tl a Nasyonalistleri.n tayyareleri birinci neral Frankonun idaresi altındaki top- dan itilerek yere düşmüş ve başından K k d " hatların gerisinde bir takım tahşidat ya- raklarda tifo salgını çıkaracak mikrop- ağır surette yaralanmıştır. Bekçi Os-

ll 1 z a r eş N pılmış olduğunu haber verdiğinden nas- larla suları bulaştırmak vazifesini der- man hakkmda tutulan e\Takla adliyeye 

"'-'1. eltın~ıırn kı:zın temiz aşkına yonnlistlerin topçu kuvvetleri hemen uhte etmişlermiş.. verilmiştir. 
11lrık k d · · l endahta hasifönıo:tır Du endaht hükCı- : 11 ••s•.-•• • • • •ı• .. !•1•.•••••••••••aa•••••n11 ••••••H•••••••••••••••••••••••••••1•1aan•• 

b" acı a ın nıçın enge :ı ' ·( • : ayın zmır ı, : 
Q "t b oluyor? metçileri beklenildiği tından daha evvel : .Size yepyeni ve çok garip bir şey vereceğiz. 1937 senesi Amerikoda icat: 

.eklenmiyen çocuks ıa~r:uz ha.rckctine geçmeğe 1.nec.bw· ~t- ~.'dilerek bütün dünyaya dağılan ve Türkiyeye girmesine müsaade edilen;~ 
kıınin ? nuştır. Bır çok kuvvetler ılerıyc gıt- : .:>anyo odalariyle buz dolaplarını abdesıhanelerle mutfak ve yatak odalarını.: 

ar yavrusu . mek teşebbüsünde bulunmuşlardır. Bil- :· .. .. . ' • : 1 §ın Nik I •w. h c :.:>utun ev e~yasıyle çamaşırları alakadar eden ve adı cPuro> olan tıbbi ve: 
;-0k8 

o a sevdıgı subayla mı ,.._.. 1 assa bunlardan bazıları havan topları- • ·ıhhi lüks dd 1 . H1LAL" ECZANESİ 'lk d f 1 . . . .. .. • a nef •w . • •,.,. k . 
1 

d v th ail :' ma e en c > ı e a zırure getirdı. Butun: 

k 
ret ettıgı sersen çap- ~ nın sı ı ateşı a tın a dagın sa ı m - •tzmirliler cHlLAL ECZANESl . b d v ' ld' 1 L" f . • 

Ik 
ınla nıı evlenecek? lcrini tırınanmıslardır. Ancak mitral- : .. . >. ~ın ya ancıs~. ~g.~ ır ~r. ut en eczanemı-: 

• .. 
1 

. dah :. k d d'd k 
1 

. ze ugrayınız, almak rnecburıyetinız yoktur, gorünuz, clınizde tutunuz, tari· : 

1 K k d 
yo7. enn en tı ·arşısın a va ı e a - : . . . . • 

llti J z ar eş ~ ınağa mecbur olmuş olan ku\·vci külli- ~f~~erı meccanen veril~ce~tır. Fen ~elere. kadı~ ~luyor bir d~!a daha görü-E 
kız knrd yeye dogru ricatn muztar kalmıslardır . nuz. Eczacı Keımıl Kamı! Aktaş diyor kı, 1zmırlılcre hel' yem şeyi turfanda: 

b eş romanında heyecanla :. · : b · J ld · · k • 
U suaıı" · 

1 
... Saat 18 de milisler taarruz t .. -bbüs- : ır ıa e yetıştınne rekorunu ben kırıyorum, bu şampiyonluğu daimE: 

.. rın cevap arını !'..; -y- • l af d · • 
bekli . ks' . lcrinı tcı ketmjsler v e harp sahasında : mu ı aza e eceğım. : 

>ece ınız... F' tlar ıı::"75-100 v - • b ir çok maktul bırakmı§lardır. ıa : oıv- .n.r. H1LAL ECZANESt 5 
il 111 111111... • .......... . 

SON-;·;··HAB:E.:R 
. . . ' 

Iktısat Vekili C. Bayar 

Bugün kotrasile tetkik 
seyahatine çıKıyor 

İstanbul, 29 (Telefonla) - 1ktısat Vekili Bay Celftl Bayar yarın cbugün> 

k otrasiyle bir tetkik seyahatine çıkıyor. lktısat Vekili Fcthiyeye ui'.,'l'ayarak 
oradaki madenleri tetkik edecek ve alfıkadarlarla bazı temaslar yapacaktır. 

Kotra seyahatinin on gün süreceği tahmin ediliyor. Vekil dönüşte lzmire 
uğrayacak ve Çeşmede bir haf ta kadar istirahat edecektir. Bundan sonrn 
1.stanbula dönecek olan Vekil, ağustosun on dokuzunda lzmire gidecektir. 

V~kil İz.mir fuarının açım töreninde bulunduktan sonra Anknrayn döne· 
cek ve mütehassıslarla birlikte Karabüke gidecektir. 

Amerikanın Asya suları gemileri 
Sovyet limanını ziyaret etti 

Moskova, 29 (A.A) - Tas Ajansı bildiri' or: 
Amerikanın Asya suları filosuna mensup gemiler dün Vıladh·osloka mu-

vasalat etmişlerdir. Amiral Yarnell So\') etler Birliğinin Pnsiiik denizi filosu 
kumandan vekili B. Krirccf ile Viladivostok garnizon kumandanı B. Eliscef, 

Sovyet reisi B. lzoraf ve dış komiserliği diplomatik ajanı B. Tıhonofu ziyaret 
etmiş ve bu zatlar da ziyarete Augusta kruvazöründe mukabelede bulu-

ınuşlarclır. 

Avusturya Romanyadan petrol ve 
benzin satın alınmasını menetti 
Bükreş, 29 (Hususi) - Avusturya ile Romanya arasında bir müddetten 

beri ticaret mukavelesi akdi için devam etmekte olan müzakereler inkılaa 
uğram~tır. Romanya hükumeti, A vusturyanın Romanya dan petrol ve ben
zin almak hususundaki memnuiyet kararını kabul etmemiş, bu yüzden g(). 
ril§ınelere nihayet verilmi§tir. 



Sahife 4 

MlLLt ROMA.~ SAYI : 41 Yazan : V. KEMAL 
- Vaziyet şahsi kin ve ihtırasa, ai- nrzederim. Ben de işte yine hakikate 

Jevt hususiyetlere intiknl etmektedir.Si- fediyorum. Garip fikirlerim acaba ne 
tin ve Diyananın divanıharp tarafından imiş benim biricik kardeşim? Kızımızı il 
•ticvap edilmeniz muhakkak gibidir .. tam mfuınsiyİc kfunil bir insan olnnı.k 

1 
Hemen Yunanistan haricine çıkmanız yetiştinneğe çalıştım. Ona hakikatleri 
en doğru bir harekettir .. Yunıınistnnın bütün çıplaklığı ile izah ettim. Ben 
bu çok kan§ık günlerinde bir felakete beşer hayalının iç yüzünü ı;endimce tn

uğramanız ihtimali vardır .• Bahusus siz nımış bir adamım. n·yanayı hnr türlü 
ha.la Türk tnbüyctinde bulunuyorsunuz. fe:ıa ihtiraslardan uzak bulundurmn:Ya 

Dimitri - Oğlum. Düşilnmeden söy- ç:ıbaladım. Diyann manen benim kı
lüyorsun. En nziz dostumu bırakıp ha- zımdır. Bu mesuliyeU seve, seve kabul 
yat kaygısiyle kaçınağı teklif etmekliği- ediyorum. Beni söyletme elli yaşında 
mi asil ve knhraman maneviyetine hiç bfılfı sevda peşinde ko..,an yaramaz dos
yakıştıramam. Diyana kızdır. Hiçbir 1 tum! ... Diyanayı r C' ",,.d l:ı . · .. im t h
§ey yapamazlar. Benim ise böyle hadi- 1 ditlerini evvela 1;rn 'in" çc,rir; hırnl~ 
selcrc kıymet ve ehemmiyet vermiyc- bizi! Beni d~ rcdd~~. nlıp bt:~ımı::ı dd 
ccğimf bilirsin. Beni dinle, hemen ay- olalım yanıııdnn!. .. 
rıl ve bizi lstanbulda bekle... General şaşırmıştı... Gözleri yaşar-

Gencrnlı yalnız bırakmak, bu milm· mıştı: 

kün dcğU .•. Bu ndrunı tanımış olsan - Dimitri nffct beni kardecşim; asahi-
sen de severdin... yetimle seni kın yorum. Hayatımda 

Cemal Turan ayrılık göz yn~lan nr~- I hakiki bir insan, samimi bir doc:t olnrclt 
sında ikinci günü lstanbula avdet elti. bir sen \•arsın. Bir de luzun. Bu fel5-••• ı ketli günlerimde beni yalnız bır.ıkmayı-

Haftnlar, aylar geçiyordu. Yuruınis- nız. Di~·ana senin ... Ben hiçbir şeye 

~IASIR 
" ' :······································································: 

...... ~ Japonların hakiki çehresi~ ...... : 
• • • .........•.................................•....••.•.........•......... : : 

• 

On dokuzuncu asırdai 
yaba istilası 
imparator Mutsu - Hito derebeyliği ve 
yabancı düşmanların! yenmeğe 

nasıl muvaffak olmustu? .. 

, .• -=== 
:··························································: 

5 ............ a Milan Hodza Kimdir? E ........... , . : : : 
• • • • . ....•.•••.••.....••.............••.....•........•.......••.. : 

Cekoslovak kabinesi 
' neden istifa etti? 

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

Başvekil Milan Hodza parlam~n.i 
tonun ve maliye nazırının arzu· 
sunu neden yerine getirmedi? 

... _..."'~~~..,,~-

_ ·11 •• ·1..-k ka Çek parlamentosu. t~kıntı halinde 
tanda mnğlQp generauerin IDlllut eme- rışıruyorum. Asabım o kadar bozul- •w. • • • et· 
lerl yapılıyor, siyasi entrikalar mem- m~ ki ani bir tehevvürle ne söylediği- Le Fuji dağı ViYANA, (M. B) - Avust~rya jlı~ıne seçıldikten sonra :teşkil • 
leketin iç vaziyetini tehlikeli br çıkma· ml, ne yaptığımı bilmiyorum. İlmin, Nikko - Nikko mflbedlerlnl kendi ad· on dokuzuncu asırda Mutsu • Hitonun matbuatı, Çekoslovak.yada kabıne- mıı ve geçen yıl temmuzunda ki 
za sokuyordu. irfanın sana hakiki bir kuvvet ve kud- 1 larına ithnf ettiren Şogunları tanımak saltanata geçtiği güne kadar devam nin buğday inhisar idaresine yar- binesine üçüncü bir Alman nsJJ! 

Divanı harp Diyana ve mösyö Dimit-lret vermiş ... Hayatı olduf.'U gibi knv-' için Japon tarihinin dahili harplar için- etmişll. Ondan sonradır ki Japon im· dım meselesi yüzünden vaki İstifa-ıdaha almıotı •• Hoclza en uzak palıP' 
hak Çok Un 1 d b. f ı ...K. --.l 1--k la paratorları eski nUfuz ve kudretlerini sanı tefsir etmekte ve şunları ilave ka mahfellerinde bile kendi şah" 

bi 
'lrn- nd · ils b d istirdat ettiler. etmektedir : üzerine nazarlarını celbetmiıtir. 

riyl mu eme altına almı~L çe 

1 

rıyorsun... c geçen ır as ına 6 .... g~1n: • 

r sorgu ncuilısı a Dıyananın a 1 - Bımk bu komplimanları;· ilim, ir- zım ır: bozulm~ş hastalanmıştı. Oimitri Türk
1 
fan namına edindiğim bir kanaat var •.. ! Milu 'dan GGO sene e~cl «~atara- ON DOKUZUNCU ASIRDA - «Buğday inhisar şirketi «De- Müteveffa başvekil Svehla~ 

tibllyetinde bulunduğu için pcrvasızl Hayatı bütün klrlilikleriy!e kabul et- su> Japon odaları Uzerınde hUkilmran mirbaş ihtiyat» ların devlet tarafın- beri Çekoslovakya Hodza ayaJ'IP' 
sorgulara cevap veriyordu. mek ve hQş görmek... ömrümüzde ıs- olmak hakkını ahfadından Jimmalıu Ten- On dokuzuncu asırda Japonyada bir dan finanse edilmesini iıtemi~ ve da bir bafvekile sahip olmaınıfts-' 

Bir oy kadar süren muhakemeden' tırap esastır. Fakat bu ıstırapla mil- noya vermi.§ti. Tenno dağlar kr ınl- müvanezesizlik vardı. Sefalet, açlık ve bunun için altmış milyon kuronluk Hodza fikir ve noktai nazarları~ 
sonra Diyana ve D!mitrlyl divanı harp cadelc, haratı az çok anlam slata bir nas~ gelen cYamato> Qnvaııını alınlJ- isyanlar halkın tahammUIUnU parça- tahsisat itasına lüzum göstermİftİr. ki vuzuh ile ve kendisine hede~~ 
birşey yapamamış, beraatlcrine knrar 

1 
k . k .. di ~ tı. Miltıddan yedi asır sonra Çin lmpa- lamıştı. 1853 senesinde bUtUn filosu Maliye nazın Kalfuı 1938 devlet tihaz ettiği emele ulaşmak ıçi'I 

vermişti. Zira heyet arasında Dlynnn- z:v b~erır. Ço dozenHğ~~ vus~at~ rntorlnrı garp Ullcelerlnln bUkUmdan ile Ycdo kör.fezlnde demirleyen korno- bütçeainin esasen çok yükü oldu- gösterdiği enerji ve selabetle 11~ 
da blnb 

bile ır ezası var ır. aki.kl zevki lçı- . •'-'· ed'--- J im d p _,8 b' harek te aı..ı.-ı._ ... ·ı · .. d.kka · lbe · · İ }itr nın yısı aşı ...... da bulunuyor- . . . . . • Unvanını uuısap .uu.:u apon para- or erry g..a~ ır e ...-~~uy gunu ı en surerek bu talebi is'aftan zarı ı tı ce tmı§tır.. ç Po 
du. mW:e bul~bilırız: Bır ınefklıreye urum. torlan da kendilerine şarkın imparato- ti. 1858 de bUyUk deniz devletleri mağ- çekinmi§, sosyal demokratlar da kada rnumailcyhin hedefi Altnşflf 

Mösyö Diınitrl yalnız olarak tstanbu- S~mımt bır scvgı ... Yalnız maddeye in· , ru Unvanını verı:nişlerdl. Çinle Japon- rur Japonyaya arzu ~t~erl tJcaret mu- bu yolda maliye vekiline müzaheret Macar ve Lehlilere karşı kanll~11 

la dönmeğe karar vermiş ve Cemal Tu- hısar e~i:e~ ~ir aşk.·· ya orasındaki rekabet o tarihten baş- ahedesini kabul ettirmişlerdi Böyle- etmi§lerdir.. esasi hükümlerini tatbik etıncktif· 
rana yazmıştı. ı Ben bUtun ınsanlnrı severhn. Her tUr· lar. Ayni tarihte Koreli misyonerler ce Japonya cMuhteşem tecerrUddeıu D-- k"l Hocl • • •1 h Dış politikada Tuna havzasının ye-

•• •• • • 1 d f . ~ d ~ve ı za ıse ıstenı en ta - .. ı,ı 
Ceneral, kwnın bir Turk ile evlen- lu fena ihtırasınr nn ne ret ederim. Budillği Jeponyada yaymq bulunuyor· çıknu§ bulunuyor u. • t Ü • t fta d A niden ekonomik bir nizama ta · y l ll ·ıı k d. ·ır h d d 1 v •• b' ha aısa ın ver mesı ara n ır.. ra- 'h&t mesmi unan efklrı umumiyesi ba- er ını et en ı mı ı u u u, var ıgı lnrdı. Asırlarca gocebe ır yat ge- AKSOLAMEL GECtKMEMtŞT1 d b' 1 h l .. 1 tutulmasını kendisine emel ittı 

kımından kat,. tml . . d . u k .. Ul lf . N d 1 ........ 1ş•ı s n ır nn aşma usu e getm mek . b ba . b. l" ha• ıyyen anu e yor ve ıçın e scvgıye, saygıya ı.uyı gor me - çıren saray ara a yer"'il... • . c- .. feci'I I alc. kal etmış ve u pta vası ır p an . 
Dimitri ile işi münakaşa ediyordu. l dir. Her tecavüz menfurdur. Ferdin khinci asırda hUkümetin merkezini şen· Ananapcrest unsurlar Şogunlan bar- uzere 

881~ 1 
en gay~et.f: ''?1 • zırlamı§tır .. Kendi namına izafe edı• 

- Nasıl olur? Kızımı kendi arzum.Uı j ve milletlerin istiklaline, hürriyetine lil.ler ve tiyatrolar beldesi olan Klyo- bar ccn!bilere m~mleketin kapılarmı mı§.' ma ıye ~azı1? ıstı ~tmıf v.e len bu planın bir çok taraftarlafl 
bir Türkc verdiğim takdirde mevkümde karşılıklı hüıınet edilmelidir. Her nıil- toya ruıklettiğini görüyoruz. 11çmakla. itham cdıyorlardı. Japon de- net!cede • k?bınenın heyeti umumı- ye aleyhtarları vardır .. 
durabilir miyim' Divanı ı.~~ta ,..,.k 

1 
t uı· tin" urd takdis d 1 lLK TEFESSOH BAŞLIYOR rebeylcrinln sonuncusu bu husumet yesı de ıstifaya mecbur olmuştur.. Ç k 1 k h"k.. t' . bu,..,. 

• •uul' :r- • e m ıye ı ve y unu e er. . . . • . B . .f h l kıf l l e os ova u -ume anın J.,. 
tilclcrimi biliyorsun D" bl . ·cc1 .dir v·cdan h.. . Ki 

1 
• t1annı al ,kruilSıiida parüyı kaybettiğim hissede- u ıstı a a va e va o mıyan arca 1 k' bat d "til ettiği 

··• m r emrı vı ruıı . ı um- yoto sarayın Uya tüst et- k lrutU ku t idare 1 . b" .. . ı~,_,_. ed"l • . B ,ıın on se ız şu ın a ı ıaz 
- Aziz kardeşim; bu gönül meselesi- •etine ve milli hislere mUtekabilen sa •• m.iş, imparatorlar zevke vl! sefahate clal- re u n ~ ve . Y. ımpara.. ır surprız te a.KXI ı mı§tir.. u~ karara binaen milli taleplere kari' 

dir. Aşkın milliyeti, dini, imanı ola- ~ .. . ~ , . .. tor- Mutsu - Hitoya teslim eUı. Mutsu- nunla beraber Çekoslovakyadaltı • _ •. k.. l . . bik~ gı güstermekle her fert her millçt :ken- mışlardı. Bu \azıyette Fu1ıvaralarm Ja- Hito kadd 1 .. il t rk t d h.1,.. I . . ak f la l b h konunu esası hu um ermın tnt 
~k O Y~ B§ktırk Mevk.~ni ~~ne- di sahasında mesut olabilir. Kam top- ponyada ikinci blrQJtanat daha ktım1a .. meme;:;~ bera~;~:, ~~:U ve ~ti :ı~ a 

1 ı ışl;re tİyı~e.:lrrd . .?. ? k }· - ancak bu baptaki hüsnü niyete çc;· 
~itme~ı~ıile ist etme ; ~~ ~~erı sizden ırak biz muhtl'ris ins::mlan mü tema.diyen 1 ıannı intaç etniişti. . Tıpkı Avrupada larını dcrhnl benimsedi Men:le~eti ran : .~me ~r~ ıgı:~ o~d ıs- lerin fikri ve manevi hayatların j 
gelmış· bir insans emem.D: ı ush• ur tayaşckına 1' öğütüyor. Birbirinıi7J ifnaya ne bnl:et! olduğu gibi derebeylet saltanatı yer yer modernleştirmek için m~:ızzrun ham- ~on . unyes.~nt e ksarsın . .r o •. u- on sekiz yıldan beri g ü ttükleri bal 

m. ıvanı arp ç - . 
1 

k' k k. . bütün Japonyayı kapln-•M• 1192 de gunu ve muş ere mesaının gun- h h k l l" r1C' 
tiklerlnlzl bili F k t 

0
. 1 Vcnız.e os zc ·ı, ço ze ı bır ndaın ola- ~-- leler yaptı Avrupa ve Amerikanın d .. d h . d .. l f"'. . attı are ette yapı ması azıın eı 

yorwn. a a ıynnayı cenguver asılzadeler sınıfı arasından · · · en gune a a zıya e guç eş ıgını, I d v • ·krv · · · ·ı ınüJll' 
ve sıhhatini düslinmek mecburiyetin·' bilir. Fnknt her :r.eka insanları hayıra, . t• y 

1 
. .. ilim ve fen aleminde elde ettikleri ha- çünkü çiftcilerle sosyalistlerin ay· en egışı ıgm mzıma:nı ı e . ,. 

ı; ı · il"ğ 1 kik tc .. .. F ll . ~c ışen c: or tomo> adlı bıı- senyor ken- .k 1 . , . ··~ k ml k ~ k.. l w ·h 1 d w ·t'oorı) 
deyiz. Kalplerin verdiği bir karan bi- ı~_,ı_ ~ı' ı·aı a kugoturetli~ebz: enka~ bıt.ı- dini cşogun> yani memleketin başku- r~ da ı nctbıci.ke,erı ogk•rein~e d'~e me e .. e- rı ayrı yollar takip ettiklerini öte- 1 un Slo acaal gı cıl et eHodogumb~. ı le bir 
r.im fnnt düşüncelerimiz, tehditlerimiz 1 ra:ililı a ış ey en vve ır ze ·~ ır r • • • • tın c tat etme çın unyanın dort den beri hissetmekte idiler.» e v. o~ . ~ o an za oy . ill 
bozamaz. milleti felakC'te :izmihUJe sürükler. mandam ilan ediyordu. On 1kıncı nsır tı:ırafınn birçok talebeler gönderdi. Başvekil HoJzanın şahsı hakkın· degışiklığın Çekoslovak clevletıll 

Bir Türke kızımızı vermek; ben Tür-ı Ufak bir milletht bcışaramıyacaI;11 bil- Japon irn~tor~ için bir nekbet Memleketinin kaynaklarını canlandır- da da Avusturya basınında şu mü- idame ve takviyesi namına lüz~Jll' 
ldyede doğdum. Otuz sene Türklerle. yük bir hadiseye atılması :felaketle, hüs- :~ :ıay~bilir. ~ı:a. Şogun~ memle- mal~, Lir çok muazuun tesisatı kurmnk talaalar yürütülmektedir : lu • olacağını Çeklere karşı daı~" 
düştüm, kalktım. ömrümün yalnız mek-1 ranla neticcienir. Cihan tarihinde böyle . ıstedıklerı_ ~bı ıdnrc_ e~yor, nrt.~k için teknisiyenlcr celbettirdl Dercbey· tekrarlamak cesaretini gösterroır 
tep kısmı burada ve Avrupada geçmiş-! nice misaller vardır. Portekiz. Danl-' ırnpar~~rı:n fıkir ve mutaltınsınıı lu- lik sisteminden çıkmak lhımgcldlğini BAŞVEKtLIN ŞAHSIYETI tir.. ·ıo 
tir. Türkler asil bir millettir. Umumil' marka, batta :ispanya, ~i okuya- z.uın gomuyorlardı. nnlamıştı .. Otuz sene içinde. Çini _Yc:n: «Valc.ti!le Ma~ par~amentosun- Çif~i olan ballvekil J:l'?'3za 1

ef 
savaştan sonra bu millet hakkında Av- lım. Büyük ihtirnsların p~de koştu. ŞOGUNLARIN SARAYI meğe ve ilk ıs!Ahatın tatbık edildiğı da ekallıyetler mumessıli olarak ilk Sosyalıst olan devlet reısı Betı t 
rupaWann yanlış dü,.c;Ilnceleri, büküm- lnr ve hnrap oldular. Mikado gibi Şoguıiliırın da kendi sa- 1867 tnrihindcn 37 sene sonra da Çar- siyasal tecrübelerini kazanını§ olan herkesten daha iyi anlaşmış ve h~, 
leri~ir. ki Yunnnistanı bu ~~ireye sevki Yunanistan Loyd Corcun, Vcnizelo- rayları vardı. Japonyada dahili harp- lık R~a_sına taaITUZ ederek inanılmaz ~oktoı:, Hodza hü~ü~~t reisi safa- ikisi t~a~en aY!1.i istikamete ~~ 
etmiştir. Tccnvilz eden hızız. Türk- sun kral Kostantinin kurbanı oldu. l lar başlamıştı. Portekizli seyyahlar znferlennı kazanmağa muvaffak oldu. tıyle lazım gelen elastıkıyet ve me- teveccıh hır polıtika yolu tuttn .11 

ler ~k \tatanlannı mlidnfaa etm*"I Sulh ve sükfın zamnnında kuzu gibi olıuı 1 d~. ~U~lycn bu memlekete garp B~ zaferleri temin eden sadece Japon- ziyetleri haiz~i~ .. Zamanı~ ihtiy~~- lard~r:: Çü?~ü her ikisi de devle~~ 
l~- A • ı Tüık milleti harpte elinden aililu alın· l .h.-ultUrünu sokuyorhrdı. On altıncı yanın binlerce senelik askeri meziyet ]arın~ naz:ırı ıtı~~ a~magı kendısı· hakı~ı pol~tıka ~forumunu pek 

Bız artık 1nsan1 hislerle mücehhez,dığı halde anlanca kahramanca çıuı>tt- asırda imparator Şogunlardan Toguka· ve fn?:i.letled değildi. Japonya nynl za- ne hır vazıfe bılmıştır •• Geçen şu· takdır etmışlerdır.. , 
olmalıyız dostum. ı tı .. Birinci ve ikinci lnönü ..• Türle kah· va İyeyasuya resmen başkumandanlık manda her sahada dünyanın en büyUk batta Al~a!11arla Çekler arasında Hodza iç siyasada milli tat!!!il 

General asnbile§tl: 'rıımanlığm canlı eserleridir.. Unvanını tevcih etmişti. 1ycyasunun devletleriyle boy ölçüşecek hale gel- yapılan mıllı anla§manın - bundan hareketini ve dış siyasada da 
1 ır 

- Dimitri; çok acı söylüyorsun. Es-I _ Bitmeıli _ evüıtları bugün Tokyo namını alan cYe- mi.şt.i. her ne kadar Henlein taraftarları na devletlerinin birbirine ya.kW' 
ki bir dostum olmasaydın seninle he- - do> şchrlııdc yerleşmişlerdi. Bu hnl - Devam edecek _ uzak kalmışlarsa da - iki unsur ara· malannı iltizam eder .• 
men amkrunı keserdim. Karşında bir Türk - y ugosl sında~İ mün~e~tin iyiliği yolun- Avusturya Başvekili doktor Ş&Jf' 
asker olduğunu unutuyorsun. Bir as- av B. J OZf'f ad 1 n da h? r ciiretkar da bar terakk~ teşkıl ettiği inkar edi- nigin t 936 §Ubatında Pragn s;?..$ 
ker ancak milletinden emir alır. M~- Milli Mac d lemez .. Kezalık doktor Hodza Ma- hatle orada Hodza ile görü§tiigı.ıı1' 
lubiyet bütün milletlerin tarihinde var- • ın a B I d . hk d carlarla da iyi bir münasebette· den beri bir takım müsbet hası•ş"' 
dır. Diyannnın sıhhatini senin kadar BAŞ TAR~ BtRINCI SAYFADA e e ı•yeyı ta ı•r en sisine çalışmış ve geçenlerde Kcr elde edilmiştir .. Bilhassa Avu9tııt' 
ben de düşUnebilir~ Dünkü bir düş- tirak cttirilmiıbr.. .. _ mo.rn?a Jokai abidesinin küşat mo- ya ile Çekoslovakya arasında Jc,t' 
mania evlenmesine kat'iyyen razı de- ilk maç pazar gunu Türltiye - Yu- d 

1 
rasımınde Macarca olarak söyledi- §ılıklı gümrük rüçhaniyeti ~ 

ğilim. Babasını çJtneyerek giderse ben coslav milli takımları arasında, ikinci a ıı•yeye verı• mı•ştı•r ği nutk':1 Budapeştede fevkalade üzerine akdedilmis olan ticaret ıııt1' 
de onu cbcdil'"Yen evlitlıktan reddeder maç salı gilnü 1stanbul.:Belgrat §ehirleri nazarı dikkati celbetmiştir.. kavelesi, küçük itÜaf devletleri~· 
ve unulurwn. Senin garip düşüncelc- anwndo. yap.ılacak~ır:. Milli tal.un k.ad- . Tuna havzasına yeni bir eko· sındaki fikri zıddiyet ve maialıı.tıD 
rln kızımı bu hale getirdi. Fikirlerin rosunda Sa~t c-Saıı 11<'> mevkiini muba- Dün Karşıyakada Türklüğü ve bele- Öğ1eye yakın da su tah!Udan B. Sü- nomik şekil ve nizam verilmesi me· ortadan kaldırılması ve Roma pff" 
yaln.ız. ~nhsına m~asır kalmalı idi. faza cdeccktır. . diyenin şahsiyeti maneviyeslnl tahkir leyman Jozefin evine giderek, günU ge- se!esi~e Hodza büyük bir dikkat ve tokolları Hodzanın güttüğü ~if!' 

Dımılrı ncı acı gülerek: Adnan ib~.ııttır. yüzünden bir cürmü me§hut yapılmış- len su parnsını istemi,, Bayanı biraz ka- alaka ıle sarılmıı ve bu bapta hazır- set ile tahakkuk etmi~ müsbet ır 
•· - <?encral c~plan:.:8ir dosta, ha- ~nnn cBu~n~ Yunanlı atletler ve gii- tır. Aldığımız malOıiıata göre vak'a pıda bek1emesln1, parayı getireceğini lad~ğı pltın ~u ~~elenin müzake- lerdir.:t> fi 
kikt bır d~sta hitap cttıgıni unutuyor- reoçılcr ııehr~ızdc bekleniyor .• Dost şöyle olmuştur: söyliyerek iÇeriye girmiştir. Bu defa ka- resınde haylı muhım rol oynamıs- Avusturra matbuatl bu suret. 
hır kanaatindeyim. Hakikatin acı ol- Yunan çocuklanylc yapı1acalı: atletizm n·· b h u .. ~ ka 1.. ledi b pıya Jozef gelmi• ve tahsildara hitaben· tır .. Çekoslovak ba~vckili şüphesiz- Hodzanın ~ahsını ve siyasetini ıııel 
d v bil" . Faka . .. .. bakal b- .. ,_ un sa a ~i·Ya L'e ye §U e- ır • d. k" b·· ır . --rlY ugunu ırım. t hakiki bir dos- ve gurcş musa anna uyuııo ~hem-

81
• su • 1 . da. . d .. ı. __ 1 B T _ _Ne ist. ., ır ı uyük çapta bir devlet recÜ· hüsenadan sonra CekoslovnkY-ı. 

tn k h k .k t - lcnir . t il" or t 1 • d Ballı: ış en ıresın e mumı:. p . ev ıyorsunuz. l .. d.. L'· 1 . .,,,.. anca an ·a soy . Ben karşım- mıye verı ıy ·· ç enn e an re- • . . . . . u ur.. uzum ve ihtiyaç arı görür, ki hükümet buhranının izales11 
•• 

da genentl değil bir kardC§ buluyorum. kortmenlcri de vardır. . fıge ~Uracrutt c~ ~ıyakada Banka denuştir .. T~~~r .. B. ~illcyman da eski peşin ve batıl hükümlere bağlı Hodzanın tekrar kabine teşekk01~ 
Eğer g l '--· il k1 • sokağında diş hekimi B. Jozef Mangır, su parası ıstedıgını soyleyınce: k l lla k . . . . e.t enern cenap.li.Uı, gen~ra ı a- 4 Temmuz tarihinde Galatasaray _ n . . . . . . . a maz ve yem yo r açma tan ne memur cdılmesın\ temennı e' 
rında scbnt buyuruyorlarsa sözlerimin Güne~ maçı günü cereyan eden mü eş. yru zamandn, su ~lerını de uiare eden 1 - Belcdiyerun kasasında para kal- korkmaz.. mekte aksi takd ird.! Hodzanın < ef 
ccreyaıuru hemen değiştirnıeğe :resmen sif hndisenin tahk.ikatı tamamdır. Karşıyaka b~lcdiye müdüril ~ .. Kfımiyi madı m~?. Aç ~öp:~.~· sabahleyin de . . H~za şimdi istifasını vcrdiği , kilme;i Orta Avrupada aksi tesi~!~ 
~ec~~r kalırı_m. Hattı hareketimi ta- Calatasnrııydan Ekreme bir sene, Lüt- so~uş ve hır arka~aşının ı:u. ışı bulun- or~ya .gıtt.im, bır suru toplanmışsınız. ıkıncı. kabinesini, doktor Bene~in husule ~etireceğine işaret etıne1' 
yın ıçın cv~elu kulunuzu lütfen bu hu- füye dokuz ay, Reşada yedi ny, Nec- dugunu, B. Kfıminın kendısıne saat 9 Dlın tanzifat için, bugiln su parası için, l 935ılk kanununda cümhur re is- <lir.. ~ 
susta tenvır buyurur musunuz. Ge- dete ve Gündüze üçer ay, Güneş ku- da rnndevu verdiğini söylemiştir. yarın, maliye, öbür gün de muhasebei '!"9"~~~--~---..-~~~---~~~-~~---................ ~ 
ncral hnzretlcri. .. Jübünden 1brahim ve lsmaile altışar ay B. Tevfik, direktöı·ün !zmirde KUltür hu~usiyc gelir. Nedir bu? Ür]• İnal bir 

General, Dimitrinin bu alaylı iğne- boykot cezası verilmi~tir.. parkta çalıştığını, orada bulun.nblleccği- demiş ve küfürlerine devam etmiştir. 

leriylc irkildi: • Ayrıca mnsör Daniyalle Muharrir l<'s- ni söylemesi üzerine B. Jozef: Bunun üzerine tahsildar hiç sesini BAŞ TARAFI BlRtNCt SAYFADA ed. of" 
D

. · · 1 kil ~ yor .. Ve müdürüyle temas ı} ı,ı1 
- .ınıtrı a ayın sırası değil; ben ıcf Şefikin spor teı · atından kayıtları- - Ne çocukluk, randevu veriyorlar, çıkarmıyarnk blitiln bu küfürleri lıaz- edecek zata ödenmek üzere mev· ~ 

bir dostuma ıstıraplarımı anlatıyorum. nın terkinine karar verilmiştir.. İstanbul bulunmuyorlar. metmiş ve polise şikayette bulunmuştur. duatta bulunmak ıstı yorum.. Dünyada belki de hiç bir ~f1 jJ1' 
-gülerek- bir general sıf:atiyle sizi he- mıntakası reisi Fethinin bir ny bu hak- De · b akı r. · · · A Kar-'--·ıa be bu kadar tuhaf bir müracaatle 1' _., 

k d 
mış ve ır P aşagı;:a .~tir. • • -.u cel dilen B. Jozcf, ifade- Banka memuru bu sözler karsı· v • • • ıJl'· 

men o ese gönderirdim. Bırak allah tan mahrumiyetine spor lcurumunca ka- şağıda su saatleri kontroloru B. Osman sınde parası~ mı kaldınız, dediğini fakat d b'tt b" B l .. • şılaşmadıgı ıçın keyfiyet uJ11 
aşkına şu latifeleri_ rar vcrilmi~tir .. İstanbul mmtakuında ak B Ce d ·· ' ısın a ı 8 1 ~şınyor.. un an soy- ··d·· ı··k l ~ ve çır. . va ı goren B. Joz..e.f: aç köpekler, demediğini söylemiştir. liyen zat, öteden beri banka ile mu uru ten .. so .. ru .. uyor.. t ı,Jİ' 

- Bu rücu dolayısiyle minnetlerimi bay Fethiden açık kalan reisliğe bay Adil s U d l le l eP 
dönüyorum. Asabiyetle bana acı, çok Giray getirilmiftiı' .• Ba:r Sadua Calip te -: ız ne yapıyorsunuz, aç kopekler! Bunun llzerine tahsildar B. Süleyman muamele yapmaktadır .• l~i ele iyi- mum mu uru yapı a~ . bil' 
acı l&le.r sövledin. LAkin lM!11 lleni af. Günet ltulübündaa .~.. dıy~ hınc:ını onlardan almıt \'e hıra- ile B. Joufüı ifadeleri alınını~ ve B. Jo-

1 
dir •. Memur dönüyor.. 1 fin ve paranın kabul edilmesın• 

~-... lap aitmiltU- zef lldllyqe verUmiştir. 1 - lki dakika müsaade ediniz. di· diriyor •• 

müracaat 



Radyo -Aşk ve kadın 1 F-AVSTA ...................... 

Mahkumlar 
Yedllderlr.ı çıkınca 

ödeyecekler 
Mahkumlara ödettirilecek yeye- cek bedelleri hakkında alakadarlara 

Bu .. yu"k a.Alı•m Alarkonı• son neşre• . bir emir gelmiştir .• Buna göre: lYl ~ 1 - Ceza evleri ile mahkeme bi-
naları inşası karşılığı olarak alına-

Yazan : Mlfel Zevako 

dı•len bı·r makale· sı·n Je cak harçlar ve mahkumlara ödetti-a j rilecek yeyecek bedelleri hakkında-Acaha niçin buraya hap90lunuyor· etmez .. Şimdiye kadar bunun gibi binler· ki 2548 sayılı kanunun ikinci mad• 
dıı) Buraaını düfiinmeie baıladı.. ce hikaye dinlemit olduğunuz halde. b • ı • t d • J desi mucibince mahkumların ika· 

-69-

Belıoder de kendi kendine •Öyleni- hikayenin kahramanı çingene çocuğu u sevım ı mevzua emas e ıyorau metgahları belediyelerince ve bcle-
>'otdu : olduğu için kalbinizde en küçük bir mer· diye te§kilatı olmıyan yerlerde bağ-

- Acaba bu .efer muhafazam al- hamet hissi duymamışsınızdır. lı bulundukları kaymakam ve na· 
~"erilen bu kız kimdir} Eğer bu it- - Ben size evvelce çingeneleri hı- Radyo ve televizyondan en çok istifade imkan- hiye müdürlerince borçlarını öcle-

rden bir feY anlıyorsam Allah bin ker· ristiyan simasında insanlar olarak tanı· 
1 

_ d ) d meğe muktedir olup olmadıklarınıa 
re heı&nıı versin... dığımı söylemi~tim .. Ben onların dinl~ )arını arayacak olanlar ii3 ın ar ır ••• tahkiki lazımdır.. Bazı mahallerde 

FaVata acaba beni ne yapacak> Ba- rine hürmet ettiğim gibi elbiselerini de bu makamlarca layiki veçhile tah-
lla ne itler gördürecek>- Adam sen de tahkire layık bulmadığımı anlatmışbm. Tel.izler, kadınlann haratını çok kadınlannı bizimle konuşmağa me- ha~ereler. ç_oğalacak, dalgalar aşk kikat yapılmaksızın mahkumlana 
'1uı<brınaı .. Biraz sonra anlanz.. o ha- - Evet bunları söylemiştiniz.. ·Bun- zenginlqtireccğini zannedıyoru-n ..•. ,mur etmeği dü§ündüler .. Derhal .se- kelımelerı ıle.dolacakbr .. ~yrı~ık borcunu ödemeğe muktedir olma
lla haıından geçenleri anlat. ben de Vi- dan dolayı v ben size bir köpek gibi sa- Onlara dünya hadiselerinden, haber- vimli ve heyecanlı bir muhavere olmıyacak.. Uza~laş~ak ~elım:sıy: dığı yolunda cevap verilmekte ol
>'olettarun ne olacağını söylerim. demit- dııkatle baglı kaldım.. dar olmak imkanını .v~~~ ve fa- başladı.. . • le. a~nlmak kelımesı aynı telakkı duğu adliye vekaletince anlaşılmış
ti .. , - Öyle ise korkusuzca başınızdan sılasız kendi alemlermı buyultecek- Yarının kadını televızyona sahıp edılmıyecek.. tır Kanunun hüsnü tatbiki ve mat-
Atılıyorum .. Son dakika rıeliyor .. Be- geçenleri anlatınız .. Bir adaletsizliğe ma· tir Modern ev kadınlan daha şim- olacak • Bu halin onun için bir in- Aık bundan kazançlı mı çıkacak? 1,. · l · · t"h ı· · · bu . ·· · · .. · · ' ·· ·· .. ı "kbal b .. k . B up o an gayenm ıs ı sa ı ıçın ~ bulunmadığım zaman Kroa• kıza ruz kalmışsanız onun duzeltılmesı çare- diden yemeklerini Roma - Berlin - )c188ra sebep olması mumkundur.. atı unu gostercce tır.. en h ehemmiyetle nazara alın· 

utltçilik eder.. lerine bakanm.. Londra orkeatralannı dm!erken ha- Onun için inkiaar •• Kocası için sevilen phsı görmenin onun se- usus~nt . t" 
B 1 d ek ek • . ·ı . K . . d ak k d h • r 1 ması ıs enmış ır .. - Kronsl.. Kroas! .. Kroas!.. ego er içini ç er 1 zırlıyorlar •• Yann Radyo ümvenıtc- merak ve endişe vesı esı.. oca sını uym a ar. e emmıyet ı o - •••••••••ı 

ı.,..S.,-•• cevap alanuyan Belgode. .,. = ~~~' •ı:;1~:~:;·;.davi e•fümez o;, y~~=;:;""~'imVESt .~~~!:~i,~d~~ ':;.~ doğunu :.;;~iy:.~~TI DE- iç Hutal~Ö;tebaaam 
L _ Uyuyor musun be heriH .. Ben ça- yara varsa onun da çaresini bulurum. • fonu açtıgı zaman kenclisıne gızli· OJŞTIRECEK MI ? c 11 y t 
<111rkcn sen uyuyorsun ha}.. _ T csclli bulacağımıı gebermek be- Sergüze§te ve aıka daıma ~e: den gizliye refakat eden sevimli çeh· e aA a r 1 n 

Dur şimdi ben senin aklını bqına nim için dahıı iyidir.. vesli olan kadın rady~. kendını renin de aile erkanında görünme- Radyonun hayatı zannedildiği 
t~tiririm. . - Nihayet eğer birine karşı kalbin- tatmin edecek hU8UIJYeti bulacak. mesi için çok tedbirli olması icap kadar derinden deği~tireceğini zan· 

Bclgod;r sopayı kaparak Kroasın de bir intikam arzusu varsa ona da yar-ıtir .• Telsiz telefon daha ~ok yayıld~- edecektir.. netmiyorum .. Zaten biz e.ccladımız-
"l"Udu~u mahalle çıktı.. Lakin ağza dım ederim.. ğı ve konuıma fiatlen ~~azladıgı GARtP VE GOLONÇ SAH dn o kadar farklı insanlar değiliz. .• 
~ten açık kaldı. Kroa yerinde yok- - Peki öyle ise.. Siz hakikaten be- zaman hialerin daha kola,,.-:kla 'Ve • insanın tabiatı yavatÇa inkişaf eder 
"-· Samanların altını sopa ile arqtırdı. nim intikamımı tamamlıyacak kudrete 1 ~aha uzun mesafelerden ızhannı NELER.. ve daima ileride giden fennin biz-

Memleket hastanesi dahili 

hutahldan aeririyat tefi ikin
ci Be,.ler aobimda inhisarlar 

tütOn sabf deposu kartısında 

~ olmadığım anlayınca apğıya in- sahipsiniz.. mümkün kıl~caktır.. H Televizyon yarının komedisini zanıre arkasında kalır .. Çok eana-
4'.. Hn tarafı aradL. Bütün köşe ve Klod benim yalnız hapına kendiline Kadın hır noktadan d~~yanın wk zenginle§tirccek olan gülünç yile§mİf olan memleketlerde insan-
~cağı taradı .. Hiç bir iz elde edemedi. verebileceğim ıstıraptan fazlasına ma- bir baıka no~tatınd~ aevdıgı • er• ve garip bir çok sahneler yaratacak- lar gittikçe daha az çalışacak, hoı alı ban 
~nlaıılıyordu ki Krou kaçm11tL. Buna ruz 1'.alabilir.. kekle konuşabılecektır .• Akdenız?e br .. Dütünün bir kene .. Yanlış aç- ve müsait vakitleri gittikçe çoğala- 65 nnmar muayene eain
d. ehemmiyet vermedi .. Yeni hapsolu- - Demek yalnız Kiloddan intikam dolatan yatımdan Av~stuŞaralyh ıle tığınız numara tanımadığınız enfes caktır. itte bu bot vakitleri en ıyı de hastalarını kabule batla· 
'-n ltız Viyoletta kadar haizi ehem· almak istiyor.unuz.. sık sık konupnaktnyım.. ng ay- b4- çehreyi kar,1ınıza çıkaracak.... surette kullanmak icap edince raci- mıfbr. Telef on: 3956 
~et bulnmadığuıdan bir kaç saat için- . ~oder önündeki ~- içmiı bi- da iken~~ ve bnm, Rom~da ~- Haydi 8Ctlere ~ayanab~i~ruz .... yo burada ~ılıca rolü oy~ıyaçak- ETi: Göztepe apartımam 
de ltaçmağa fırsat bulamıyacakb .. Ma· tırmifti. • .Ba,ını koca ellen açme alarak lunan kuçuk kızımız El~ttra ıle Tasvire dayanabiJecek mıyız) hr. Radyo ogretecck, terbıye ede- kartl9mda No. 1018 
"-'tır rcisesine haber venneie lüzum dü,ünmeie daldL. Fantanın ifareti 6ze- sık 11.k konuıuyorduk .. Bız ~~~- RADYO VE AŞK.. cek, eylendirecektir .. Musikişinas- Telefon: 2S4S 
liirrneden kendisini beldiyen F ustayı rine ikinci bir fite daha Belgoderin zıı:ı ~~erini ~~ke~~el~n ~ş~t~ı~. lar ve komedyenler hudutsuz mah- •••••••lliıiıiiiiiııiiiiıiıiiıııiiiiıiıııiiillııi 
törrnc1t üzere sünrilerle birlikte Pari· önüne kondu.. mız gıbi o da bizım eözlerimızı ıpt- Radyo aşkın postacısı olmuş- reçler bular..aklardır.. Zira bütün Kı·ralık ev 
le, esrarengiz saraya gitti.. Bunun üzerine çingene anlatmaia ko- mek.te idi.. tur •• Onunla ne kadar çok evlenme 81em onları dinliyccektir. 

BELGODERtN SIRRI yulda : GEVEZELiK DEHASI ve nişanlanma telgrafları teati edi- Teknik ve pratik denler her talı· 
Favata sarayına dönünce evvelce de - Öyle İM dini~. Yüzümde bi- Konupna dehasına sahip olan liyor .. Ne kadar cTatlı aşk mektup- sın umumi malumatını çoğaltarak tkiÇetmelik caddesinde camiin 

8ctıroderi kabul ettiii salonda bekli- raz vahtililt aeri söriiyoraunuz değil kadınlar telsiz telefonun iyilikle- lan> bir kıt'adan diğer bir kıt'aya ihtısaslannı ilerletmesine yardım yanındaki Şerif Ali sokağında 
>ordu.. Hizmetçisi Mirtia ile Led pren- mi~ Adeta i~ teklinde yara~mış rını erkeklerden çok takdir ede- eter vasıtaaiyle gönderiliyor .• Tel· edeceklerdir .. Ya§ıyan dillerin og· dört bü,.ük odayı muhtevi mamur 
leae içki hazırlıyorlardı.. bir canavara benziyorum.. Ben neyun) ccklerdir .. Avuaturalya ile telsiz te- aiz telefon kumpanyasının muha- retilmesi insaniyetin inkişafı üze· 8 numaralı eT kiralıkbr. içinde 

.. Belıroder salona girince eğildi .. Gö. Bir çingene .. Be~ gibilerin kollannda- lefon tecrübelerimizde erkekler pek sebesi varidatın en büyük ~ısını rinde ehemmiyetli bir tesir yapa· daimi Osmanağa suyu ve elektrik 
~nün ucuyle de etrafı tetkik etti. ki kuvvetten çekınırler, fenalıklanmdan çabuk kelime kıtlığına düfiiyorlar- dünyanın dört bir yanına dagılan cakhr .. Bir veya bir kaç lisanın öğ- tesisah vardır. Görmek isteyenler 

F •vata çingenenin hareketlerini göz- korkarlar.. dı .. Bize daha ne söyliyeLileceklerini aşıkların bu kabil sevimli telgrafları rcnilmeai şahısların daha iyi mev- karşısındaki 1 t numaralı eve ve 
den lcaçırmadığı için bunun da farkına Eğer ~ can~vann göğsünde bir İn· bilmediklerinden bir, iki, Ü~ dört ile .~~ ve temennilerinden il~ kiler elde etmelerini teminle kal- kiraşı hakkında da Pcttemalcılar-
"-rınııtı.. san kalbı oldugunu haber verecek olur diye sayı saymak.la iktifa ediyor- geldigını meydana koymu§tur .• Cı- mıyacak, fakat onlara yeni ufuk- da Akseki Ticaret Bankasında Fi· 

Prenses isem n~ dersiniz) lardı .. Bu cidden aanacak haldi.. ı.zJar- m~eşinc.e,. tarife- lar açacaktır .• Başka milletleri anla- libeli Bay Feride ve yahut lkiçe.,. 
- Şarap getiriniz.. HaJdkat bud.-. • • ÇOK ŞOKOR Ki ~ ~~ b~ ıçın hu va- malarını takdir ,.e dürüst olar'lk melik kahTelerinde emlak ıimsan 

Emrini "ermekle beraber hizmetçi oda.. Fanta \iç kantmıyor. cevap venııt- İittifadeyı temm edecek ka- muhakeme etmelerini temin edecek· Bay Salibe müracaat ebin. 
~ .. elinde bir tepsi ile pdi .. Üzerinde yor, dinliyordu.. Belgodet- biraz durdu. Çok tükür ki mubatap)anımz dar ucuzlayınca lat"alar arası mu· tir.. l-5 (1403) 
~Yticek bir ıarap tifeai, gümüıten bir Adeta maziyi kan§brmaltan korkuyor ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••-•••••••••••••• ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••• 1111•••••••n 1 ..... n•••••••••••-••••••••••••• 

deh vardı.. gibi idi. Fakat devam •ttİ: Altın madeni damarları 
Bunlar çingenenin önüne konuldu. - Evet bir ~anlar bugünkü gibi 
Dl d V•1d· n· 1- ld • d .. 1 Bundan iki sene evvel, Ural ..I-!:.- altın -1---lması irin vücut bulan oe goder söze ba'1am1ş olmak için egı un.. ır .,uzu 0 ugumu a 90Y e- UGK ~· ·-:r 

tep.:d ki k d h" · k miyorum .. Fakat bir kaplan da değildim. larında kain Sosv ırmağım tanya- yeg&ne merkez değildir •. y• e a e ı gosterere : G 
- Pek mükemmel bir kadeh. dedi.. Kıw-aaı ne iyilik, ne fenalık dütünür, rak İnen altın arayıcılan, Maslovo CÇCQ şene, Kobakovsk rnınta-
F avsta : ne Allahı, ne şeytanı aklımdan geçirir- köyü civarındaki kumlarda ve ça- kasında lstr~minski Log kö~ü ci

dim.. Bir gün birden bire kalbimde bir kıllarda albn parçalan bulmuflardı~ V~nda, Kutınil havzasında hır de
acı duydum .. ~ık olmuştum .. Seviyor- Bunun üzerine, o civarda altın da- IDU' madeni civannda ve lvdel mın
dum .. Filhakika ben çirkindim. böyle ol- marlarının mevcudiyetine hükme- ~ında ,da yeni yeni plaserler 

~ :--:-_tstcdiğin kadar iç dostum:. Şarabı 
lırdıkten sonra bu gecenin hır hahra-

~ olarak kadehi de beraber al! Ceva-
111• "Verdi .. 

t_ Çingenenin •evinçle gözleri parladı ... 
dehi ağzına kadar doldurarak aağ 

elini kalbinin üzerine koydu.. Sol eliyle 
"tab · ı yuvarladı .. 
. Bu hareketi onun için bir nezaket ese
~ İdi .. Şaraptan anladığı yoktu.. Hatta 

ılanmamıştı bile.. Lakin yine prabın 
llefasetinden bahseylemekten geri lta!
~L. Bu esnada hizmetçinin getirdiii 
Qitı· 
d l.&r lc.addıteki prabt da Favsta du-
:anna değdiraikten sonra uıl mev-

Kirdi : 
~ -y.ı A!llat bakalım .. Bana aöyliyc

hır hikayen vardı! .. 
"E - Eveti .. B~im gibi di51yanm her la-

llıdan • lcovulmut. ım:..z l{ibi kova-

~ıı, dövülmüş, ateşe atılmış, diri diri 
la tisi yüzülmüt. kemikleri b~DUJ, ba

l'aalclan deşümiş, hazan hıriatiyan, ya-

~İnsiz, imansız olınağa icbar edilmiş, 
ı;,_ .. en~lcrin bir çok sergüzeştleri olabi-... . 
r:. F' •vata güldü .. Şarap'• Belgodere ha-
"V "b• t 
• tı ı görünmüş ise de • onun dilini 
lll lıtıij§. bülbül gibi söyletmeğe başla-

lftı .. 

'Herifin gözleri bulanıyordu.. Sözüne 
"arn ~tti : 

- F alcat bu lükiyeler sizi müteessir -....... ______________ __ 
~htnca)'1L kadar intizar edecekler 
~:\ı~çuluk ve yumurtacılık koo-
~~tıfleri kuruldukça bu gençler 
td.1Pcratif memuru olarak tayin 

1 cceklerdir .• 
l}ı ·~ençlerin kursta bulundukları 
~~ddetçe iaşe ve ibate leri vilayet ta-

V d?n temin edilmiştir .. 
ı-~l\ alı bay Fazlı Güleç kursu biti
l)la \'e memleketlerine dönecek 
~k 1\ Rençlere bir kaç söz söylive
cltn d kendilerini muvaffakıyetlerin· 
hr(ı ı:.layı tebrik etmiş ve yurda ha
~) _ır~r uzuv olmalarını temenni 
~ Ctnı~tır.. Gençlerin bir kısmı 
'llıcmlckctlerine dönmüştür. Bir 
~1,da bugün gideceklerdir .. 

qp ıitme muraflan da vilA· 
clerUbte olunmuitUf .• 

duğumu d;ı biliyordum.. Ukin kabile- dilmiş ve filhakika biraz sonra jeo- keşfedilmiştir •• 
min en kuvve.tisi. herkesin en fazla logların tetkikatı, o mıntakada zen- Halen, bütün bu mıntakalarda, 
çekindiği bir adamdım.. ,. gin altın damarları bulmu§ ve tes- "r ılaraftan altın arayıcıları ve top-

Hiç bir kiııue bana y:ın bakamazdı.. pit eylemiştir., l~cılan çalışmakta, diğer taraftan 
Baıına bela olurdum .. Erkekler kadın- Uralzoloto tröstü işte bu suret- da mşaat i_şçileriı bu uzak yerlerde 
ı... karıımda tiril, tiril titriyorlardı.Ben le doğmu~tur .• Bugün, bu tröst, bu reni yeni j_şçi siteleri. elektrik sant· 
de Magdanın karttsında titriyordum~. nuntakada, yeni bir işçi .sitesi vü- rallCn, altın i.,Şleme fabrikalan vücu
Bunun sebebini de MagJarun etrafın.. cuda getirmf':ktedir.. Bir elektrik da getirmektedir •. 
da beş on kadar güzel delikanlının tu- sa~tralı ve altın çıkarmak için hid- Ayrıca buralara yollar da yapıl
tuftuiunu "e bunlann ~ çirkininin rolık tesisat ta yapılmaktadu. Si- makta ve bir kaç zaman sonra bu
benden yüz defa daha güzel olduğunu mli Uralın bu uzak kö~ıi~ hB· rBLlrüa yükselecek endüstri şehir
bilmekliğim idi.. Ah.. Magdaya hiç lel\.yeui ıve püyjik bir endüstri mer- ~..ı için liiZumlu her türlü inşaat 
bir .öz .öylemiyordum .. Onwt lr;ara Cl;z· keii ıür•'-tle meydauul ,ç'kmalı;tadır. plan mucibince ve büy\ik bit faali-
lerinin üzerimde olduğunun farkında Uralzoloto, son seneler içinde. :yetle yapılmaktadır. 
idim.. Onun bana kar§! tebessüm e:l~i- diın.. Mücadele batJadL. Niha,yet on da· ıtcl>ncm altında parlayan bir sabah çiçeği 
ğini de görüyordum .. Fakat sebebım de kika kadar sürdü.. Herifi yere yabrdım kadar güzel olduğunu söylerlerdi... .. 
bilmiyordum. Artık uyku uyuyamıyor, bumunu kestim· B · •·tek" · _"1.;.· bagıv r- SleJla ise bir akpm yıldızı kadar gü-b ••y1 •• \lo 0 llll l;IUI '. 
yemek ifcYemi,>1oıClum ... ,Bunun ~ ece nnyordu .. Herif bayılmıştı .. . Magda bu- zerdi.. Ben bunlann giize110c derecelerini 
devam etmesine imkan yoktu.. Bır ~- ranSU% koca istemedi.. :a\yni ~d~ tayin edemezdim .• Lakin yüzlerine bak
,am Magdanın tekmil lşıklannı 11', .. - wı- ... d -~· . • ~'-- -=d !1iun Zaman eülmek isterdim.. ın-n ba
araya topladım .. Onlar toplanınca Mas- ~nc<lı un~n ~ ~· ~Co~e.nnı L çal~ un... ba ~Iduğu valt.it bu gibi hiuiyata uğnyor 
dayı da arattım.. Buldurttum. O ce- u a · ıstemeaı. . enye & an ar ta· h:ıtti hayvan da ol• bö,.Jedir .. 
lince dedim ki : banlan kaldırarak . kaçtdar.. Ben yalnız , F avab, titredi : 

· c:Magda> İşte ~n sekiz yaıına gel- kaldım.. Nihayet kız : cKoca .eni eeçi- - Baha olduiu vakit diye mınldan-
din.. Kendine bir koca seçmek zama- yorum. Zaten epeyce zamandan beri P dı .. 

mdır .• > züm sende idi.. Ulin,eeni bir imtihaa Hemen premı Farnezin, V"ıyolettanın 
H;psi birden : cEvet evet.. Bu ak- etmek. dilediğim iktidarda olup olma-- baba.mırı hayali gözleri önüne dikildi_ 

şamdan tezi yok .. Kendine bardağından dığını arilamak istiyordum. > dedL Belgodcr tifeainde p.rap kalmad1-
su içecek olan §ahsı seçsin .. Yarın da o, O alc,am. düğünümüz oldu.. Kabile- ğım batırlattL. Biten ıi~elerin adedi dör· 
onun kocaaa oleun> min adeti üzere Magdayı zifafa aldım. dü bulmu~tu .. Her ~İ§e boşaldıkça Fan· 

Diye baiar11tdar.. Altı sene çok mesut bir hayat geçirdim. tanın itareti ile botu ltaldmlayor, dolu-
Magda ;güldü .. Rakipl~rimden birini Bir kızım oldu.. ismine FiJora dedim... 9U getiriliyordu .. 

eliyle işaret ederle cSeni seçtim> dedi.. Dört sene sonra bir ltmm daha oldu... Çingene tekrar •Öze haşladı.. ~ 
Favsta alayla bir tekilde : Adını Stella koydum .. Herkes Filoranın - BiTMEDi -
- Vah zavallı Belgoderl dedi .. 

- Evet! Amma Belgoderi şimdi göre
cekainiz .. Derhal rakibimin önüne dikil
dim .. Herif fikrimi anladı .. Ve hançeri
ni çekti .. Ben de ben:mkini çektim. Beş 
dakika sonra onu yere devirmi_ş, dizle
rim ile göğsüne basarak kufoklarını kes-
miştim .. ' 

Sesi çıktığı kadar bağırarak yerden 
kalktı.. Ömrümde bu kadar acı bağını 
duymamıştım. . Bunun üzerine Magda: 
cKulaksız koca istemem> demifti.. cÖy
le ise bir başkasını seç :tdediın. Oiier 
aııkını göstererek : cŞunu> dedi.. Fa
kat ayni tebeuümler dudaldannda rıörii
aüyordu.. 

Birillc:W siW ....._. u iniiae. dilı:I-

Develet Demiryollarından: 
Muha~en bedeli ile mikdar ve vaııflan a,a ğıda yazılı mal

lar 18/8/937 çarıamba günü sat ( 16) da açık arbrma auretile 
iz.mir Alsancakta 8 inci ldebne idare binasında ıatdacaktır. 

· Bu İfe girmek isteyenİerin ( 5668) kurut muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4 üncü 
maddeıi mucibince ite girmeğe manii kanuni 'bulunmadıima 
dair beyanname ve tekliflerle ayni gün saat (16) ya kadar lzmir 
Alsancakta 8 inci ltletme 1'omiıyon reisliğine müracaatlan la
zımdır. 

Bu ite ait f&dnameler.komisyondan parasız alımr. 
Sildeti Muhammen bedeli 

· Cimi Miktara .. Kilö Lira Km'Uf 
Kop1a pr••i 214 l2S95 755 70 

~ ı 293 (1409) 

&ACUK•SD,UKLUK·EKOnonf 
- - - - - · DlttElTİR 

KELVINATOR Ud defa daha az lfWlil 
- - haki• Qnı randlftlan elde edilen ,..an.· eoiuk han dolaptan 

18 Ay Veresiye :Sabş 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMtR - Saman iskelesi (Büyük Kardiçah Han) 
AYDINDA : Mehmet Gürs - öDEMIŞTE : H. Avni Güler 

MU(ll.AJ)A : Ahmet Sabri Acarsoy .••.. 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sabık T evfikpaf>J Oteli 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
/amirin en latıoaılar )'erinıle oe J.,,,;,,. '-" lesW-. Ullil .,...... 

..,,. ~ tentia - ..,,;.7dJj ~- .,.,,, •• 
• 



.;)aJlllC O 

AKLINIZDA. OLSUN Ki 

KJNAKQL E;:~~e 
sıtmalılara, iştihasızlara, za
yıflara, kuvvetsizlere iştiha, 
kuvvet, neş'e verir. 

Hazım hapları : 
inkıbaz hayatın düşmesidir. 
Linyet ve amel için nebati 
ilaçlarla yapılan bu haplan 
siz de kullanınız. 

GA YRt MENKUL AÇIK 
ARTIRMA SATIŞ iL.ANI 

Bergama icra Memurluğundan: 
Bir alacağın temini istifası zım

nında birinci derece ve sırada İpo
tekli bulunan tapunun temmuz 
931 tarih ve 20 numarasında ka
yıtlı Kınık nahiyeıi Çay kenan 
ve namı diğeri Karpuzluk mevki
inde bulunan 2757 metre murab
baı miktarında kısmen bağ ve kı&· 
men tarlayı ihtiva eden gayri 
menkul (325 lira kıymeti muham· tll:l!!:2~:E2!Ziim-.. •ım:iilZ!_IZm ____ l:!!ll __________________ ~---

meneli) 10/9/937 tarihine rast- IZMIR BELEDiYESiNDEN: Sıhhat ve içtimai Muavenet Mü-
layan cuma günü saat 16 da Kı- Kahramanlarda Nusret so-

nık nahiyesi hükumet konağı ci- k~ğmda 104 sayılı ev ve dük- diirlügv Ü satınalma komisyonundan: 
varında ve keza alacaklı lehine k 

anın enkazı mu··teahh"ıde aı·d c· · M0 k B b k·ı T tan Te . t birinci derecede ipotekli tapunun ınsı ı tarı e er ı osu u mını 
340 tarih ve 31 numaarsmda ka- olmak üzere yıkılmaın başka- en azı en çoğu Mubam. bedel yDzde 75 
yıtlı 450 lira muhammen değerli tiplikteki keşif ve şartname K.Eti 2000 2500 35 875 66 
Candarlı nahiyesi Candarlı ova- veçhile 10 - 8 - 937 Salı günü D. Eti 1600 2000 25 500 37.5 
sında vaki 2 hektar 8489 metre saat on altıda a,.ık artırma ile 7 5 1 
murabbaında müfrez nısıf tarla l" Ekmek 13000 15000 10.25 153 , 16 

h ihale edilecektir, Keşif bedeli U f d 800 1000 90 900 69 5 8/9/937 tari ine rastlayan çar- r a sa eyağı , 
şamba günü saat 11-12 de Berga- altmış altı lira kırk bir ku- Sağır dilsiz ve körler milessesesinin yukarıda müfredatı yazılı 
ma icra dairesinde açık artırma t I t• ak · · b ı· 1 k 

ruş ur. ş ır ıçın eş ıra 1 gıda maddeleri açık eksiltme suretile ihalesi yapılacağından talip-
surctiyle satılacaktır . Artırma muvakkat teminat makbuzu h hh d • d . ki • 'h 
şartnam~leri birincininki 30/8/ lerin şartnameyi er gün sı at aıresin e görece erı ve ı a-
937 ve ikincininki 28/8/937 tari- ile söylenen gün ve saatte lesin:n 6-8-937 saat onda sıhhat dairesinde yapılacağı ilan olu· 
hinden itibnren Bergama icra da- encümene gelinir. nur. 20-23-27-30 2450 (1350) 
ireainde herkesin görebilmesi için 23-- 27 - 30-4 25 l 3 ( 1372) 
açıktır. Uandı:ı. yazılı olanlardan 
fazla malumat almak intiyenler, 
işbu şartnameye ve 240, 1299 dos
ya numara.siyle memuriyetimizc 

1 - Beher metro murabbaı 

yüz elli kuruştan üç yüz dol:

san lira muhammen bedelle 84 
müracaat etmelidir. snyılı adanın iki yüz altmış 

2- Artırmaya İştirak için yu- metro murabbaındaki 14 ve 15 
karıda yazılı kıymetin o/0 7,5 nis-
betinde pey veya milli bir banka-
nın teminat mektubu tevdi edile
cektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla a!tıda açık artırma ile ıha!e 
<liğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile faiz 

sayılı arsalarının snhşı başka

tiplikteki ş<lrtname veçhile 

6-8·937 Cuma günü saat on 

edilecektir. iştirak için yirmi 

yedi liralık muvakkat teminat 
ve masrafa dair olan iddialarını ma~bu7.u ile söylenen gün ve 
işbu ilan tarihinden itibaren yir- saatte encümene ""elinlr. 
mi gün içinde evrakı müsbitelcrİ· c:. 

le birlikte memuriyetimize bildir- 2 - Senelik kirası beş yüz 
meleri icap eder Aksi halde hak
ları tapu ıicilliylc sabit olmadık
ça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırma
ya iştirak edenler artırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu malu
mat almış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunur
lar. 

elli beş lira bedeli muham· 

meneli ikinci kordonda yalı 

caddesinde 1 ve 3 sayıla depo 

ve yazıhanesinin bir senelik 

kirası başkiitiplipteki şartname 

veçhile 6 - 8 • 937 Cuma günü 

saat on altıda ·açık artırma ile 

ihale edilecektir. iştirak için 

kırk bir Jirn yirmi beş kuruş

luk muvakkat teminat makbuzu 

ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

3 - Kahramanlarda Şem· 
siye sokağında 178129 sayılı 

evin enkazı müteahhide ait 

5 -Tayin edilen zamanda gay
ri menkul üç defa bağırıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bul
maz veya satış isteyenin alacağı
na rüçhanı olan diğer alacaklılar 
bulunup ta bedel bunların o gay
ri menkul ile temin edilmiş ala
caklarının rnecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın taahhü- olmak üzere yıkılması işi baş 
dü baki kalmak üzere artırma on katiplikteki şartname veçhile 
he, gün daha temdit ve on beşin· 6 - 8 • 937 Cuma günü saat on 
ci günü ayni saatta yapılacak ar- altıda açık artırma ile ihale 
tırmada, bedeli satış isteyenin a- edilecektir. Keşif bedeli otuz 
lacağına riiçhanı olan diğer ala-
caklılaran o gayri menkul ile te- altı lira on Uç kuruştur. iştirak 
rnin edilmiş alacakları mecmuun- ic;in üç liralık muvakkat temi· 
dan fazlaya çıkmak fartiyle, en nat makbuzu He söylenen güo 
çok artırana ihale edilir. Böyle 
bir bedel ldc edilmezıe ihale ya- ve saatte encümene gelinir. 
pılamaz. Ve satış talebi düşer. 21-24-27.-3? 2483 (135~) 

6 _ Gayri menkul kendisine 1 - Senelik kirası otuz alb lıra 
ihale olunan kimse derhal veya bedeli muhammenli Halimağa çar
verilen mühlet içinde parayı ver- ıısında 6 sayılı dükkanın bir sene
mezse ihı- 'e kararı f esholunarak lik ldratı başkitiplikteki tartname 
kendisinden evvel en yüksek tek- veçhile 10/8/937 salı günü saat 
lift_: bulunan kimı;: nrzetmiş ol- on altıda açık arttırma ile ihale edi-
dugu bedelle almaga ı·azı olurca I kt. ı t• • k . . .. lir 1 k 

1 b 1 ece ır.. § mı. ıçın uç a ı mu-ona, razı o maz veya u unmazsa . . .. 
hemen on beş gün müddetle art- vakkat temınat makbuzu ıle soy-
tırmaya çıkarılıp en çok artırana lenen gün ve saatte Encümene ge
ihale edilir. 1ki ihale arasındaki Jinir .• 
fark ve geçen günler için o/o 5 ten 2 - Senelik kirasi yirmi be§ lira 
Jıesap olunacak faiz ve diğer za- bedeli muhammenli kestane paza-
rarlar ayrıca hükme hacet kal- d M tafl d 63 

k · · . l nn a u ar çar§ıısm a ıa-ma sızın memurıyetımızcc a ıcı- .. ,. . . . 
dan tahsil olunur. Madde (133) y~lı. d~kk~ın bır ıenelık kir_ası baı 
Satış 2280 ~ayılı kanuna tabidir. katıpliktekı §8rlname veçhıle 10/ 

2603 (1413) 8/937 anlı gijnü aat on alhda açık 

amuk Fabrikatörlerinin 
d.kkatine 

PLATT 
Fabrikaaının Namdar 

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

ADRES: 

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

Singer dikiş makinaları kumpanyaaa karşısında 
·Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

arttırma ile ihale edilecektir .• itti §ifli Asansörde Dokuzeylül aokağın
rak iç.in iki liralık muvakkat teminat da yapılacak muhafaza duvarı 
makbuzu ile söylenen gün ve saat- 13/8/937 cuma günü aaat on altıda 
te encümene gelinir.. açı~ eksiltme ile ihale edilecektir. 

24-27-30-5 (1376)2536 Keıif ve ıarlnameaini görmek üzere 

CÜ h • t d k &§mühendiıliğe, i§tirak için de dok-
m urıye mey anı ar a- b. li lık kka . 

san ır ra muva t temmat 
sında sureti mahsusada ayrılan makbuzu veya banka teminat mek-
arsada inşa edilecek olan Be· tubu ile söylenen gün ve aaatte En
lediye sarayının projesi müsa· cümene gelinir. 

bakaya konulmuştur. Müsaba· 2 - Oç yüz kırk bir lira bedeli 
ka müddeti ilamn neşri tarihi kqifli Karantinada Madenci Kadri 
olan 20 - 7 - 37 tarihinden iti- aokağında yapılacak idi döteme 

haren dört aydır. Müsabakaya 13181937 cuma günü saat on altı
da açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

iştirak edecekler, tanzim ede
cekleri projeleri bu mnddet 

zarfı oda Belediye fen heyetine 

imza mukabilinde teslim ede· 

ceklerdir. Bu hususta malümat 

almak istiyeuler Belediye baş 
mühendisliğine müracaat etme• 

Jidirier. Projeler teslim edil· 

dikten on beş gün sonra de· 

receleri tasnif edilerek yalnız 

Lirinci gelene iki bin lira ve

rilecek tir. Müsabakayı kazana

mıyan projeler sahiplerine iade 
olunacaktır. 
15-20-25-30 2383 (1303) 

Keıif ve !artnameaini görmek üzere 
Baımühendisliğe, iıtirak için de yir
mi altı liralık muvakkat teminat 
makbuzu i!e söylenen gün ve saatte 
Encümene gelinir. 

3 - iki yüz elli bir lira otuz iki 
kuruı bedeli keJifli Güzelyahda Cer
rah Halil Efendi aokağı kartısındaki 
arsada natamam kalan kanalizasyo
nun denize kadar temdiden yapılma
ıı 13/8/937 cuma günü saat on al
tıda açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Keşif ve ıattnamesini görmek ü
zere Başmühendiısliğe ittirak için de 
on dokuz liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve saatte 
Encümene gelinir. 

1 - Bin iki yüz on lira bedeli ke- ,(27-30-3-7) .0389) (2566) 

Bir Gripin a!madan evveı 

Istırabın ve ağrıoın en 
§İddetlisini en kolay. en 
çabuk ve en ucuz geçir· 
menin çareai bir kaşe 

GR1P1N almakbr, mideyi 

bozmaz, böbr~kleri kalbi 
yormaz. 

Aldıktan bet dakika ıoorıı 
.................... ··- ·· ··-······ ·-·--··--··-···-

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

G R 1 P 

BEYOOLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 
• sm nye .. 

OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tnrlciyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida· 
nıile bütün Eğe halkına keın
diafni sevdirmiştir. 

Otellerinde mis fir k Janlar, 
endi evlerindeki rahah bu

lurlar. 
Birçok hmuslyetlerine il 

fiıtlar m fithlş ucuzdur. 

Her işte kullanılan 

ZONGULD 
Maden kömürü 

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

Adres : Kestane Bardakçılar sokak. numara 12 
PERPİNYAN 

Masa · ve va nti 1 a torlar l 


